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SCHADUW
Rolluiken, zonwering en markiezen 
kunnen automatisch door sensoren, 
tijd- of centrale functie gestuurd
worden. Dus u houdt niet alleen 
het hoofd koel maar bespaart 
ook energie voor verwarming of air-
conditioning.

ELTAKO — GFA5-APP

HET BEDIENINGSCENTRUM
VOOR UW BROEKZAK
Of het nu gaat om Smart Home of conventionele domotica: wij bieden een complete 

leveringsprogramma aan, van eenvoudig te installeren producten tot een betrouwbare 

ondersteuning van de fabrikant zelf. Onze Smart Home producten maken het leven 

gemakkelijker, veiliger en helpen de energie-efficiëntie te verbeterd. Ontdek met één 

blik op onze Systeemhuis wat Eltako voor u en uw klanten kan betekenen.

BINNENKLIMAAT
Met de techniek van Eltako kan 
voor elke ruimte individueel de 
verwarming, airconditioning en de 
ventilatie worden aangepast. Van 
de aangenaam koele slaapkamer 
direct naar de voorverwarmde 
badkamer en door naar de frisse 
keuken. Zo begint een perfecte dag.

GFA5-App
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VERBRUIK 
OPTIMALISATIE
Het verbruik wordt verminderd door 
een energiezuinige temperatuur-
regeling, het automatisch in- en 
uitschakelen van verbruikers en 
een energiebesparende afwezig-
heidsmodus. Slim meten geeft het 
verbruik overzichtelijk weer.

COMFORT
Leun achterover en laat het huis 
de rest doen. Dankzij de veelzijdige 
centrale-, tijd- en automatische 
functies van Eltako kan het hele 
huis worden aangepast aan uw 
individuele comforteisen.

AANSTUREN
Bedien uw slimme huis eenvoudig 
vanaf elke locatie. Of het nu gaat 
om het openen van de zonwering 
vanaf uw bank via spraakbesturing, 
het bewaken van het huis via de app 
op vakantie of het voorverwarmen 
van de woonkamer op weg naar huis. 
Met onze innovatieve besturings- en 
visualisatiemogelijkheden is dat 
geen probleem.

VEILIGHEID
Slim is veilig. Of het nu gaat om 
rookmelders, camerabewaking, 
bewegingsmelders, raam- en 
deurbewaking of aanwezigheids-
simulatie: Eltako biedt tal van 
oplossingen om uw woning 
veiliger te maken.

VERLICHTING
Voor elke stemming het juiste 
licht.Door eenvoudig de binnen-, 
buiten- en tuinverlichting te 
schakelen en te dimmen of door 
individuele lichtscènes te 
gebruiken voor een heel 
persoonlijke feelgood-sfeer.

GFA5-App
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INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT

MiniSafe2 en GFA5

https://www.eltako.de/minisafe2-und-gfa5/

https://eltako.de/gfa5-store-redirect/

SNELSTART HULP

MiniSafe2 & GFA5-app

https://youtu.be/HdLfRZCLxF0
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OPBOUW VAN DE APP: 
DE KAMERS

HOME, SENSOREN, FAVORIETEN, KALENDER

Intuïtieve bediening door zelfverklarende app-structuur en

menunavigatie

Het gebruiksgemak van de app begint bij  uw Startpagina. 
Hier krij gt u een overzicht van de actuele weergegevens en 
kunt u met één klik bij v. de aangesloten apparaten, 
gemaakte scènes en opgeslagen kamers bedienen.
Dit verkort het zoeken naar de gewenste pagina en maakt 
snel sturen mogelij k.

U bestuurt sommige producten vaker 
dan anderen? Bewaar deze dan 
gewoon in "favorieten". Zo vind u ze 
direct op één pagina, samen met alle 
andere veelgebruikte functies.
De kalender wordt gebruikt om 
dag-afhankelij ke automatiseringen 
weer te geven.
Met één klik kunnen deze naar wens 
gewij zigd of uitgesteld worden.

HOME

SENSOREN FAVORIETEN KALENDER

GFA5-App
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REGELING EN CATAGORIEËN

U vindt uw apparaten in Kamers of in Apparaten

De geïnstalleerde producten worden onder het 
tabblad "Kamers" aan de betreffende ruimte 
toegewezen. Deze kamers zij n naar wens in te 
richten en daarna eenvoudig te wij zigen. 
De kleine pictogrammen spreken voor zich en 
helpen bij  de oriëntatie.

Naast de weergave per kamer kunnen de apparaten 
ook op functie worden gesorteerd en worden 
weergegeven. Producten in een groep kunnen vanaf 
elke locatie worden bekeken en bewerkt. Ook hier kan 
op elk moment een nieuw apparaat met de "+" worden 
toegevoegd en beschreven met een pictogram en een 
individuele naam.

KAMERS

APPARATEN

KAMER TOEVOEGEN

APPARAAT TOEVOEGEN

GFA5-App
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PUSHBERICHT EN ZIJ MENU

Altij d op de hoogte, waar u ook bent!

Dankzij  de individueel instelbare meldingen mist u 
geen deurbel, onbevoegde toegang of alarm via een 
sensormelding bij  een waterleidingbreuk of 
rookdetectie.
In vergrendelde toestand licht de smartphone of 
tablet op wanneer u een bericht ontvangt en 
informeert u over alles wat belangrij k is.

Stel de gewenste notifi caties eenvoudig in in de 
GFA5 app. Een aanpassing kan op elk moment 
worden gedaan via instellingen in het zij menu.
Ook taken, scènes, verwarmingsplannen, kamers 
en apparaten worden hier beheerd.

PUSHBERICHTEN

ZIJ MENU

GFA5-App
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COMFORTFUNCTIES

Scènes, centrale functies, taak- en tij dfuncties, verwarmingsplannen

VERWARMINGSPLANNEN SCÈNES

TAKEN

Puur comfort; een groep actoren kan met slechts 
één handeling worden geactiveerd. Stel uw eigen 
lichtscène samen, of het nu gaat om de juiste 
verlichting bij  een diner of een bioscoopavond.

De verwarmingsregeling kan ook eenvoudig worden 
geautomatiseerd en aangepast met behulp van zelf 
gemaakte verwarmingsplannen.

Maak uw eigen taakregels op basis van het 
ALS-DAN principe
Voorbeeld:
-  Als het donker wordt, dan zet de tuinverlichting 

aan.
- Als de rookmelder afgaat, dan stuur een 

pushbericht.

GFA5-App
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BEVEILIGINGSFUNCTIES

Volledige bescherming, buitenkantbescherming, berichten, beveiligingspincode

ALARMINSTELLING

VOLLEDIGE BESCHERMING PINCODEVOLLEDIGE BESCHERMING

Defi nieer uw eigen alarm en bepaal onder welke 
omstandigheden het moet worden geactiveerd en 
welke maatregelen worden geactiveerd.
In de buitenkantbeveiliging wordt het huis bewaakt, 
ook als er slapende bewoners binnen zij n.
Volledige bescherming wordt geactiveerd wanneer 
de laatste bewoner het huis verlaat.
Het alarm wordt geactiveerd via een keypad of 
door het invoeren van een pincode (persoonlij k 
identifi catienummer).

GFA5-App
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RESERVEKOPIE VAN GEGEVENS

App confi guratie, controller backup

ACCOUNT CLOUD BEVEILIGING

Maak eenvoudig een back-up van uw gegevens op de 
controller of in de cloud. Andere mobiele apparaten 
kunnen snel in het systeem worden geïntegreerd en 
alle benodigde gegevens voor de app ontvangen.
Het is ook mogelij k om bepaalde personen slechts 
een beperkt aantal functies toe te kennen.

GFA5-App

GEGEVENS BACKUP CLOUD

DATA BACKUP CONTROLLER
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PROFESSIONAL SMART HOME-CONTROLLER MINISAFE2

MiniSafe2
De MiniSafe2 is de kleinste, universeel toepasbare Smart Home controller van Eltako. 

De centrale besturingseenheid zorgt ervoor, dat draadloze EnOcean bedienbare sensoren 

en actoren erg handig en centraal bediend kunnen worden door middel van de GFA5 app en via stem.

Hiermee laten zich licht, zonwering, airconditioning, beveiliging en nog vele andere componenten 

probleemloos en fl exibel met elkaar combineren, om elke woonomgeving in een mum van tij d om 

te transformeren naar een slimme woning.

De basisuitrusting omvat op een app gebaseerde automatiserings-, update- en backup-opties.

Een migratie van oudere Eltako controllers is mogelij k.

De MiniSafe2 kan in principe offl  ine en lokaal worden bediend, hiervoor is geen internettoegang 

vereist. De toegang op afstand en de cloud-verbinding kunnen tij dens het gebruik optioneel worden 

geactiveerd. Voor de installatie wordt een internetverbinding en een wifi -netwerk vereist.Smart Home-Controller

NIEUW

TECHNISCHE DATEN

Afmetingen B/L/H: 90 x 90 x 20 mm

Bedrij fstemperatuur Min. 0 °C tot max. + 40 °C

Gewicht ca. 80 g

Stroomvoorziening 5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Energieverbruik 1,3 Watt

Processor 84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM

Netwerk WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz

Draadloze Transceiver 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

Infrarood (IR) Geïntegreerde IR-ontvanger 38 KHz en -zender (36 - 455 KHz) 

Aansluiting externe IR-zender 1 x 3,5 mm jack-aansluiting, adresseerbaar (achterzij de) 

MiniSafe2 Smart Home-Controller EAN 4010312323939 297,00 €/St.*

90 mm

20 mm

90 mm

 * * In het softwaregedeelte zij n geen kortingen mogelij k.

GFA5-App
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Noord Nederland: Hans Oving
 +31 (0)6 21816115    oving@eltako.com

Zuid Nederland: Dennis Schellenberg
 +31 (0)6 50419067    schellenberg@eltako.com

Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

+49(0)711 943 500-00
export@eltako.de  eltako.nl




