
ELKO Kapslat
För krävande miljöer med högre fuktighet, våtrum, badrum och utomhus 
är användning av robusta och säkra produkter avgörande vid en pålitlig 
installation. ELKO har ett brett sortiment av brytare, uttag och kopplings-
dosor med hög kapslingsklass som möter dessa krav. 

Pålitliga 
produkter för 
tuffa miljöer



Admiralserien – bäst 
när det gäller
Admiral IP44 är en serie kapslade 
produkter i fjällvit eller svart med ELKOs 
unika lösning för kabelingång som gör 
dem extra pålitliga för tuffa miljöer.

Gör jobbet enklare

Hel bottenplatta med ovala fästhål 
underlättar montage och varken 
nipplar eller tätningar erfordras 
med denna kapslingsteknik.

Kopplingsdosa IP44

Dosa för utsatta miljöer med samma unika 
egenskaper som övriga Admiralprodukter. 
Finns i fjällvit eller svart.

Admiralserien

Admiral installeras utan risk för vatteninträngning 
via kabeln. Kapslingstekniken låter eventuellt vatten 
rinna igenom utan att komma åt strömförande delar.

Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att 
styra sin belysning är med skymningsrelä. 
För utanpåliggande montage för alla typer 
av laster upp till 16A. 230V.

Fördelar med Admiral
• Brytare, kopplingsdosa och uttag ger en 

bred produktserie.

• Beprövad sockeltyp och unik kapslings-
teknik ger trygg och snabb installation.

• Hela kapslingen i ett material medför 
snygg montering och inga lösa delar.

• Svart Admiral passar mot mörk bakgrund 
för diskret installation.

Tips! Använd ursparningstång för håltagning

Rejäla skruvanslutningar

Utanpåliggande kronbrytare IP44. 
Den nya generationen Admiral 
har nu rejäla skruvanslutningar för 
areor upp till 2x2,5/klämma.



Kapslade strömställare och 
uttag i robust konstruktion
ELKOs kapslade produkter står pall för fuktiga och 
dammiga miljöer, våtrum och utomhusmiljö som 
många gånger kräver strömställare och vägguttag 
med hög IP klass.

Tips! Mellanstycke för sammanbyggnad av kapslade, 
utanpåliggande uttag, strömställare och dosor.

Fördelar med kapslade  
strömställare och vägguttag
• Hög kapslingsklass. Strömställare IP55 och 

vägguttag IP44.

• Cool climate. Klarar temperatur ner till -25C.

• Brett sortiment som klarar det flesta 
installationerna.

• Varianter med ljus syns bra i mörka miljöer.

• Membrantätning och bra kopplingsutrymme 
förenklar installation.

Strömställare IP55

Skruvanslutning av ledarna. Dubbla 
anslutningar per fas. Extra överkopplings-
klämma för biledaren samt försedd med 
membrannipplar.

Ljusfunktion förenklar

Inget letande och trevande på väggar efter ström-
ställaren när det finns ledljus i brytaren. Utförande 
1-pol/1-pol trapp och 2-pol. Levereras komplett 
med glimlampa, 1,2mA.

2-polig jordfelsbrytare typ A

1-vägsuttag med jordfelsbrytare. Med vidarekopp-
ling från utgång på sockeln kan efterföljande uttag
skyddas av jordfelsbrytaren. Snabbanslutning. Typ 
A för växel och pulserande likströmmar.

Låsfunktion för behöriga

IP44 vägguttag med låsanordning. Enkel men 
mycket funktionell lösning på problem med att låsa 
vägguttag utomhus.Infällt 1-och 2-vägsuttag

Vägguttag med jord för infällt 
montage i apparatdosa. Sköljtätt 
utförande, IP44 med självstäng-
ande lock.

Hög kaps-
lingsklass 
för solida 
montage

Vridströmställare 2-polig IP54

Kapsling av termoplast med 
genomgående införingshål 
med en enkel och en dubbel 
försluten membrannippel.



Smart dosa i kompakt 
förpackning
Clickdosan är en doldis som inte gör mycket 
väsen av sig. Dock är utrymmet generöst 
tilltaget för så väl kopplingar som aktiva 
enheter såsom dimmerpuckar och drivdon.

Fördelar med Click
• Click 1 är komplett med tillbehör i locket.

• Membrannipplar i botten, håltagning med 
kabeln och snäppfastsatt lock ger snabb och 
enkel installation.

• Cool climate. Klarar temperatur ner till -25C.

• Finns i två storlekar; 100x70x45 mm och 
100x100x45 mm.

• Dosorna är testada och godkända för IP55.

Välkommet tillskott

Clickdosan finns nu i antracitgrå vilket medför 
att den får fler möjligheter både i interiör och 
vid fasadmontering.

Komplett på alla sätt

Ingjutna membrannipplar på sidan och 
i botten. I Click 1 ingår 2 st dragavlas-
tare, 2 st skydd för fästskruvar och 1 st 
tätning för reparation av fel upptagen 
kabelgenomföring.

Göm teknik i dosan

Avsaknaden av skruvar i locket gör att dosan har mer 
plats för kopplingar och komponenter än traditionella 
kopplingsdosor. Dimmerpuck och drivdon får enkelt 
rum i dosan. 

Tips! Multitång för avmantling av kabel

Gott om plats för dimmerpuck 
och/eller drivdon.

Det säger bara 'Click' så är det 
installerat och klart!

Enkel att montera och stänga

Dosan stängs genom ett tryck i 
respektive hörn och kan vid behov 
enkelt öppnas igen med hjälp av 
exempelvis en vanlig skruvmejsel. 

Testade för låga temperaturer

Produkter som är märkta med snöflinga är godkända 
för att användas utomhus ner till minus 25 grader. 
Strömbrytarna klarar kraven enligt standarden 
EN-60669-1.



Kapslade dosor och övrigt 
Utomhusbelysning på fasaden, staketet eller 
bryggan under kalla och fuktiga månader kräver 
en säker installation. Passar även i hemmiljö som 
i en modern industrilokal där installationen, 
förutom vatten, även utsätts för damm.

Tillbehör

Kopplingsplint för kopplingsdosa 
E14 377 60-62.

Mellanstycke och dragavlastare 
för kopplingsdosa E14 377 60-63.
Klarar brandkraven enligt UL94.

Sköljtäta anslutningslock

För 2 kablar monteras på apparatdosa med 2 
nipplar och dragavlastare för kablar med diameter 
9–16 mm.
För 2 kablar för montage i apparatdosa med dubbel 
nippel och dragavlastare för kablar med diameter 
6–14 mm. 

Sköljtätt täcklock

För montering på kopplingsdosa. Levereras 
med tätningsdamask för kapslingsklass IP44. 
Utan tätningsdamask IP20.

UL94 Kopplingsdosa

Kopplingsdosa i skjöljtätt utförande IP44 som 
klarar brandkraven för montering i ladugårdar, 
UL94.

Fördelar med kapslade  
dosor
• Hög kapslingsklass. Från IP55 till IP44.

• Brett sortiment klarar det flesta 
installationerna.

• Membrantätning

• Cool climate. Klarar temperatur ner till -25C.

Vägguttag CEE och stickpropp IP44

CEE-uttag med återfjädrande lock. 
För utanpåliggande montage. 
3-poligt med nolla och jord. Stick-
propp i vinklat utförande.

PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage 
kan sänka elkostnad och ge ett extra 
skydd mot oinbjudna besökare. De-
tekterar värmekällor som rör sig inom 
övervakningsområdet och kan tända 
en lampa under en tidsperiod.



E-nr Utförande Färg

18 405 81 Tätningsdamask enkel IP44 fv
18 405 82 Tätningsdamask dubbel IP44 fv
18 435 76 Uttag 1-vägs infälld med jord och lock IP44 fv
18 443 91 Strypnippel 1-håls fv
18 443 92 Strypnippel 2-håls fv
18 443 94 Dragavlastning fv
18 443 95 Mellanstycke fv
18 857 06 Strömställare 2-polig utanpåliggande IP55 fv
18 857 16 Strömställare kron utanpåliggande IP55 fv
18 857 21 Strömställare 1-pol/trapp utanpåliggande IP55 fv
18 857 26 Strömställare D-trapp utanpåliggande IP55 fv
18 857 31 Strömställare kors utanpåliggande IP55 fv
18 857 44 Strömställare 1-polig impuls utanpåliggande IP55 fv
18 857 46 Strömställare impuls utanpåliggande IP55, ljus fv
18 857 60 Strömställare 1-polig utanpåliggande IP55, ljus fv
18 857 62 Strömställare 2-polig utanpåliggande IP55, ljus fv
18 857 64 Strömställare trapp utanpåliggande IP55 ljus fv
18 857 01 Uttag 1-vägs med jord och lock utanpåliggande IP44 fv
18 857 11 Uttag 1-vägs med jord och lås utanpåliggande IP44 fv
18 857 36 Uttag 2-vägs med jord och lock utanpåliggande IP44 fv
18 857 37 Uttag 2-vägs m jord o sep matning utanpåliggande IP44 fv
18 857 40 Uttag 2-vägs m jord o sep matning infälld IP44 fv
18 857 41 Uttag 2-vägs infälld IP44 fv
18 894 06 Vridströmställare 2-polig utanpåliggande IP54 fv
18 894 21 Vridströmställare 1-pol/trapp utanpåliggande IP54 fv
18 967 51 Linuttag 1-vägs IP44 fv
18 967 52 Linuttag 2-vägs IP44 fv
18 982 70 Uttag 1-vägs med jordfelsbrytare IP44 fv
24 380 12 Vägguttag utanpåliggande 3-pol+N+J IP44 fv
24 380 13 Stickpropp CEE 4P+J 16A IP34 fv
37 700 20 Nödstopp 2-polig skruv infälld IP44 fv
37 700 21 Nödstopp 2-polig lås skruv infälld IP44 fv

E-nr Utförande Färg

14 377 68 Kopplingsdosa IP55 Click 1 fv
14 377 69 Kopplingsdosa IP55 Click 2 fv
14 382 36 Kopplingsdosa IP55 Click 1 Antracit grå

E-nr Utförande Färg

13 016 10 Rörelsevakt 120 IP55 vit
13 016 11 Rörelsevakt 360 IP55 vit
13 016 15 Rörelsevakt 360 Tak IP44 vit
14 377 60 Kopplingsdosa utan plint IP44 UL94 fv
14 377 61 Kopplingsdosa med plint IP44 UL94 fv
14 377 62 Kopplingsdosa x2 utan plint IP44 UL94 fv
14 377 65 Mellanstycke IP44 UL94 fv
14 377 66 Dragavlastning IP44 UL94 fv
14 377 70 Täcklock sköljtätt fv
14 377 75 Anslutningslock sköljtätt fv
14 377 76 Täcklock 6 mm IP44 fv
16 200 04 Ursparingstång
16 204 25 Multitång för avisolering
16 233 36 ELKO-kniv med läderslida
51 063 52 Box industri 1xRJ45 IP67
51 063 53 Box industri 2xRJ45 IP67
51 063 54 Jack industri C6A STP IP67

E-nr Utförande Färg

13 016 00 Ljusrelä IP44 fv
13 016 01 Ljusrelä IP44 sv
14 202 91 Kopplingsdosa tom IP44 Admiral fv
14 202 93 Kopplingsdosa tom IP44 Admiral sv
18 474 07 Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral sv
18 474 33 Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral fv
18 474 34 Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral sv
18 474 35 Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral fv
18 873 07 Brytare 2-polig IP44 Admiral sv
18 873 16 Brytare kron IP44 Admiral sv
18 873 21 Brytare trapp IP44 Admiral sv

Sortilog kapslade produkter

Admiral

Strömställare och uttag

Kopplingdosa Click

Dosor och övrigt

ELKO AB
Lumaparksvägen 7, Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27,
info@elko.se   www.elko.se
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ELKO har ett brett sortiment av kapslade produkter. Utförlig produktbeskrivning 
hämtas på www.elko.se och finns tillgänglig i ELKO appen via Google Play och Appstore. 


