
RAMVERKET FÖR 
ELEKTRONIKPRODUKTER.
Med ELKO får du alla funktioner i samma snygga design.

Nyheter
och tips
från ELKO

USB Ladduttag
Som slår tre flugor i en smäll

USB av både typ A och typ C samt två 
europauttag i samma enhet. Laddström 3A

Displaytimer 
Programmerbar timer

Visar återstående tid innan frånslag. 
För energibesparing och säkerhet i hemmet. 

HÖST 2018.

Dimmer för nutidens behov
Ny teknik som tar ljuset till nya nivåer

Nu finns dimrar från ELKO med nollanslutning 
i både vrid- och puckutförande.

UTÖKAT NUMMER MED FOKUS PÅ ELEKTRONIKPRODUKTER

Nyhet!



När den höga produktionstakten av nyproducerade bostäder avtar frigörs resurser för att starta 
upp ROT-projekt i så väl flerfamiljshus, som skolor och andra kommunala byggnader. Här har 
underhållet många gånger fått stå tillbaka på grund av resursbrist. Alla prognoser pekar mot att 
ROT kommer att öka kraftigt med början under hösten 2018.

ELKO har ett brett sortiment av produkter som är anpassade för ROT-installationer och dem 
möjliggör att både teknik och design kan mötas i dessa projekt.

Du hittar på de första sidorna en översikt av den senaste tidens lanserade dimrar vilket ger dig 
en vägledning i din installation. Det har i och med LED-lampans intåg varit svårt att välja rätt 
dimmer, men nu har det mesta fallit på plats. Det finns idag bra lösningar med ljuskällor och 
dimrar som arbetar väl tillsammans. För att dimra LED från max belysning ända ner till noll, är 
den bästa och stabilaste lösningen att välja en dimmer där nolledare skall anslutas. Ett sätt som 
använts för att dimra lågt har varit att flytta dimmerkurvan neråt vilket får till följd att max belys-
ningen blir lägre.

ELKO presenterar i denna broschyr både vrid- och puckdimrar med nollanslutning där dimmer-
kurvan är mellan 0 och 100 procent. Vi har även uppgraderat våra dimrar utan nollanslutning 
parallellt med utvecklingen hos de stora LED tillverkarna. Dessa dimrar ger bra dimmeregen-
skaper för de flesta ljuskällor i exempelvis retrofit-utförande och används därför ofta i befintliga 
installationer där nollanslutning inte är möjlig. Vi har även dimrar för så väl Dali som 1-10V som 
används främst i kontor och offentlig miljö.

Därtill presenterar vi förstås timers, rörelsevakter, termostater och inte minst det nya USB- 
uttaget med både USB ”C” och USB ”A” samt 2 stycken Euro-uttag i samma enhet.
Du har väl heller inte missat att vi får en ny standard för lamputtag DCL som börjar att gälla 
från och med den 1 april 2019. På näst sista sidan hittar du dessa produkter som öppnar upp för 
smartare och enklare lösningar för placering av dimmerpuckar.

Design och teknik möts i höstens utökade HighLights
Du håller nu i din hand ett utökat nummer av det populära nyhetsbladet 
HighLights. Denna gång fokuserar vi på elektronikprodukter som tillsammans 
med ELKOs breda sortiment ger en snygg och enhetlig installation. För att få 
en bra överblick har vi därför laddat med fler antal sidor i detta nummer.

Hej!



T U R N É  M E D  E L K O S  NYA  M O B I L A  S H OW R O O M  I  H Ö ST.

Stifta bekantskap med produktnyheter där design och teknik möts och återträffa
pålitliga ELKO-klassiker. Prata projekt med våra distriktssäljare och få något gott för magen. 

Pricka in när vi är i din ort: www.elko.se/showtruck. Vi ses!



Dimmerpuck 2-tråd 100W LED
Liten och smidig dimmer för små laster, upp till 100W LED. 
Inställningsbar max- och mininivå. Standardinställningen är 
RC-läge (Bakkantsstyrning, GLE). Växlingsbart till RL-läge (Fram-
kantsstyrning GLI). Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt 
överlastskydd. Dimmerpucken registrerar automatiskt den indu-
ktiva lasten (RL-läge). Med monterade anslutningssladdar. Utan 
nollanslutning. Mått: 45x40x20 mm.

Dimmerpuck 3-tråd 150W LED
Dimmerpuck för LED 150W med nollanslutning. Inbyggnadsdim-
mer avsedd för montage mellan impulsströmbrytare och last. 
Litet utförande gör den lämplig att montera i dosan bakom
impulsströmställare. Dimringsområde: 0-100 %. Inställningar för 
max- och mininivå och för lägst Startnivå. Omställningsbar
mellan framkant 100W RL och bakkant 150W RC. Nolla skall 
anslutas. Inbyggt skydd mot överspänning och överhettning.
Mått: 43,4x43,4x17,5 mm. Färg: vit.

tillverkarens anv. Bakkantsdimmer (GLE)

5–200W Framkantsdimmer (GLI)

5–200VA

5–150W

LED RC 4–100 VA

LED RL 4–20 VA

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

0–1 50W Bakkantsdimmer (GLE)

0–1 50W Framkantsdimmer (GLI)

0–200W

0–150W

LED RC 0–150W

LED RL 0– 100W

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

LED

E-nr Utförande

13 632 42 3-tråd 150W LED

E-nr Utförande

13 632 41 2-tråd 100W LED

LED

DIMMERPUCKAR

Utan
nolla

ELKO Dimmerpuck 
2-tråd och 3-tråd
Smidig uppgradering av strömbrytare till dimmer

Dimmerpucken installeras enkelt i installationsdosan 
bakom strömbrytaren utan att det behövs ingrepp i 
väggen. Används för dimring av dimbara LED lampor, 
glödljus och de flesta typer av elektroniska och konven-
tionella transformatorer och halogenlampor.
E13 632 41 har förmonterade anslutningsledningar för 
snabb och enkel installation. Manövrera dimmerpucken 
med återfjädrande tryckknappar i RS eller Plus-serien.

Dimmern känner automatiskt av vilken ljuskälla som är 
ansluten. Puckdimmern har elektroniska säkringar som 
skyddar mot både överbelastning och kortslutning samt 
att dimringsnivån kan justeras individuellt efter den 
ljuskälla som har valts.

Med 
nolla

Nyhet!



Dimmer RS 314 GLED
Dimmer 314 GLED är utformad för LED, Bakkantsstyrning GLE, 
dimmernivå 0-100 %, 1 polig brytning. Nollan skall anslutas. 
Inställningsmöjligheter av lägsta-högsta startnivå. Inbyggnads-
djup endast 23 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 49 Dimmer 314 GLED RS
13 631 81 Dimmerratt 314 GLED Plus fv
13 631 82 Dimmerratt 314 GLED Plus alu
13 631 83 Dimmerratt 314 GLED Plus sv

tillverkarens anv. Bakkantsdimmer (GLE)

1–314W Kortslutningssäkring

1–314VA

1–300W

ELKO Plus - ljusring

1 polig

Programmerbar min-, max-, och startnivå

LED

Dimmer 315GLE
Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer av
elektroniska transformatorer för lågvolts halogenbelysning.
Miniminivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger
synligt ljus. Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart.
Utan nollanslutning. Saknas fästskruv använd ELKOs Dosclips.
Avsedda även för kombinationsmontage. Inbyggnadsdjup 25 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 41 Dimmer 315GLE RS
13 631 14 Dimmer 315GLE Plus fv
13 631 13 Dimmer 315GLE Plus alu
13 631 15 Dimmer 315GLE Plus sv

20–315W Bakkantsdimmer (GLE)

20–315W Trappkoppling

20–315W tillverkarens anv.LED

LED
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315GLE

DIMMER 40 - 315VA

Valfri placering av belastning

315/630 GLE

VRIDDIMRAR

Förbättrade dimmeregenskaper
315 GLE 

ELKOs välkända GLE dimrar har nu ännu bättre egenskaper 
för dimring av till exempel retrofit ljuskällor i så väl LED 
som halogenutförande. Dimmern lämpar sig väl i de flesta 
installationer och ger goda dimringsegenskaper. 

Dimra både högt och lågt
Dimmer 314 GLED

ELKOs dimrar med nollanslutning, 314 GLED och Dimmerpuck 3-tråd 150W LED 
används där det önskas låga dimringsnivåer. Dimmern behåller också en hög 
övre nivå. Passar till de flesta dimringsbara ljuskällor och kan justeras så att 
lägsta nivån ligger mycket nära noll.  

Med 
nolla

Utan
nolla



Dimmer 1-10V
Transistordimmer för 1-10V styrning. Brytare för 6A resistiv last. 
Vid lysrörs- och elektronisk transformator 2A. Levereras komplett 
med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast. 
Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Regl.
ström: 1-200mA. Montagedjup 29 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 05 Dimmer Dali RS
13 631 36 Dimmer Dali Plus fv
13 631 37 Dimmer Dali Plus alu
13 631 38 Dimmer Dali Plus sv

Dali dimmer RS/Plus
Dali vriddimmer med integrerad strömförsörjning för lampor 
med Dali-gränssnitt. Inställbar färgtemperatur för lampor med 
Dali-enhetstyp 8 för tunable white. Styrström för 26 Dali-enheter 
kan kopplas parallellt med max 4 st dimrar vilket ger möjlighet att 
försörja upp till 104 Dali-deltagare. Montagedjup 32 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 05 Dimmer DALI RS
13 631 36 Dimmer DALI Plus fv
13 631 37 Dimmer DALI Plus alu
13 631 38 Dimmer DALI Plus sv

LED
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1. Tryck och vrid för att justera färg-
temperaturen vid DT8 drivdon.

2. Justera ljusstyrkan med vredet.
3. Tryck för att tända och släcka 

belysningen.

DALI/1-10V

Relä 6A

Relä 2A

Relä 2A

Regl.ström: 1-200mA

E-nr Utförande

13 015 45 Transientskydd

Effekt 1W

24x16, 5x11, 3 mm

47 Ohm

22o nF
Exempelvis dimmer

E-nr Utförande

13 630 86 Bottenlast

Transientskydd

Transientskydd för montering på induktiva och kapacitiva laster 
för att undvika störpulser (transienter) på nätet. Vid in- och 
urkoppling av induktiva och kapacitiva laster kan störpulser på 
över 8000V uppstå. Dessa kan störa funktioner på exempelvis 
ljusreläer och rörelsevakter. Även dimmers kan störas av sådana 
pulser och det är därför viktigt att så nära störkällan som möjligt 
reducera eller helt ta bort störpulsen. 

Bottenlast

Bottenlast används vid dimring av lysrörslast för att ge 
lasten en resistiv komponent som ger en renare belast-
ning utan flimmer. Kan även användas vid små laster för 
att uppnå minimilast. Kopplas in parallellt över belast-
ningen. Resistans 4,4K Ohm.
Effekt: 12W. Mått: 150x41x21 mm.

TILLBEHÖR



SÄKER LADDNING

2x Eurouttag

USB-C

USB-A

Ladduttag USB 3.0A Euro RS/Plus
Ett utmärkt uttag för såväl hemmakontoret, köket eller andra
platser där man vill ha en multifunktionell laddstation som tar 
liten plats. Kombinerat ladduttag med USB av både typ A och 
typ C och 2 stycken Eurouttag. Klass II produkt som passar både 
i jordade och ojordade anläggningar. Laddström maximalt 3.0A 
oberoende av vilken USB-port som används. Finns för RS och 
Plus-serien. Montagedjup 31 mm.

E-nr Utförande Färg

52 003 40 Ladduttag USB Euro RS
52 003 41 Ladduttag USB Euro Plus fv
52 003 42 Ladduttag USB Euro Plus alu
52 003 43 Ladduttag USB Euro Plus sv

TRÅDLÖS  DIMMER

E-nr Utförande Färg

17 260 04 ESH Dimmerkit 316 RF RS
17 260 06 ESH Dimmerkit 316 RF Plus fv
52 021 21 Transformator 230/24VAC

17 260 21 ESH Slavdimmer 316 RF RS
17 260 16 ESH Slavdimmer 316 RF Plus fv
17 260 18 ESH Slavdimmer 316 RF Plus alu
17 260 20 ESH Slavdimmer 316 RF Plus sv

17 260 14 ESH Dimmer 316GLED RF RS
17 260 07 ESH Dimmer 316GLED RF Plus fv
17 260 12 ESH Dimmer 316GLED RF Plus alu
17 260 13 ESH Dimmer 316GLED RF Plus sv

Trådlös vriddimmer
Trådlöst funktionellt dimmersystem för trappfunktion. Levereras i 
ett kit med dimmer för fast installation i dosa samt en färdig- 
länkad slav som kan fästas på vilken plan yta som helst eller 
fästas på en apparatdosa. 

Dimmern är utformad för LED och små belastningar och har 
inställningsmöjligheter för lägsta- högsta och startnivå. 2 polig 
brytning och inställbar fram- eller bakkantsstyrning. Nollan skall 
anslutas. Montagedjup 25 mm. Kan kompletteras med ytterligare 
två slavmottagare vid behov, vilket ger möjlighet till fyra manöver- 
platser med ratt för dimring. Använder Zigbee protokoll.

Slavdimmern har låg bygghöjd 14 mm och kan monteras
direkt på vägg. Det medföljer 2 stycken CR2032 batterier. Kan
även använda E52 021 21 som transformator till slav.

USB ladduttag 2,1A RS/Plus
USB-ladduttag 2.1A för infällt montage i vanlig apparatdosa eller
för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. USB
standard 2.0 komplett med ram. Utspänning 5V= (+/- 5 %). Kan
ladda en, eller 2 apparater samtidigt. Montagedjup 31 mm.

E-nr Utförande Färg

52 064 00 Ladduttag USB 2,1A RS
52 064 01 Ladduttag USB 2,1A Plus fv
52 064 02 Ladduttag USB 2,1A Plus alu
52 064 03 Ladduttag USB 2,1A Plus sv

1 50W Bakkantsdimmer (GLE)

1–316W Framkantsdimmer (GLI)

1–316VA

1–300W

ELKO Plus - ljusring

Valfri 1 eller 2 polig

Programmerbar min-, max-, och startnivå

LED

Ett utmärkt uttag för såväl 
hemmakontoret, köket eller 
andra platser där man vill ha 
en multifunktionell laddstation 
som tar upp liten plats.



Timer 2-p 16A display
Timer i RS och PLUS-design som visar återstående tid innan
frånslag. Programmerbar som On/on eller On/off. Ingång för
extern styrning via tryckknapp. Möjlighet att spärra tider både på
max och min. 16A, 2-pol mekanisk brytare. Timer: 1–30 min– 
8 tim. Montagedjup 25 mm.

230V / 50HZ IP20

Ohmsk last 16A Tid: 1 – 30 min / 1,2,4,8 t

5 - 200VA

Kapasitiv last 8A

1 poligt relä

E-nr Utförande Färg

18 879 60 Timer 2-p, 16A display RS
18 879 84 Timer 2-p, 16A display Plus fv
18 879 85 Timer 2-p, 16A display Plus alu
18 879 86 Timer 2-p, 16A display Plus sv

Timer Plus 8A
1-vägsuttag och timer i samma enhet. För infällt montage i appa-
ratdosa. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Spänning: 230V, 
50Hz. Resistiv last: 8A. Timer: 15, 30 min, 1, 2, 4, 8 tim.

E-nr Utförande Färg

18 979 77 Plus timer/1-vägsuttag fv
18 979 78 Plus timer/1-vägsuttag alu
18 979 79 Plus timer/1-vägsuttag sv

IP20

8A / 230V

Timer 1-2 polig
Inbyggd lysdiodindikering 10A, 230V. Skruvanslutning. Automat-
säkring. Montagedjup 32 mm.
E18 979 60 2-pol. – till exempel till kaffebryggare, strykjärn och 
som energibesparare. Timer: 15, 30 min,  1, 2, 4, 8 tim.
E18 979 62 1-pol. gnistfritt relä. På/av eller på/på – till exempel för 
trappbelysning. Timer: 0–8 min eller 5–120 min.
E18 979 64 vxl potentialfri kontakt – för styrning av andra spänning-
ar vid till exempel fläktstyrning. Timer: 15, 30 min, 1, 2, 4, 8 tim. 

E-nr Utförande Färg

18 979 62 Timer RS16/1T10 fv
18 979 60 Timer RS16/2T10 fv
18 979 64 RS timer16/T10 V fv
18 979 80 Plus timer 1-pol* fv
18 979 84 Plus timer 2-pol* fv
18 979 87 Plus timer vxl* fv

Ohmsk last 10A

230V / 50Hz IP20

2 poligt relä

Induktiv / kapasitiv 8A * Finns i alu/sv.
E-nr: se Elboken 

Display termostat 3600W
Termostat med touchdisplay. Välj styrning med golvgivare eller 
rumsgivare. Inbyggd frostsäkring eller begränsning av golvgivare 
(max 27°C). Passar i standard apparatdosa och till kombinations-
ramar. Enkel anslutning med separat ingång för styrning av 
nattsänkning (4°C) och frostsäkring. För RS och Plus-design.  
Montagedjup 25 mm.

3600W

IP20

Rumsgigare / Golvgigare

E-nr Utförande Färg

85 818 79 Display termostat 3200W RS
85 818 80 Display termostat 3200W Plus fv
85 818 81 Display termostat 3200W Plus alu
85 818 82 Display termostat 3200W Plus sv

Programmerbar timer med display
Flexibilitet för både energibesparing och säkerhet

Styr elförbrukningen och höj säkerhetsaspekten med touchdis-
play timer. Lämplig för till exempel uttag i kök och infravärmare. 
Enkel installation i apparatdosa.

TID OCH TEMPERATUR



PIR 2300UNI 120 (inomhus)
PIR2300 Universal 120º är en elektronisk rörelsedetektor för mon-
tering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för 
att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre 
rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har 
inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. 
PIR2300 Universal 120º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn 
kräver både fas och nolla.
Monteringshöjd 1-1,4 m. Montagedjup 19 mm.

E-nr Utförande Färg

13 015 02 PIR 2300UNI 120 RS
13 015 14 PIR 2300UNI 120 Plus fv
13 015 15 PIR 2300UNI 120 Plus alu
13 015 16 PIR 2300UNI 120 Plus sv

Rörelsevakt 360 IP55 (utomhus)
Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet 
(passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under 
tidsperiod som startar på nytt varje gång en rörelse detekteras. 
Monteras i tak eller på vägg. Fäste ingår. Ljusnivå: 5–2000 lux. 
Timer 360: 5 sek–20 min. Timer 120: 3 sek–30 min.

E-nr Utförande Färg

13 016 11 Rörelsevakt 360 IP55 Vit
13 016 10 Rörelsevakt 120 IP55 Vit

Rörelsevakt 360 Tak IP44 (utomhus)
Rörelsedetektor för inomhus och utomhusmontage. Detekterar
värmekällor 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 eller infälld 
dosa. Kan aktiveras via en extern tryckknapp eller med pulser 
till trappautomat. 360 cirkulär upp till 7 m vid höjd av 2,5 m (när-
varosensor 4 m). Tidfördröjning 5 sek-30 min. Lux 10-2000 Lux. 
Montagedjup 40 mm.

LED 0 - 2000W

Takmontering

E-nr Utförande Färg

13 016 15 Rörelsevakt 360 Tak IP44 Vit

PIR 2300UNI 180 (inomhus)
PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för mon-
tering i en standard apparatdosa eller förhöjningsram. Detektorn 
är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum 
där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har 
inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detekte-
ring, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Univer-
sal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver koppling 
av både fas och nolla. Montagedjup 19 mm.

E-nr Utförande Färg

13 015 03 PIR 2300UNI 180 RS
13 015 17 PIR 2300UNI 180 Plus fv
13 015 18 PIR 2300UNI 180 Plus alu
13 015 19 PIR 2300UNI 180 Plus sv

Vertikalt täckningsområde

Vertikalt täckningsområde

RÖRELSE OCH LJUS

Ljusrelä FC16A IP44
Klassiker nu även i svart

Ljusrelä IP44 för alla typer av laster 
upp till 16A. Utvändig justering av 
ljusnivån, 4-100 lux. 

E-nr Utförande

13 016 00 Ljusrelä FC16A IP44 fv
13 016 01 Ljusrelä FC16A IP44 sv



Ljusram Plus med vitt och blått ljus
Skapar ett diskret ljus från baksidan av ramen mot väggen. Kan 
användas som indikatorlampa eller som dekoration. 2 st LED och 
en plaststav i varje ljusram ger ett jämnt ljus. Justerbar ljusstyrka 
på baksidan av ljusramen. Drivs av en minitrafo som placeras i 
dosan. Passar endast på infällda Plusprodukter med löstagbar 
undercut. Levereras med eller utan transformator. Strömförbruk-
ning inkl trafo: 2mA-13mA AC. LED: 2,8-3V DC.

Transformator 230V/24VAC-20r
Passar till ELKOs lysande ramar eller till slavdimmern i ELKO 
Smart Home istället för batterier. Mått: 31x24x19 mm gör det 
enkelt att placera transformatorn i apparatdosan.

E-nr Utförande Färg

52 021 21 Transformator 230V/24VAC-20r vit

Uttag med jordfelsbrytare IP44
1-vägsuttag med jordfelsbrytare (typ A för växel och pulserande 
likströmmar) i vit halogenfri termoplast. Snabbanslutning. Ut-
lösningsström: 30mA. 2-pol. Med vidarekoppling från utgång 
på sockeln kan efterföljande uttag skyddas av jordfelsbrytaren. 
Montage i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd. För utan-
påliggande montage finns förhöjningsram. Dosa djup 32 mm.

E-nr Utförande Färg

18 982 70 1-vägsuttag jordfelsbrytare vit
18 890 71 Mont ram 1-F 85x85x36 32 mm vit

E-nr Utförande

18 488 83 Ram 86 vitt ljus 1-fack
18 488 84 Ram 86 vitt ljus 2-fack
18 488 85 Ram 86 vitt ljus 1½-fack
18 488 81 Ram 86 blått ljus 1-fack trafo
18 488 82 Ram 86 blått ljus 2-fack trafo
18 488 86 Ram 86 blått ljus 1½-fack trafo
18 488 91 Ram 86 blått ljus 1-fack
18 488 92 Ram 86 blått ljus 2-fack
18 488 96 Ram 86 blått ljus 1½-fack

Jordfelsbrytare typ A 30mA
Jordfelsbrytare för infällt montage i RS och Plusdesign. Klarar
pulserande likströmmar (typ A), vilka exempelvis kan uppstå när 
maskiner med varvtalsreglering används. Skruvlösa anslutningar
för 1,5-2,5mm2 ledare. Växel- och stötströmsäker. 2-polig bryt-
ning. Märkfelström: 30mA. Montagedjup 32 mm.

IP20 2-polig

Märkfelström 30mA Montagedjup 32 mm

Dimmerljus blått/vitt
Dimmerkit bestående av ljusenhet, ljusring och centrumplatta. 
För montage på PLUS-dimmer. Passar dimrar 315-630 från 2012 
och senare.

E-nr Utförande Färg

13 631 50 Dimmerljus blått fv
13 631 51 Dimmerljus blått alu
13 631 52 Dimmerljus blått sv
13 631 53 Dimmerljus vitt fv
13 631 54 Dimmerljus vitt alu
13 631 55 Dimmerljus vitt sv

SKYDD OCH DESIGN

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts 
hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat 
föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och 
elbränder.

E-nr Utförande Färg

18 472 34 Jordfelsbrytare typ A RS
18 472 37 Jordfelsbrytare typ 30mA Plus fv
18 472 38 Jordfelsbrytare typ 30mA Plus alu
18 472 39 Jordfelsbrytare typ 30mA Plus sv



Ny standard ger också nya möjligheter
Utförandet på lamputtag enligt den nya standarden öppnar också för nya möjligheter till smartare och snyggare belysningsinstallationer. 
Förutom ersättningsprodukter från de gamla till de nya uttagen har ELKO tagit fram ett antal smarta tillbehör.

Dimmerpuck i takuttaget
ELKOs utanpåliggande takuttag har plats för montage av dimmer-
puck E13 632 41, vilket många gånger förenklar installationen 
framför allt vid kompletteringar och ROT.

Dubbla anslutningar dolt
I det utanpåliggande takuttaget finns en extra plats för ytterligare 
ett DCL uttag. Passar perfekt där man vill använda en ”krontänd-
ning” till 2 olika armaturer anslutna till samma takuttag.

Täcklock med kabelutgång
ELKOs DCL uttag i Plus-utförande för vägg levereras med ett 
”öppet” och ett ”dolt” lock. Snyggt att dölja hålet för stickproppen 
oavsett om uttaget används eller inte. Täcklock och förhöjningsram 
där det är trångt i dosan finns också som tillbehör till takuttaget.

DCL-uttag, översikt
Utförande Snabbanslutning Skruvanslutning Färg

Tak inf. 18 851 40 18 952 42* fv
Vägg inf. Plus 18 851 47 18 952 52* fv
Vägg inf. Plus 18 851 48 18 952 53* alu
Vägg inf. Plus 18 851 49 18 952 54* sv
Vägg inf. RS 84x84 18 851 44 18 952 48* fv
Vägg inf. RS 90x90 18 851 45 fv

Utförande

Tak inf. 18 851 40
Täcklock för takuttag 18 405 00
Förhöjningsram 9mm 18 952 43
Extra DCL insats 18 851 42
Stickpropp 18 952 40

Tillbehör DCL takuttag

*Inkl stickpropp 18 952 40

Ny standard för lamputtag från 1 april 2019
DCL-uttag blir standard på alla EU/EES-marknader

Från och med den 1:a april 2019 kommer en gemensam EU-standard, 
Lampanslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, att börja gälla 
för lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kommer att utgöra 
standarden på samtliga EU/EES-marknader inklusive den svenska.

Varken den nya standarden eller DCL-uttagen är nya, utan fastställdes som standard redan under 2008/2009. Dock har en övergångsperiod 
på tio år löpt sedan dess, och som nu övergår till att gälla fullt ut från och med den 1 april 2019. Att det varit en sådan lång övergångsperiod 
beror främst på att det skulle inneburit allt för stora konsekvenser för den svenska marknaden då en stor mängd ojordade uttag inte täcks upp 
av DCL-standarden - som endast omfattar jordade anslutningsdon. Enligt den nya standarden kommer befintliga anläggningar även fortsätt-
ningsvis få behålla den gamla standarden vid underhåll om det förekommer ojordade uttag, medans nya anläggningar måste förhålla sig till 
den nya standarden.

I praktiken är det kronkoppling och jordat uttag som försvinner ur den gamla standarden, medan ojordade uttag (klass O-uttag) och stick-
proppar (klass O-, I, II-propp) även i fortsättningen kommer att finnas kvar för underhåll av befintliga installationer och anläggningar. Därmed 
behöver befintliga installationer inta bytas ut, utan kan fortsätta underhållas enligt den gamla standarden. Dock måste den nya standarden 
tillämpas, och ett DCL-uttag installeras, om ett jordat uttag byts ut i även i en befintlig anläggning. I nya installationer däremot måste den 
nya standarden följas fullt ut, även om det redan skulle vara projekterat med de gamla uttagen.

Plats för 2 st 
DCL-uttag

Enkelt montage 
av dimmerpuck

Utgångshål 
för kabel

Täcklock för 
takuttag

DCL-UTTAG
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Nyheter & 
aktiviteter

ELKO Show Truck, nytt mobilt showroom!
Nu rullar ELKO Show Truck, vårt mobila showroom, fullproppad med 
produktnyheter på vägarna runt om i Sverige. Efter framgångarna 
med släpvagnen som funnits med i tre år har vi nu uppgraderat oss 
till en mobil utställning med större yta och möjlighet till snabbare 
förflyttning för att kunna träffa flera av er landet runt. Håll utkik på 
din ort och kom förbi för en visning och något att äta.

ELKO Show Truck hösten 2018:
V35  Region mellan-väst
V36-37  Region norr
V38  Region mellan-väst
V39  Region Stockholm
V40-43  Region mellan-öst
V44-45  Region väst
V46-47  Region öst
V48-49  Region syd

Nya Elboken har kommit
Elboken finns nu tillgänglig i sin 21:a 
utgåva. Den är givetvis fullproppad 
med nyheter och inte minst helt färska 
förändringar i delen ”Elsäkerhet”. 
Hämta ditt ex hos din elgrossist. Alla 
trycksaker fån ELKO finns även till-
gängliga digitalt i ELKOs katalogapp
Finns för nerladdning för Iphone och 
Android.

Elmässan i Kista 17-18 oktober
ELKO finns som vanligt på Elmässan i Kista som i år går av stapeln 
17-18 oktober. Kom förbi för att se våra senaste nyheter, delta i utlott-
ning och en trevlig pratstund. Vi ses i monter E:08.

Denna gång vänder sig 
Highlights till huvudkon-
toret i Hammarby Sjöstad. 
Jenny på supporten har 
gått på tjänstledighet för 
studier och vi välkomnar 
därför istället Linus Pers-
son till vårt glada gäng! 

Linus kommer att inne-
bära ett riktigt bra tillskott 
till supportteamet då han 
har en gedigen erfarenhet 
från elbranschen, med 
roller som både regions-
säljare och teknisk inne-
säljare i bagaget. Närmast 
kommer Linus från Solar, 
där han befunnit sig se-
dan 2007.
Linus kommer att hjälpa 
till med allehanda frågor 
och funderingar som 
kommer in till supporten.

Varför sökte du dig till 
ELKO?
–  Jag har under åren 
samarbetat mycket med 
ELKO, som jag alltid haft 
ett gott öga till. Jag ser det 
som den perfekta möjlig-
heten för mig, att kunna 
fördjupa mina kunskaper 
inom ett begränsat pro-
duktområde och verkli-
gen blir expert på dessa.

Nu när du börjar bli varm 
i kläderna, hur ser en dag 
ut på supporten?
Det blir en hel del teknisk 
support kring våra pro-
dukter, säkerställa ordrar 
och leveranser till våra 
kunder och en del stött-
ning med offert och lik-
nande till våra utesäljare.
 
Vem är Linus? 
–  Jag är en glad och po-
sitiv 32-årig småbarnsfar, 
bosatt i Bandhagen, som 
varvar jobb och familj 
med ett omfattande rad-
husrenoveringsprojekt. 
Dessutom skruvar och 
cyklar jag gärna på min 
fixed gear-cykel när till-
fälle ges. Jag har även ett 
förflutet som kock, varför 
jag som relativt nybliven 
radhusägare ser fram 
emot att äntligen äga en 
grill!

Använder du ELKOs 
produkter i ditt renove-
ringsprojekt?
Självklart! RS-serien med 
alla möjligheter passade 
våran stil perfekt och är 
väldigt lätt att jobba med.
 
Några produkttips du vill 
dela med dig av?
Skulle vilja slå ett slag för 
vårat nya USB Ladduttag 
(E-nr 5200340/-41/-42/-
43) som visar att vi ligger i 
framkant av utvecklingen.

Highlights
hälsar på!

Jag har under åren 
samarbetat mycket 
med ELKO, som jag 
har ett gott öga till.

Fjolårets rosa-blå mässmonter 
blev en succé. Ses i år igen!


