
Nyheter
och tips
från ELKO

Höstens stora kampanj

VI RIKTAR LJUSET 
MOT CANCER.
Vi är några veckor in i vår rikstäckande insam-
ling och prognosen visar att vi mot årets slut 
kommer överträffa målet på drygt 1 miljon till 
förmån för forskningen mot bröst- och 
prostatacancer. Du har väl köpt din ram?  R

USB ladduttag 2.1A 
Teknik i hem och på arbetsplatser

Nya USB-ladduttag 2,1A i RS- och
Plus-serien.

PIR Rörelsevakt 360
Detektor för ljussystem

Värmekänslig rörelsedektektor för inom- och 
utomhusmontage.

HÖST 2017.
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DALI DIMMER I 
RS- OCH PLUS-SERIEN.
Vriddimmer för Dali styrning
Skapa belysningssystem för offentliga miljöer och 
arbetsplatser med Dali i snygga ELKO kombinationer.



Highlights nr 4 2017 finns även för nerladdning på elko.se

Rörelsevakt 360 Tak IP44 sänker 
elkostnad och säkrar bostaden
Ny PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och 
ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värme-
källor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en 
lampa under en tidsperiod. Startar på nytt varje gång en rörelse 
detekteras. 10A brytfunktion, IP44 med ram för utvändigt 
montage, IP40 infällt montage med fjäderklämma i skivtak eller 
skruvad i dosa. Kan aktiveras via en extern tryckknapp eller med 
pulser till trappautomat.

360 cirkulär upp till 7 m vid höjd av 2,5 m (närvarosensor 4 m). 
Tidfördröjning 5 sek – 30 min.
Lux 10-2000 Lux. Montagedjup 40 mm.

Undercut borttagen på Plus fjällvit
Viktigt vid montage av dekorramar och ljusramar

Nu levereras alla 1-facksramar samt 2-vägs vägguttag 18 480 86 
och 18 480 97 i fjällvit färg med fast undercut. Vid montage av
dekor- eller ljusram används de nya tillbehören. OBS! Gäller 
endast fjäll-vitt utförande.

Ny PIR för 
flexibelt
montage

E13 016 10 Rörelsevakt 120 IP55
E13 016 11 Rörelsvakt 360 IP55
E13 016 15 Rörelsevakt 360 Tak IP44

Ett komplett utanpåliggande uttag för tuffa miljöer som ger IP67. Lämplig 
för industriapplikationer som kräver ett högt skydd eller exempelvis vid 
installation av IP kameror utomhus.

E 51 063 52 Kapslat modularuttag 1x8 
E 51 063 53 Kapslat modularuttag 2x8

Smart tillbehör för 
extra säkerhet

Brandklassade dosor för tak och väggar 
Dosor med unikt och patenterat brandhämmande material

ELKOs branddosor förenklar installationsarbetet väsentligt – helt 
brandsäkert. Försedda med brandtätning är de en helt ny typ av 
apparat- kopplings- och takdosor. Dessa kan monteras i brand-
klassade väggar upp till EI90 och i tak upp till EI60.

E14 203 60 Apparatdosa enklegips 
E14 203 68 Kopplingsdosa enkelgips
E14 203 74 Takdosa 32/8

Det brandhämmande materialet 
i ELKOs branddosa expanderar 
automatiskt vid temperaturer 
över 120°C och gör att hålet i väg-
gen blir helt förseglat vid brand. 
Byggnader med ELKO branddosor 
uppnår ett av de bästa tänkbara 
skydden mot brandspridning 
genom elinstatallationen.

Ny
Prefabbroschyr 
för nedladdning

E18 488 30 1-facksram utan undercut, vid användning av dekorram 
eller ljusram, plus fjällvit.
E18 488 35 Kåpa till lågt 2-vägsuttag 18 480 86 och 18 480 97 utan 
undercut, vid användning av dekorram eller ljusram, plus fjällvit.

E18 489 35 Kåpa samt 11mm 
ram till lågt 2-vägsuttag
18 480 86 och 18 480 97 utan 
undercut, vid montage i
standars apparatdosa.



NYA KOMBINATIONER MED 
DALI DIMMER.
Belysningssystem med Dali styrning.
Nu kan du bygga snygga ELKO-kombinationer även vid Dali styrning av 
belysningen. ELKO Dali vriddimmer för aktivering och dimring av
lampor med Dali-gränssnitt har integrerad strömförsörjning. Du kan även 
ställa in färgtemperaturen för lampor med Dali-enhetstyp 8 för tunable 
white. Med den inbyggda strömförsörjningen klarar enheten att försörja 
styrströmmen för 26 Dali-deltagare. Enheten kan också användas i passiv 
drift.  Max 4 st dimrar kan kopplas parallellt vilket ger möjlighet att
försörja upp till 104 Dali-deltagare. Finns i RS- och Plus-design fjällvit, 
aluminium och svart.

Dali- 
styrning

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

Centrumlock 3xKeystone 
Extra utrymme för fler mediainstallationer

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone. Levereras komplett 
med ram och två blindlock. 
ELKO har i sortimentet ett antal adaptrar med Keystone hålbild; 
exempelvis HDMI adapter, antennuttag, högtalar- och fiberut-
tag. Flexibiliteten gör det möjligt att enkelt kundanpassa 
installationerna.

E51 055 20 RS fjällvit
E51 055 21 Plus fjällvit
E51 055 22 Plus aluminium
E51 055 23 Plus svart

Nya USB-ladduttag 2.1A
Perfekt laddning av olika enheter via USB 

USB-ladduttag 2.1A för infällt montage i vanlig apparatdosa eller 
för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Ut-
spänning 5V= (+/- 5%). Kan ladda en, eller 2 apparater samtidigt. 
Finns i Plus- och RS-design. Automatisk strömbegränsning. 
USB standard 2.0 med dubbla uttag.

E52 064 00 RS fjällvit
E52 064 01 Plus fjällvit

E52 064 02 Plus aluminium
E52 064 03 Plus svart

För ljud och
bild i bostäder 
och konferens-

rum.

E13 631 05 RS fjällvit
E13 631 36  Plus fjällvit
E13 631 37  Plus aluminium
E13 631 38  Plus svart

Fler produktnyheter under ELKO Roadshow
När ELKO-vagnen gör sitt stopp på din ort kan du ta en närmare titt på alla produktnyheter och träffa 
lokala representanter från oss på ELKO. I oktober och november besöker vi mellan- och södra Sverige 
från Jönköping till Malmö. Välkommen till vår Rosa/blå kampanjvagn, den går inte att missa!



Genom ett unikt samar-
beta mellan oss på ELKO 
och våra elgrossister, star-
tade vi den 11:e september 
en rikstäckande insamling 
till förmån för forsk-
ningen mot bröst- och 
prostatacancer. Vårt första  
gemensamma mål var att 
kampanjen skall inbringa 
minst 1 100 000 kr ! Nu 
efter bara några veckor 
ser det redan ut som om 
det målet kommer att 
överträffas med råge.

100 kr som oavkortat går 
till forskningen
Vi har för ändamålet tagit 
fram rosa och blå ELKO 
Plus 1-facksramar, som 
nu finns tillgängliga i de 
flesta av elgrossisternas 
butiker. Ramarna säljs 
för 100 kr styck och där 
hela beloppet oavkortat 
går till forskningen mot 
bröst- och prostatacan-
cer. Du har kanske redan 
sett, eller till och med 
köpt en ram från boxen 
med ramar på kunddis-
ken hos din grossist?  Vår 
Roadshow-vagn har också 
ändrat färg till rosa-blå 
och ramarna har funnits 
med i ”Sofias Änglar” på 
Kanal 5 under hösten.

Du vill väl vara med och 
göra skillnad?
Vi på ELKO brinner 
verkligen för denna fråga 

och är väldigt tacksamma 
över att våra samarbets-
partners  medverkar och 
hjälper oss att bära ut 
budskapet samt fram-
förallt gör det möjligt 
att samla in pengar som 
kommer göra skillnad! 
Vi kommer göra allt vad 
vi kan för att kampanjen 
skall bli väldigt lyckosam  
och vi hoppas på ditt stöd, 
tillsammans kommer vi 
kunna göra detta riktigt 
bra. Vill du vara med och 
bidra, tveka då inte att 
köpa en ram.
Kampanjen pågår till 
mitten av december och 
totalt resultat av denna 
gemensamma insamling 
presenteras innan jul.

Hälsningar,
Teamet på ELKO

ÖVER 1,1 MILJONER TILL 
FORSKNINGEN.

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

Nya ELKO trycksaker
Nu kan du hämta ny Prefabbroschyr 
med ELKOs produkter för prefabrice-
rade betong- och träkonstruktioner. 
Även ELKO Säkerhet har kommit i 
uppdaterad version. Finns i butik och 
för nerladdning på elko.se.

Denna gång vänder sig Highlights till Småland och Halland där vi 
finner ELKOs säljare Anders Haglund. 
Anders är relativt ny på ELKO, men redan ett välkänt ansikte i sin 
region då han tidigare ansvarat för samma område som säljare för 
Bohlin & Nilsson. Dessutom har Anders ett förflutet som elektriker 
under nästan tjugo år. 

Hur ser en vanlig dag ut?
– Jag är bosatt i Kalmar som därmed utgör min bas. Därifrån besöker
jag allt från installatörer och konsulter till husfabrikanter runt om i mitt
område som omfattar allt mellan Kalmar i öst till Halmstad i väst.
Och med tanke på regionens storlek innebär det många mil i bilen
varje dag.

Vad händer i ditt område?
– Precis som i övriga landet är det hög-
tryck i byggandet och husfabrikanterna
bokstavligen sprutar ut nya hus!

Vad tror du om framtiden? 
– Högtrycket ser ut att fortsätta och en
spännande utveckling vi ser är att Pre-
fab-husfabrikanterna även börjat tillverka
moduler för flerfamiljsbostäder.

Några produkttips som du vill dela med dig av?
– Croco-jacket. Vårt datajack är helt utan lösa delar och kräver inga
verktyg för att ansluta ledarna. Dessutom är de väldigt korta, vilket är
viktigt i sammanhang där varje millimeter är värdefull.

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

Hej Anders Haglund

På ELKOs kontor är det 
full fart vid packnings-
borden av Rosa/blå 
kampanjboxar.

Rosa ram E18 490 98
Blå ram E18 490 99




