
UTTAG MED NY 
SOCKEL.
Gör jobbet enklare!
Nyutvecklad sockel och kåpa i tidlös 
RS design är funktionellt och enkelt 
att installera.

SE FILMEN
Facebook.com/ELKOAB

Nyheter
och tips
från ELKO

Highlights hälsar på

HÖGTRYCK I
MELLANSVERIGE.
Magnus Ahlström är säljare på ELKO och 
är ansiktet utåt på ett antal viktiga orter i 
Mellansverige. Vi gör ett nedslag i hans 
vardag och ser hur landet ligger. R

Nyhet i TCS-familjen
”Croco” med verktygslös installation

Nytt ELKO/TCS RJ45 ToolLess som är ännu 
enklare och snabbare att installera.

Admiral nu i svart
2-vägsuttag för våtrum och utomhusmiljö

Genom sin konstruktion behövs varken nipplar 
eller tätningar för att erhålla IP44 standard.

VÅR 2017.

E18 474 32 E51 402 54

6x2 snabbanslutningar med nya
användarvänliga lösgöringsknappar

Beröringsskyddad sockel



Highlights nr 2 2017 finns även för nerladdning på elko.se

Nya detaljer som gör jobbet enklare 
och säkrare
Nyutvecklad sockel

ELKOs nya uttag är funktionelt och enkelt att installera med
användarvänliga knappar för lösgöring av ledare. 6x2 snabb-
anslutningar för FK och EK. Tydlig symbolmärkning.
Beröringsskyddad sockel uppfyller kraven för IP20 utan kåpa.

Sockel E18 414 71
Se filmen på
facebook.com/ELKOAB R

Rattar finns nu i alla varianter till vår 
mest populära dimmer
Nu finns rattar i aluminium och svart till 316 GLED

Dimmer 316 GLED är utformad för LED och små belastningar.
Fram eller bak-kantsstyrning, dimmernivå 0-100%, 2 polig 
brytning. Inställnings möjligheter av lägsta- högsta- start-nivå.
Dimmern bygger endast 23 mm och passar i ELKOs standard-
dosa och kombinationsramar. Nollan skall anslutas.

Admiral nu i svart
Admiral 2-vägsuttag

Uttaget behöver genom sin konstruktion inga nipplar eller 
tätningar för att erhålla kapslingsklassen IP44.
Kabelinföringar klipps ur var som helst efter kapslingens sida.
Mått: 103x73x57 mm.

E18 474 32  2-vägsuttag Admiral svart

Diskret och 
kompakt 

utförande

Rattar som reservdel eller tillbehör för att erhålla 316GLED även 
i aluminium och svart.

E13 631 81  Dimmerratt Plus till 316GLED fv
E13 631 82  Dimmerratt Plus till 316GLED alu
E13 631 83  Dimmerratt Plus till 316GLED svart
E13 631 80  Dimmerratt RS till 316GLED 

Nya användarvänliga 
lösgöringsknappar

2-vägsuttag med dubbla snabbanslutningar 

6x2 snabbanslutningar 
för FK och EK

E13 631 47  Dimmer 316 GLED RS
E13 630 63  Dimmer 316 GLED Plus fv 

Admiral finns i fler utföranden.

E18 474 06  1-vägs uttag fv
E18 474 31  2-vägs uttag fv
E14 202 90  Kopplingsdosa fv m.plint
E14 202 91  Kopplingsdosa fv u.plint

Dimmer
i många 

stilar



TRÅDLÖS DIMMER GER 
FLEXIBLA INSTALLATIONER.
316GLED dimmersystem för trådlös trappinstallation
Ny trådlös dimmer med vridmanövrerad trappfunktion från 2-4 platser. 
Levereras i ett kit med dimmer för fast installation i dosa samt en färdig-
länkad slav som kan fästas på plant underlag eller apparatdosa.
ELKO RF trådlösa system frigör dig från dina fasta elinstallationer och kan
med fördel användas där miljön är sådan att trådbunden styrning inte är 
möjlig.
Dimrarna är en vidareutveckling av 316GLED som är speciellt framtagen
för låga laster som LED. Kan kompletteras med ytterligare två slavsändare 
vid behov, vilket ger möjlighet till fyra manöverplatser med ratt för 
dimring.

FLER MANÖVERPLATSER MED NÅGRA ENKLA STEG
316GLED och slavdimmer i kit levereras färdiglänkade från fabrik. Ska det 
länkas fler slavdimmer till samma dimmer görs detta med ett par enkla 
steg, samma procedur för varje slavdimmer.
Om man har tillgängligt 230V där slavdimmern skall monteras, går det
att använda trafon E52 021 21. Trafon kopplas in med en medföljande 
minikontakt på baksidan av slavdimmern.

High-
lights

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

Nyhet! Programmerbar timer 
Flexibel till energibesparing och säkerhet i hemmet

Timer som visar återstående tid innan frånslag. Programmerbar 
som On/on eller On/off. Ingång för extern styrning via tryck-
knapp. Möjlighet att spärra tider både på max och min. 16A, 
2-pol mekaniska brytare.

E18 879 60 RS
E18 879 84 Plus fjällvit
E18 879 85 Plus aluminium
E18 879 86 Plus svart

”Croco” nytt snabbinstallerat datajack
Verktygslöst ELKO/TCS jack för keystone

Nytt ELKO/TCS RJ45 ToolLess jack som är ännu enklare och 
snabbare att installera. Verktygslöst och med alla detaljer i en 
del. Croco finns som löst jack för keystone hålbild och som
kompletta uttag och paneler enligt TCS tradition.
Uppfyller kraven för C6 enligt SS-EN 50173 och är en del av 
garantisystemet ELKO TCS.

E51 402 54   Jack TL Croco UTP C6

Dimmerkit RF 316GLED

E17 260 04 RS 
E17 260 06 Plus fv 

X3*

*Maximalt 3st slavdimmer kan länkas mot en 316GLED RF dimmer.

Slavdimmer RF 

E17 260 21 RS
E17 260 16 Plus fv

Trådlös slavdimmer
som drivs av batteri,
kan även anslutas
till 230V med trafo
E52 021 21.



Highlights gör ett kort 
nedslag hos en av våra 
säljare, Magnus Ahl-
ström. Magnus utgår från 
Örebro som bas, men är 
bosatt i Laxå. Magnus an-
svar för ett stort område 
med Västerås som nord-
ligaste punkt ända ner till 
Oskarshamn i söder. Och 
allt däremellan med både 
Norrköping och Linkö-
ping som viktiga orter.

Vad händer i ditt 
område?
– Det är full fart just nu! 
Det finns inga spektaku-
lära projekt som pågar, 
utan det är framförallt 
många bostäder som 
byggs, både större bo-
stadsprojekt, men även 
privata villor. Det är även 
bra tryck på hotellbyg-
gen med flera pågående 
projekt.

Vad tror du om 
framtiden? 
– Vi ser ingen som helst 
avmattning i marknaden, 
snarare tvärtom. Vi räk-
nar med att det kommer 
att fortsätta vara högtryck 
under de närmsta åren, 
med framförallt bostäder 
som draglok.

Några produkttips som 
du vill dela med dig av?
– Jätteglömdosan! Det 
vill säga vår ROT-dosa 

med fyra brunnar i 1½ 
-format. Den är perfekt 
vid renoveringar. Med 
den blir det busenkelt att 
komplettera i efterhand, 
om man glömt något 
eller kommer på att man 
vill få in någon ytterligare 
funktion, exempelvis ett 
USB-uttag. Tack vare 1½ 
-formatet funkar även de 
låga vägguttagen för en 
snygg och stilren instal-
lation! 

När det gäller nybyggen 
vill jag slå ett slag för 
kombinationsramarna, 
antingen 2x2 eller ännu 
bättre 2x3. Då finns det 
bra möjligheter att fylla 
på med lite roligare funk-
tioner.

ALLTID HÖGTRYCK HOS 
MAGNUS AHLSTRÖM.

Magnus Ahlström
Säljare ELKO

Highlights
hälsar på!

ELKO AB
Lumaparksvägen 7,
Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27,
info@elko.se   www.elko.se

Nyheter & 
aktiviteter

Utbildning i ELKO/TCS garantisystem 
För att trygga kvaliteten vid installation av datanät är en systemlös-
ning att föredra. Många gånger krävs en systemgaranti redan vid 
upphandlingen. ELKO erbjuder utbildningar som ger ditt företag en 
certifiering med möjlighet att lämna en systemgaranti på 15 år till din 
slutkund vid val av ELKO/TCS datanät.
Kontakta ELKO så skräddarsyr vi en lösning för ditt företag beroen-
de på förkunskaper. Prata gärna med din lokala kontaktperson eller 
ELKO/TCS ansvarig Mats Stahl 08-449 27 27.

Nu passerar vi 12 000 
följare på Facebook
Våra följare är såväl privatpersoner som 
elektriker och grossistfolk. Här sprider vi 
budskap som ger inspiration och vetskap 
om design och teknik för att skapa större 
efterfrågan. Resultatet blir nöjdare 
kunder och ett högre värde för alla led i 
vår bransch. ”Haka på” du också om du 
inte redan följer oss!

Den numera välkända ELKO- 
vagnen rullar vidare under våren 
fullspäckad med de senaste 
produktnyheterna. Håll utkik på 
din ort eller lyssna med din 
lokala ELKO säljare när han 
besöker din region.

Makajo öppnar snart i Stockholm
Showrooms by MAKAJO är en mötesplats för arkitekter, byggherrar, 
inredningsdesigners, leverantörer och de som bygger sin villa eller 
inreder sin nya bostad. Sedan flera år finns ELKOs produkter repre-
senterade på Showhomes by Makajo i Göteborg och Malmö. Här 
finns möjlighet för slutkunder att titta på ELKOs designserier inför sitt 
möte med elektrikern. Eller varför inte boka ett möte i de inspirerande 
lokalerna tillsammans med slutkunden inför materialvalen?

Stockholm, Brännkyrkagatan 82 Öppnar 1 juni!
Göteborg, Barlastgatan 2
Malmö, Nordenskiöldgatan 6
Öppettider: mån-tors 8.30-17.00, fre 8.30-15.00

Jätteglömdosan! 
Det vill säga vår 
ROT-dosa är 
perfekt vid 
renoveringar. 

ELKO Roadshow snart på vägarna igen

”Jätteglömdosan” eller
multidosan E14 203 54
anpassad för ELKOs 
låga vägguttat.


