
Genom ett unikt samarbete mellan ELKO och våra elgrossister kan du vara med och stödja forskningen 
mot bröst och prostatacancer. I många av deras butiker finns från 11 september en box med rosa och blå 
ELKO Plus 1-facksramar på kunddisken. Om du köper 1 ram för 100 kr går oavkortat hela beloppet till 
forskningen. Kampanjen pågår året ut. Montera ramen på kontoret, hemma eller hos din kund.

Nyheter
och tips
från ELKO

Highlights hälsar på

FULL FART MED 
UFFE MODIN.
Vår säljare Uffe Modin ansvarar för ett stort 
disktrikt. Med utgångspunkt i Karlstad syns 
han ofta ute på fältet hos installatörer, 
konsulter och grossister.  R

Uttag i nya utföranden 
2 faser/440V med separat brunntändning

Uttag 2-faser/440V finns nu även i låga RS, 
Plus och IP44 utförande.

ELKO/TCS-Nytt
Brandklassade kablar och verktygslöst jack

CPR klassade kablar enligt nya EU-lagen och 
Crocojacket nu även i skärmat utförande.

HÖST 2017.

E49 320 35 E18 482 97E51 402 53 E18 484 97

VI RIKTAR LJUSET 
MOT CANCER.



Highlights nr 3 2017 finns även för nerladdning på elko.se

Jordfelsbrytare i ELKO Plus
Nu i fler utföranden på grund av hög efterfrågan

I takt med ökad efterfrågan på jordfelsbrytare i ELKO Plus kan vi 
nu erbjuda både vit, aluminium och svart på förfrågan i till 
exempel hotellobjekt. 
Jordfelsbrytare för infällt montage avsedd för montering i vanlig 
infälld apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd, eller utan-
påliggande med förhöjningsram. Kan kombineras med lämpligt 
uttag tillsammans med kombinationsramar.

16A, 230V, 50Hz.
Märkfelström: 30mA.
2-polig brytning. Tempområde ner till -25 grad C.

Brytare
nu i ELKO 

Plus

Exempel 1-fack

E18 488 31  Plus dekorram 1-f fjällvit
E18 488 71  Plus dekorram 1-f aluminium
E18 487 31 Plus dekorram 1-f svart

Nu finns 2-vägs uttagen för 
2 faser/440V i alla utföranden
Fler designval och uttag för våtrum och utomhusmiljö

Uttagen med separat brunntändning och 2-faser/440V finns nu 
även i Plus och IP44 utförande.

E18 414 50 RS 2-v inf sep m.
E18 414 45  RS lågt 2-v inf sep m.
E18 480 97  Plus 2-v inf sep m. fjällvit
E18 482 97  Plus 2-v inf sep m. aluminium
E18 484 97  Plus 2-v inf sep m. svart

E18 472 34  Jordfelsbrytare RS
E18 472 37  Jordfelsbrytare Plus fjällvit
E18 472 38 Jordfelsbrytare Plus aluminium
E18 472 39 Jordfelsbrytare Plus svart

Dekorram Plus i nya färg- och 
kombinationsmöjligheter
Nu i fjällvit, aluminium och svart

Monteras på kombinationsramar i Plus-serien när det försänkta 
utrymmet i bakkant önskas utfyllt. Fästes på baksidan på kombi-
nationsramarna. Kan också användas som dekorlinje ihop där de 
olika färgerna vill mixas.

Uttag 2-vägs IP44 med lock, utanpåliggande och Infällt

Använd uttaget utomhus exempelvis på balkong eller uteplats
för separat styrning till infrafärme eller belysning (på stickpropp).
2-vägs uttag med jord, skruv, delad matning 440V, kan matas
med 2 faser. OBS! Använd 2 polig dvärgbrytare.

Uttag för 
separat 

matning

E18 857 37  IP44 2-v utv. E18 857 40  IP44 2-v inf.



RJ45 JACKET ”CROCO” NU 
ÄVEN I SKÄRMAT UTFÖRANDE.
Uppskattat ELKO/TCS ToolLess jack
”Croco” är ännu enklare och snabbare att installera än sina föregångare. 
Verktygslöst och med alla detaljer i en del, samt ett mycket kompakt 
utförande har gjort detta jack mycket uppskattat.
Jacket har Keystone hålbild och snäpps direkt in i panel och uttag. TL 
jacken är utvecklade och designade enligt SS-EN 50173 serien och är en 
del av garantisystemet ELKO TCS.

TCS – FÖR SÄKERHET OCH KOMMUNIKATION I MODERNA FASTIGHETER
TCS är ett komplett system av installationsmateriel som kopplar ihop all 
kommunikation i fastigheten. Förutom jack som kan installeras direkt på 
kabel utan verktyg, finns modularuttag, skarvbox för att förlänga en kabel 
med bibehållna egenskaper, kapslade modularuttag, kopplingsplintar, 
paneler och kablar i olika utföranden.
TCS kabelsystem finns i både skärmat och oskärmat utförande, TCS 
kablar och komponenter är uteslutande av halogenfria materiel enligt 
senaste standarder.

High-
lights

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

CPR godkända datakablar från ELKO
Nya brandklassade kablar enligt ny EU-standard

En ny gemensam EU-lag för brandklassning och metoder för test av kablar som används i 
byggnader trädde i kraft 1 juli 2017, vilket innebär ny EU standard och obligatorisk CE-märkning. 
Märkningen ska finnas på förpackningen och för att tillverkare ska få CE-märka sina produkter 
måste de upprätta en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP).

Modularuttag i kompletta uttagssatser 
för CYB och OptiLine. De levereras med 
ELKO TCS ToolLess jack för UTP C6 
eller STP C6A. 

Alla ELKO/TCS kablar är uppgraderade 
efter den nya standarden och har därmed 
fått nya E-nr.

E49 320 03 U/UTP C5E 305m
E49 320 13 U/UTP C6 med X 305m
E49 320 15 U/UTP C6 med X 500m
E49 320 23 U/UTP C6 utan X 305m
E49 320 35 F/UTP C6 med X 500m
E49 320 45 F/UTP C6A med X 500m
E49 320 55 F/FTP C6A med X 500m

E51 402 53 STP                 E51 402 54 UTP



Nu när vi har summerat 
första halvåret och kryd-
dat det med lite skön 
sommarledighet, står vi 
på ELKO nu redo för en 
mycket hektisk och rolig 
höst tillsammans med er!
Som du kan se i detta 
nummer av Highlights 
så rivstartar vi genom 
att presentera en mängd 
produktnyheter och ak-
tiviteter. En uppsjö av 
innovativa produkter, 
men det jag verkligen vill 
passa på att slå ett slag för 
är att:

Vi riktar ljuset mot cancer 
Det är med stolthet och 
stor glädje som vi tillsam-
mans med våra grossister, 
presenterar ett unikt sam-
arbete med ett gemen-
samt mål – att samla in 
så mycket pengar vi bara 
kan för att stödja forsk-
ningen mot bröst- och 
prostatacancer. 

Rikstäckande engage-
mang gör skillnad
Jag vill rikta ett varmt tack 
till våra samarbetspart-
ners Ahlsell, Elektroskandia, 
Solar, Selga och Storel för 
att ni alla så storstilat utan 
tvekan vill vara med oss 
och göra skillnad. Utöver 
att ni själva bidrar med 
en direkt gåva, så gör ni 
det möjligt att förmedla 
budskapet via alla era 

butiker landet över. Håll 
utkik efter den Rosa/Blå 
kampanjen som går igång 
den 11:e september och 
jag utmanar dig nu: Hur 
många rosa och blå ramar 
kommer du köpa?

Färgglad roadshow syns 
på vägarna 
ELKOs Roadshow-vagn 
är också profilerad i rosa 
och blått under hösten för 
att göra kampanjen extra 
synlig. Vagnen rullar ut 
28 augusti i Stockholm 
och går sedan norrut via 
Elmässan i Umeå avslutas 
i Göteborg 17 november. 
Redan nu är ca 60 stopp 
inbokade så håll utkik 
även efter den rosa/blå 
ELKO-vagnen.

Jag önskar er alla en  
fantastiskt bra höst!

Hälsningar
Jakob Ros VD

HÖSTENS FÄRGER ÄR 
ROSA OCH BLÅ PÅ ELKO.

Jakob Ros
VD ELKO

Tillsam-
mans gör vi 

skillnad!

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

Nyheter & 
aktiviteter

Elmässan 2017 i Kista 18-19 oktober
18-19 oktober finns ELKO på Elmässan I Kista. Du som har möjlighet 
att besöka mässan är välkommen till vår monter E:08 där du kan 
se alla produktnyheter och diskutera teknik och produkter med våra 
säljare och produktchefer. Det kommer som traditionen bjuder också 
att finnas en tävling med mycket fina priser.

Highlights gör denna gång ett nedslag hos Ulf Modin, ELKOs säljare i 
Värmland, Dalarna, Dalsland samt Hälsingland. Uffe utgår från Karl-
stad och syns ofta hos installatörer, konsulter och grossister över hela 
sitt distrikt, som sträcker sig från Hudiksvall i norr och som i söder 
avgränsas av Åmål.

Vad händer på ditt distrikt?
–  I de större städerna är det mycket bostadsprojekt som pågår men 
det finns även en hel del inslag av hotellprojekt där Gävle utmärker 
sig. De mindre orterna präglas framförallt av privatbostäder. 

Vad tror du om framtiden? 
–  Alla har väldigt mycket att göra och det 
investeras för fullt! Allt från leverantörer 
till elektriker har full beläggning och vi 
tror att trycket kommer att öka ytterligare 
de närmsta åren. 

Några produkttips som du vill dela 
med dig av?
–  ELKO Bright – som ger unika möjlig-
heter till integrering och materialval vid 
installation av LED belysning. Håll utkik 
vid våra minimässor under hösten där 
vi kommer att ha ett mycket attraktivt 
mässerbjudande med ELKO-Bright.

ELKO Showroom i inspirerande miljöer
Showrooms by MAKAJO är en mötesplats för arkitekter, byggherrar, 
inredningsdesigners, leverantörer och de som bygger sin villa eller 
inreder sin nya bostad. Här finns möjlighet för slutkunder att titta på 
ELKOs designserier. Boka gärna ett möte i de inspirerande lokalerna 
tillsammans med slutkunden inför materialvalen i dina projekt. Här 
finns också kända fabrikat med kök, golv, tapeter, vvs mm.

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

Full fart med Uffe Modin

ELKO-vagnen gör sin 
turné landet runt i höst 
profilerad i rosa/blå 
kampanjen.


