
SMART HOME CENTRALE MiniSafe REG

MiniSafe REG

De MiniSafe REG is een Smart Home centrale die de EnOcean signalen van vele Eltako sensoren en 

actoren ontvangt. Deze zorgt ook voor een gecodeerde toegang vanop afstand intern en extern 

met de GFA4 app voor smartphone en tablet. Smart Home controller.

De verbinding van de IP-controller met het lokale netwerk gebeurt via een Ethernet aansluiting. Het 
beoogde gebruik van de MiniSafe REG is de bidirectionele communicatie met EnOcean telegrammen via 
Ethernet (TCP/IP).
Aanbeveling: maximaal 30 actoren en sensoren voor ongeveer 10 seconden verbindingstij d van de app 
met de MiniSafe.
Levering: MiniSafe REG, radioantenne, externe voedingsadapter, 1 × Ethernet aansluitkabel 2 m RJ45, 
2 × DIN-rail adapters, beknopte handleiding, download licentie voor de GFA4 App.
Specifi caties: processor: Intel X1021, geheugen: 1 GB DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1 × 10/100 Mbit Ether-
net, geïntegreerde EnOcean-868MHz zendmodule (TCM310) ESP3, voeding 5 V, kunststofbehuizing grij s 
RAL 7035, L × B × H: 165 × 70 × 35 mm met sleuven voor wandbevestiging en kunststofvoeten voor staande 
toepassing. Gewicht: 175 gram.
De confi guratie en de sturing gebeurt met de App GFA4 uit de Android-App Store of Apple-App Store.
De kleine bij geleverde antenne kan vervangen worden door de ontvangstantenne FA250 met magnetische 
voet en een 250 cm lange kabel.
Met de twee DIN-rail adapters voor de sleuven kan men het toestel monteren op een DIN-rail DIN-EN 60715 
TH35, 10 deeleenheden (10 TE) breed. In plaats van de stekkerverbinding kan het toestel ook aangesloten 
worden op een voeding HDR-30-5 voor DIN-rail montage. De speciale 5 V aansluitkabel met vrouwelij ke 
connector wordt bij geleverd.

MiniSafe REG Smart Home centrale EAN 4010312319017

FA250 Zendantenne met 250 cm kabel, zwart EAN 4010312300244

FA250-gw Zendantenne met 250 cm kabel, grij swit EAN 4010312317051

HDR-30-5 Voeding 5 V/15 W voor MiniSafe REG EAN 4010312318874

Geen cloudverbinding vereist. 
Gegevens worden ter plaatse 
opgeslagen in de Smart Home 
centrale.


