Nyheter
och tips
från ELKO
Vår 2016

Ny standard
för lamputtag 2019
Elko lanserar ett sortiment inom DCL för att tillgodose
beställarkrav och möta en stigande efterfrågan.
Den nya standarden införs den första april 2019, och det är fram tills
dess tillåtet att följa såväl den befintliga standarden som den nya.

Vägguttag med
stickpropp 2P+J
PLUS FV
E18 952 52

Takuttag
DCL 2P+J med
stickpropp FV
E18 952 42

Vägguttag med
stickpropp 2P+J
PLUS ALU
E18 952 53

Täcklock för
DCL takuttag
E18 405 00

ROT-fäste för Elko Bright armaturer i befintliga hål 70-84mm.
ROT-fäste i metall
För att kunna montera Elko Bright
armaturer i befintliga downlightshål från
70 till 84 mm i diameter. Bestående av
plåtbygel med gängade hål M3.
E79 799 90

Vägguttag med
stickpropp 2P+J
PLUS SV
E18 952 54

Vägguttag med
stickpropp 2P+J
RS FV
E18 952 48

Förhöjningsram f
DCL Lamputtag
E18 952 43

Stickpropp DCL
2P+J FV
E18 952 40

Smarta
detaljer

Minipatch box 4, 8 eller 12 portar obestyckad,
komplettera med ELKO TCS modularjack QC eller TL.

Hållare för att montera en
minipatchbox på DIN skena.

Minipatchbox 4, 8 eller 12x Keystone passar till
både skärmade och oskärmade TCS QuickConnect
eller ToolLess jack. TCS minipatchbox har många
användningsområden, det mest förekommande är som
vidareföringspunkt (Consolidation Point). Detta innebär
att boxen kan monteras exempelvis i tak som ”skarv”
för vidare anslutning av uttagsstavar. Produkten är även
mycket lämplig som panel i mindre anläggningar.

Hållaren monteras på minipatchboxen och kan därefter fästas på
en DIN-skena. Hållaren passar
till samtliga minipatchboxar
i ELKO TCS sortimentet.
Levereras komplett med två
hållare inklusive skruv för
montage på minipatchbox.

E51 250 81

Hållare för 1xKeystone DIN.
Komplettera med ELKO TCS ToolLess eller QuickConnect jack.
E51 250 57

E51 250 56

E51 250 58

Hållare för Keystone jack. Avsett
för montage i apparatskåp med
DIN skenor. Hållaren snäpps fast
på DIN-skenan. Passar både ELKO
TCS ToolLess eller QuickConnect
jack, som finns i både oskärmat
och skärmat utförande. Avtagbara
sidoskydd för bättre åtkomst.
Mått: 75x70x18, färg: ljusgrå.

E51 053 05

ELKO TCS IP67.
Kapslade datauttag och kablage
Kompletta utanpåliggande uttag för tuffa miljöer.
Lämpligt för industriapplikationer som kräver ett
högt skydd eller ex vis vid installation av IP kameror
utomhus. Levereras komplett med skärmade jack
C6A och kabelgenomföringar. I sortimentet finns
också modularkablage som är utrustade med ett
tätningsskydd vrid och lås som ger IP67 - och
mekaniskt skydd mot stötar och vibrationer.

E51 683 21-22
E51 063 52

E51 063 53

E51 683 23-24

Fler
ELKOnyheter

E18 414 50

Nya unika 2-vägsuttaget med delade
brunnar för 2-faser, 440V.

E18 857 37

Säker installation
av t ex drivdon.

E18 857 40

2-vägsuttag IP44 med separat matning 250V.

Mellanvägg till BigBox
dosan för separation mellan
svag och starkström.
Mellanväggen är ett tillbehör
till BigBox dosan. För montage
där separation krävs mellan
svag och starkström i dosans
kopplingsutrymme.
Passar i ELKOs sortiment
av BigBox dosor. Klarar
glödtrådstest 850 grader.

E13 631 47

E13 630 63

ELKO 316 GLED. Speciellt utformad
för LED och små belastningar.

E14 203 49

Kombinera
fritt!
5-facksram för 2-vägs uttag.
Kombinationsram för 2-vägsuttag 18 407 99, 18 480 88
eller apparater 56x56 med passbit 18 456 22. Fjällvit.

E51 120 69

RJ45 Plug TCS Quick C6A STP.
Pluggen kan användas till både
skärmade och oskärmade kablar.

Ram för infällt kombinationsmontage av 2-vägs
uttag 18 407 99 när standard dosa används. Eller för
2-vägs uttag 18 480 88 när 1.5-dosa används. Kan även
användas till övriga apparater med 56x56 c-platta.
Då används passbit 18 456 22.

E14 203 54

4x1½
E14 203 53

E18 456 20

Multidosor. Kompletteringsdosa för
ELKOs låga vägguttag.

1½

Hej!
Du håller nu i handen andra nummret av vårt populära nyhetsbrev ”High Lights”,
där vi på ett samlat sätt presenterar nyheter och annan information från ELKO.
Som exempel på en intressant nyhet i detta blad vill jag lyfta fram vårt nya lamputtag
i DCL utförande (Device for Connection of Luminaires ), enligt nya standarden som
gäller från 2019. Vi introducerar detta redan nu för att tillgodose beställarkrav och möta
en stigande efterfrågan. Vi kommer i god tid innan den nya standarden träder i kraft
att erbjuda ett bredare och mera komplett sortiment inom DCL.
Ett par nya smarta produkter är ROT fästet för ELKO Bright armaturerna som
introducerades under förra året samt mellanväggen för den rymliga dosan ”Bigbox”.
Passa på att se produkterna och träffa oss vid något av våra stopp med ELKO-vagnen
eller vid någon av årets Elmässor.

Alexander Svärd
Produktchef ELKO

Med vänlig hälsning
Alexander Svärd

Ta vara på tillväxten
Tillväxten i el-branschen 2015 överträffade alla
prognoser. Vi ser en lika god utveckling för 2016
vilket också ger dig möjligheter att öka värdet
i din affär genom att erbjuda kunderna mer
design och teknik.
ELKO erbjuder sedan flera år apparatserier
i flera färger och ramar i olika material. Det
har också tillkommit flera nyheter som ELKO
Bright och ELKO Sound. Den senaste dimmern
ELKO 316 GLED löser många tidigare problem
med att dimra LED.

ELKO Roadshow 2016
Efter höstens succe med ELKO-vagnen
på turne över hela landet har vi nu
uppdaterat vagnen med alla produktnyheter.
Håll utkik på din ort eller hitta schemat
för våren på elko.se. Från 6 april finns
vagnen åter på vägarna.
Välkomna!

Varför inte ta möjligheten att visa dessa för
varje kund och använda tex. ELKO Plus vit
som standardserie. Då finns möjligheten både
att ”pruta” till ELKO RS och att ”sälja upp” till
färgat, mer teknik eller Option, och allt detta
inom ramarna.

Elmässan i Jönköping
Bor du i Jönköpingstrakten, passa på att redan nu
boka in 21-22 september då det är dags för premiär
av Elmässan på Elmia. Där kan du se flera nyheter
från ELKO samt hela produktområdet Bright som
fått stor uppmärksamhet hos både elgrossister,
installatörer och föreskrivare.

Följ ELKO på Facebook.
På facebook presenterar vi
löpande nyheter och aktiviteter.
ELKO HighLights_02_2016

Välkommen den 21-22 september. Besök oss i monter C05:16:c

ELKO AB
Hammarby Kaj 14. Box 5115 121 17 Johanneshov.
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se www.elko.se

