
MOT LJUSARE 
TIDER.
Lättinstallerad dimmerpuck för LED 
med förmonterade anslutningsledningar 
för enklare montage.

Nyheter
och tips
från ELKO

Highlights hälsar på

HALLÅ DÄR 
PETER WOTZ.
Peter är en gammal bekant på ELKO som 
efter ett antal år på annat håll återvänt till 
oss. Denna gång i den för ELKO helt nya 
rollen som Key Account Manager.  R

Viktigt tillägg i standard
Dosor och kapslingar ska klara IP30

Från årsskiftet gäller ny standard för dosor och 
kapslingar för elmateriel i fasta installationer.

Nytillskott i TCS-serien
Bygg kraftfulla nätverksinstallationer

Kompakt panel för upp till 48xRJ45 på 1HE
och den klassiska ”TCS-pucken” i ny tappning.

VÅR 2018.

E51 250 63



Highlights nr 1 2018 finns även för nerladdning på elko.se

Nytt ljus i ramen
Ge rummet nya dimensioner med ljussatt ram

Nu finns ELKOs belysta apparatramar även med vitt ljus. Levere-
ras med en liten trafo som ansluts till 230V och placeras bakom 
apparaten i dosan, inställbar ljusnivå.

ELKO dimmerpuck 2-tråd 100W LED
Smidig uppgradering av strömbrytare till dimmer

Dimmerpuck utan nolla för små laster, upp till 100W LED. 
Inställningar för max- och minimumnivå. Levereras inställd 
i RC-läge (Bakkantsstyrning, GLE). Växlingsbart till RL-läge 
(Framkantsstyrning GLI).
Med monterade anslutningsledningar för snabb och enkel
installation. Manövrera dimmerpucken med återfjädrande
tryckknappar i RS eller Plus-serien. HxBxD: 45x40x20 mm.

E13 632 41   Dimmerpuck 2-tråd 100W LED

Ny kompakt panel för upp till 48xRJ45 på 1HE 
Obestyckad korskopplingspanel med hålbild för keystone som 
passar till både skärmade och oskärmade TCS Croco ToolLess 
eller QuickConnect jack. Tillsammans med de lättkontakterade 
ELKO/TCS RJ 45 jacken kan man med denna panel bygga myck-
et kompakta nätverksinstallationer där utrymmet är begränsat.

Panelen är försedd med en jordningsskena som ger skärmkon-
takt när de skärmade jacken snäpps fast i panelen. Panelen har 
plats för 48 jack och är en del av garantisystemet ELKO TCS. 
Färg, aluminium. Höjd, 1HE 

Den klassiska ”TCS-pucken” i ny tappning 
Komplett modularuttag med kombinationsram, lucka och märk-
fönster. Uttaget är kretskortsuppbyggt med smidig kontaktering 
på lättillgänglig LSA plint som sitter på baksidan av uttaget. 
Uttaget har utvecklats och designats enligt SS-EN 50173 och är 
en del av garantisystemet ELKO TCS C6 UTP och ELKO TCS 
C6A STP. Fjällvit. Montagedjup 30 mm.

E51 053 11   Mod 1XRJ45 UTP C6 PCB
E51 053 13  Mod 2XRJ45 UTP C6 PCB 
E51 053 15 Mod 1XRJ45 STP C6A PCB 
E51 053 17 Mod 2XRJ45 STP C6A PCB

E51 250 63   High Density Panel 48 portar 1 HE

Nyhet!

E18 488 83   Ljusram m trafo 1-fack vitt ljus, Nyhet
E18 488 84  Ljusram m trafo 2-fack vitt ljus, Nyhet
E18 488 85  Ljusram m trafo 1½-fack vitt ljus, Nyhet
E18 488 81  Ljusram m trafo 1-fack blått ljus
E18 488 82 Ljusram m trafo 2-fack blått ljus
E18 488 86 Ljusram m trafo 1½-fack blått ljus

Inställbar ljusnivå

TCS HD panel, CS HD-panel och nya puckuttag
TCS-serien växer med fler möjligheter



High-
lights

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

Nytt i standarden för installationsdosor
Från årskiftet ska infällda installationsdosor klara IP30

Från och med 2018-01-01 gäller tillägg A1 i SS-EN 60670-1, utg 1:2005/
A1:2013 som innebär att infällda installationsdosor ska klara IP30.
För att klara det nya kravet måste alla röringångar som inte används 
vara pluggade för att intrång av till exempel spån större än 2,5 mm 
inte ska kunna ske. Detta uppfyller alla ELKOs dosor redan innan det 
nya kravet.

Viktigt är också att täcka eventuella felöppnade 
stutsar vid montaget. För detta finns blindplatta som 
tillbehör till ELKOs dosor som kan vara bra att ha till 
hands vid dosmontage.

E14 203 26 Blindplatta

Viktigt 
tillägg  i 
standard

PÅ BEGÄRAN – NU FINNS 
ADMIRAL-SERIEN I SVART.
Högblank svart färg för att passa på mörka underlag
Med anledning av ökad efterfrågan för produkter i svart färg har vi nu 
tagit fram Admiral-serien med IP44 produkter även i svart. Admiral har ett 
diskret och kompakt utförande som passar utomhusmiljö och i våtrum.

Alla produkter i serien har ELKOs unika lösningen för kabelingång där 
man var som helst i produkternas innerkant kan klippa ur för kabelin-
gångar, även på ovansidan i utsatta miljöer utan risk för vatteninträngning 
via kabeln. Den nya generationen Admiral har nu rejäla skruvanslutningar 
för areor upp till 2x2,5/klämma.

Admiral vit

18 474 35   1-vägs uttag Admiral IP44
18 474 33   2-vägs uttag Admiral IP44 

14 202 91  Kopplingsdosa utan plint

13 016 00  Skymmningsrelä

Admiral svart

18 474 07   1-vägs uttag Admiral IP44
18 474 34   2-vägs uttag Admiral IP44 
18 837 21  1trapp/1-pol Admiral IP44
18 837 16  Kron Admiral IP44
18 873 07  2-pol Admiral IP44

14 202 93  Kopplingsdosa utan plint

13 016 10 Skymmningsrelä



Denna gång pratar vi 
med Peter Wotz i Göte-
borg. Han är en gammal 
bekant på ELKO som 
efter ett antal år på annat 
håll återvänt till oss. Den-
na gång i den för ELKO 
helt nya rollen som Key 
Account Manager. 

Peter kommer närmast 
från Ahlsell, där han 
ansvarade för utesäljar- 
organisationen, med 
inriktning mot el-instal-
lation. Peter har även fem 
år i bagaget som säljare 
i Göteborgsområdet för 
ELKO. 

Hur ser en vanlig dag ut?
– Mitt uppdrag innebär 
bland mycket annat att 
hitta nya affärsvägar, även 
utanför våra traditionella 
kanaler av installatörer 
och grossister. Det be-
tyder framförallt att jag 
besöker nyckelkunder 
över hela Sverige, och 
då jag bor och utgår från 
Göteborg innebär det 
många timmar i bil. Jag är 
dessutom ofta på huvud-
kontoret i Stockholm.

Vad tror du om 
framtiden? 
– Det är fortfarande 
en tydlig uppåtgående 
trend där det byggs för 
fullt i hela landet! Och 
detta gäller allt från ny-

byggen av privata villor 
till flerfamiljsbostäder 
och hotell. I Göteborg 
är byggtakten hög med 
många intressanta stads-
utvecklingsprojekt.
– ELKO äger redan en 
stor marknadsandel och 
genom att paketera vårt 
erbjudand på nya sätt 
ser jag en mycket positiv 
utvecklingspotential 
under 2018. 

Det hjälper ju såklart 
även att ha över 70 års 
erfarenhet i branschen.
En indikation på att 
ELKO alltid är den 
trygga, närvarande och 
nyskapande partnern 
som levererar produkter 
som kunden efterfrågar.

Några produkttips som 
du vill dela med dig av?
–  ELKOs PLUS-serie! 
Där har vi många spän-
nande produkter och är 
den serie vi kommer att 
utveckla vidare med nya 
smarta lösningar och 
innovationer.
– Håll utkik efter årets 
produktnyheter!

VARUMÄRKESSTRATEGI 
ÄR PETERS VARDAG

Peter Wotz
Key Account Manager

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

Plus-serien kommer 
vi att utveckla 
vidare med nya 
smarta lösningar 
och innovationer.

Produktchefen tipsar
I utsatta miljöer så som trapphus och skolor kan det vara lämpligt att 
använda skruvfastsatt vippa till brytarna i RS serien. Vippan har ett 
märkfönster som täcker skruvarna och kan därför också användas 
med 12 mm märktape om en specifik märkning av brytaren önskas. 
Fastskruvad vippa försvårar att vippan 
kan tas bort och därigenom förhindrar 
man bland annat att eventuell impuls-
fjäder avlägsnas. En borttagen impuls-
fjäder när brytaren används för dörr- 
öppning kan innebära att dörren står i 
ständigt öppetläge. Passar både infällda 
och utanpåliggande brytare i RS-serien.

Alexander Svärd
Produktchef ELKO

Succé för ELKOs kampanj till förmån för 
cancerforskningen
Alla intäkter från försäljningen av rosa och blå ramar via Ahlsell, Elek-
troskandia, Selga, Solar, Storel och Gelia under hösten har gått till 
forskningen mot bröst- och prostatacancer. Insamlingens mål var att 
inbringa minst 1,1 miljoner kronor, vilket det slutliga beloppet på 
1 166 000 kronor vida översteg.

Vi på ELKO vill därför tacka 
medverkande grossister samt 
installatörer som köpt ramar i 
rosa eller blått.

– Vi är otroligt stolta och glada 
över resultatet. Samtliga invol-
verade från branschen har gjort 
en fantastisk insats, där summan 
som vi samlat in vida översti-
ger de förväntningar vi hade på 
kampanjen. Den kommer att göra 
skillnad i kampen mot cancer, 
säger Jakob Ros, VD på ELKO. 

E18 406 78 Vippa m märkskylt RS
E18 406 79 Vippa m märksylt 2-pol RS


