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SOLSKYDD
Styr automatiskt rullgardiner, 
persienner och markiser med 
sensorer, tids- och centrala 
funktioner. Detta resulterar inte 
bara svalka och skugga, utan 
medför även lägre energikostnader
för uppvärmning och för 
luftkonditionering.

ELTAKO — GFA5 APP

KONTROLLCENTRALEN 
I DIN FICKA
Vi erbjuder en heltäckande produktprogram av både SmartaHem och konventionell installationsteknik

för fastigheter, utformad för att underlätta installation och få stöd av pålitligt tillverkarsupport. 

Våra Smarta Hem-produkter gör livet enklare, säkrare och hjälper till att förbättra energieffektivitet.

Upptäck vad Eltako kan göra för dig och dina kunder genom att ta en titta på vårt system här 

nedan.

INOMHUSKLIMAT
Eltako-system möjliggör skräddar-
sydd värme-, luftkonditionerings-
och ventilationsstyrning för varje 
rum och behov. Du kan gå från 
ett svalt sovrum, till ett förvärmt 
behagligt badrum, till ett nyventilerat
kök. En perfekt start på din dag.

GFA5 app
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FÖRSTÄRKT
EFFEKTIVITET
Energieffektiv temperaturstyrning, 
automatisk aktivering och 
avaktivering av enheter och ett 
energibesparande frånvaro-läge 
garanterar en markant minskning 
av elförbrukningen. En smart 
mätning ger en total överblick.

KOMFORT OCH
BEKVÄMLIGHET
Koppla av och låt ditt hem göra det 
hårda arbetet. De många centrala 
tids- och automatiseringsfunktioner
från Eltako erbjuder hela ditt hus 
att konfigureras och kontrolleras 
enligt många olika personliga 
inställningar.

KONTROLL
Var som helst, när som helst kan du 
kontrollera ditt smarta hem. Öppna 
persiennerna via röstaktivering när 
du sitter i din soffa. Övervaka ditt 
hus via app när du är på semester.
Eller slå på funktioner i vardags-
rummet när du lämnar jobbet. Våra 
innovativa kontroll- och visualise-
ringsfunktioner gör detta möjligt.

SÄKERHET OCH
TRYGGHET
Smart är säkert och tryggt. Eltako 
erbjuder en mängd olika lösningar 
som skyddar ditt hem, inklusive 
rökdetektorer, kameraövervaknings-
system, rörelsedetektorer, fönster-
och dörrövervakningsenheter och
simulering av närvaro.

BELYSNING
Oavsett på vilket humör du är, 
kan vi få ljuset att matcha. Aktivera, 
inaktivera eller dimma inomhus, 
utomhus eller trädgårdsbelysning 
för att ge exakt den effekt du 
önskar - och att skapa din egen 
personliga må bra atmosfär. 

GFA5 app
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INNEHÅLL

GENERELL

MiniSafe2 och GFA5

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

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

QUICK START GUIDE

MiniSafe2 & GFA5-App

https://youtu.be/HdLfRZCLxF0



5

APP-DESIGN:
FUNKTIONERNA

HEM, SENSORER, FAVORITER, KALENDER

Intuitiv programmering tack vare självförklarande app-design och 

navigering.

Appen är enkel att använda - det märks redan när du startar 
den. Startsidan ger dig en snabb översikt över senaste 
väderdata. Ett klick är allt som krävs för att komma åt de 
anslutna enheterna, scenariona eller rummen du har 
konfi gurerat och sparat.
Detta gör det snabbare att hitta och styra.

Saker som du styr ofta kan du enkelt 
spara som "Favoriter". Utan att 
behöva leta så fi nns dina favoriter 
snabbt och enkelt åtkomligt, samtliga 
favoriter hittar du överskådligt på 
samma plats. Kalendern används för 
att lista automatiska funktioner för 
varje dag. Ett klick är allt som krävs 
för att ändra, fl ytta eller skjuta upp 
dem, precis som du önskar.

HEM

SENSORER FAVORITER KALENDER

GFA5 app
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LAYOUT OCH KATEGORIER

Enheter listas under RUM eller ENHETER

Tilldela de installerade enheterna till ett bestämt 
rum under fl iken "Rum". Skapa de rum du behöver 
eller ändra dem senare efter behov. Ikonerna talar 
för sig själva och hjälpa dig att hitta rätt.

Förutom rumsöversikten kan du även sortera enheter 
efter funktion. Det betyder att du kan visa och 
redigera enheter i en grupp var du än befi nner dig. 
Du kan lägga till en ny enhet när som helst genom att 
trycka på "+" och beskriv det sedan med en ikon och 
ett unikt namn.

RUM

ENHETER

LÄGG TILL RUM

LÄGG TILL ENHET

GFA5 app
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NOTISER OCH SIDOMENY

Alltid uppdaterad, oavsett var du är!

En notis innebär att du aldrig kommer att missa en
ringklocka, ett oönskat inträde till ditt hem eller
larm, och ett meddelande varnar dig vid händelsen
av t.ex.ett sprucket vattenrör eller när rökdetektor 
larmar.
Även när skärmen är låst, kommer din smartphone 
eller surfplatta meddela med en notis och informera 
dig av allt du behöver veta.

Ange bara de notiser du vill ta emot i GFA5 appen. 
Du kan redigera dem när som helst med hjälp av 
inställningarna i sidomenyn. Det är här du också 
hanterar åtgärder, scenarion, värmescheman, 
rum och enheter.

NOTISER

SIDOMENY

GFA5 app
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KOMFORT OCH PRAKTISKA FUNKTIONER

Scenarion, centrala funktioner, tidsfunktioner, värmescheman

VÄRMESCHEMAN SCENARION 

ÅTGÄRDER

Praktiskt och bekvämt; starta en hel grupp med 
enheter samtidigt, med bara en knapptryckning 
för att få rätt belysning till en mysig middag eller 
för en fi lmkväll, allt tack vare dina egenskapade 
ljusscenarion.

Du kan också enkelt automatisera och justera 
värmestyrningen med egna uppvärmningsscheman.

Skapa dina egna regler baserat på OM/DÅ logik
Exempel:
- OM det blir mörkt, DÅ tänd trädgårdsbelysningen.
-  OM rökdetektorn larmar, DÅ skicka en notis.

GFA5 app
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SÄKERHETSFUNKTIONER

Full säkerhet, intrångsdetektering, meddelanden, säkerhetskod PIN

ALARM INSTÄLLNINGAR

KOD FÖR FULL SÄKERHETFULL SÄKERHET

Defi niera ditt eget larm och avgör omständigheterna 
när den ska utlösas och åtgärderna som ska 
aktiveras. Övervakning för intrångsdetektering i ditt 
hem även när du sover. Full säkerhet aktiveras när 
den sista personen lämnar huset. Larmet aktiveras 
via en knappsats eller genom att ange en PIN-kod i 
appen.

GFA5 app
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DATABACKUP

App konfi guration, controller backup

KONTO MOLN BACKUP

Säkerhetskopiera enkelt dina data på controllern 
eller i molnet. Detta låter dig snabbt integrera andra 
mobila enheter i systemet och tilldela dem alla 
nödvändiga data för appen. 
Du kan också begränsa tillgänglighet av förbestämda 
funktioner för vissa personer.

GFA5-App

DATABACKUP MOLN

DATABACKUP CONTROLLER



11Recommended retail prices excluding VAT.  

PROFESSIONELL SMARTAHEM CONTROLLER MINISAFE2

MiniSafe2
MiniSafe2 är den till formatet minsta SmartaHem controllern från Eltako. Den är centralenheten för 

enkel och smidig kommunikation mellan EnOcean-kompatibla sensorer/aktorer och GFA5-appen 

samt röststyrning.

Den möjliggör smart styrning av belysning, luftkonditionering, säkerhetsfunktioner och mycket mera, 

för att enkelt och snabbt skapa ett intelligent, professionellt Smart Hem. 

I basutförande inkluderas app-baserad automation, uppdatering och backup-funktioner. 

Dessutom fi nns möjligheten att migrera från äldre Eltako controllers.

Minisafe2 kan användas lokalt offl  ine, dvs internetanslutning är inget krav. 

Fjärrstyrning och molnuppkoppling kan aktiveras senare.

Internetanslutning och WIFI-nätverk krävs vid igångsättning.

NYHET

TEKNISK DATA

Dimensioner L x B x H: 90 x 90 x 20 mm

Omgivningstemperatur vid drift Min 0 C till max + 40 C

Vikt                                                                          ca: 80 g

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

Effektförbrukning  1,3 watt

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

Nätverk WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2.4 GHz

Trådlöst nätverk      1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

Infraröd IR              Integrerad IR mottagare 38 KHz och mottagarenhet (38-455 KHz)

Anslutning av extern IR 

sändare        
1 x 3,5 mm plugin, adresserbar (baktill)

MiniSafe2 Smartahem controller E1711645

MiniSafe2 Smartahem controller

90 mm

20 mm

90 mm

m

Eltako GFA5 app
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Säljare Nord- och Mellan-Sverige: Patrick Savinainen

 070 9596906   patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige: Dan Koril

 070 3201102   dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige: Glenn Johansson

 073 5815692   glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige: Magnus Ellemark

 070 1702130   magnus@eltako.com

Säljare Stockholm: Niklas Lundell

 070 4875003   niklas@eltako.com

Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

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


