
DE ALL-IN-ONE 
PROFESSIONELE SMART HOME CENTRALE
Met de nieuwe MiniSafe2, de directe opvolger van de populaire MiniSafe, krij gen zowel de Smart Home 
 beginners als experts een goedkope controller die via de nieuwe GFA5-App een groot aantal Eltako 
 professionele Smart Home toestellen aanstuurt en intelligent koppelt.

De confi guratie en besturing gebeurt via de App, die gratis beschikbaar is voor iOS- en Android- 
apparaten. Bovendien kunnen de spraakdiensten Amazon Alexa en Google Assistant geactiveerd worden.

Met slechts een paar klikken of woorden schakelt en dimt men de verlichting, regelt men de verwarming 
of bedient men de rolluiken in het hele gebouw. Persoonlij ke instellingen en scenario’s kunnen in de 
 GFA5-App opgeslagen worden en kunnen op elk moment opgeroepen of gewij zigd worden.

De MiniSafe2 is de ideale opstap in de professionele Smart Home wereld met een eenvoudige bediening, 
uitgebreide compatibiliteit en een stij lvolle design.
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MiniSafe2
De MiniSafe2 is de kleinste, universeel inzetbare Smart Home centrale van Eltako. 

De centrale stuureenheid zorgt ervoor, dat sensoren en actoren, die met EnOcean telegrammen 

aanstuurbaar zij n, heel eenvoudig en centraal zowel via de GFA5 App als met spraakbevelen kunnen 

aangestuurd worden.

Op deze manier is het mogelij k om licht, verwarming, rolluiken, beveiligingscomponenten en zo veel 

meer probleemloos en fl exibel met elkaar te combineren en uw woning in een oogwenk om te toveren 

in een Professional Smart Home.

De basisuitrusting omvat App-gebaseerde automatiserings-, update- en back-up mogelij kheden.

De gegevens van oudere  types Eltako servers kan overgezet worden.

De MiniSafe2 kan in principe offl  ine en lokaal bediend worden, hiervoor is geen internet-toe-

gang  nodig. De toegang op afstand en de cloudverbinding kunnen tij dens het gebruik optioneel 

 geactiveerd worden. 

Voor de installatie is een internetverbinding en een WiFi-netwerk vereist.

Smart Home centrale

NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Werktemperatuur Min. 0°C tot max. +40°C

Gewicht ca. 80 g

Voedingsspanning 5 V DC/ 1,5 A, 100 V – 240V 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

Radio-transceiver 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

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

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

MiniSafe2 Smart Home centrale EAN 4010312323939
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