
ELKO ROT
De flesta prognoser pekar mot att ROT kommer att öka successivt 
de kommande åren. För att ge dig inspiration och idéer har vi valt ut 
produkter som är anpassade för ROT-installationer såväl inom- som 
utomhus. Det breda sortimentet möjliggör att både teknik och design 
kan mötas i dessa projekt.

Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad



Tidlös design för små 
och stora projekt
ELKOs breda sortiment av produkter 
lämpar sig för både renovering, ombygg-
nad och tillbyggnad. Samma produkter 
passar också bra i nyproduktion.

Spotlight

ELKO apparatdosor är provade 
och godkända för LED-spot-
lights. Dosan har en justerbar 
teleskopring som låser mot 
apparaten även om dosan sitter 
snett i väggen.

Större ram, i upp till 4-fack

Kombinationsram 90x90 används för bättre 
täckning av väggyta vid skadad tapet, för 
stora hål för dosor eller vid montage av till 
exempel lamputtag för vägg i kopplings-
dosa med ELKOs övergångsramar.

84x84 mm

90x90 mm

DCL-uttag

Utförandet på lamputtag enligt den nya standarden 
öppnar för möjligheter till smartare och snyggare 
belysningsinstallationer. Till exempel har ELKOs 
utanpåliggande takuttag har plats för montage av 
dimmerpuck E13 632 41, vilket många gånger för-
enklar installation framför allt vid kompletteringar 
och ROT.

Enkelt montage av dimmerpuck

Med plats för 
väsentligheter

Naturlig del av köket

Med hörnboxar kan man enkelt montera fler 
uttag, lättåtkomliga under överskåpen. Kan 
bestyckas med timerstyrt uttag och USB-
ladduttag.

Reglera ljuset

Smidig uppgradering av strömbrytare 
till dimmer med dimmerpuck 2-tråd 
100W LED. Förmonterade anslutnings-
ledningar för snabb och enkel instal-
lation. Manövreras med återfjädrande 
tryckknapp. 

Avdelare

Mellanvägg för blandning av el 
och till exempel data i hörnbox 
eller förhöjningsramar.



Multidosor

Komplettering med apparat i skivväggar sker enkelt med 
ELKO multidosor. Finns som enkel eller dubbeldosa. Önskas 
extra lågt vägguttag så finns också multidosa i 1½-utförande 
som gör att uttaget kommer längre in i dosan.

Kulodosa

I äldre installationer finns ofta ”kuloledning” efter 
listerna i taket. Med ELKOs  kulodosa kan man 
enkelt göra en avgrening från befintlig ledning. 

Använd ELKOs dosfräs vid montage av 
multidosor. En extra ”fräskant” gör att 
dosan kommer in i liv med väggytan.

Förhöjningsram

Befintligt uttag kan kompletteras med 
förhöjningsram som gör det enkelt att 
gå vidare med utanpåliggande kabel till 
ytterligare uttag. Alla i samma design.

Fästskruv

I riktigt gamla infällda installationer finns ofta 
plåtdosor som saknar fästskruvar för strömstäl-
laren eller vägguttaget. Dosclips kan fästas på 
doskanten och gör det möjligt att fästa apparater 
på ett tillfredsställande sätt.

Anpassningsbart
Såväl vid nybyggnation som vid
renovering finns behov av anpassnings-
bara apparater. Välj mellan infällt eller 
utanpåliggande montage.

Lågt uttag

Vid utsatta platser eller bakom möbler 
är det extra viktigt med ”låga” uttag. I 
1½ dosan kommer uttaget längre in i 
dosan. Ett lågt uttag sticker inte ut mer 
än golvlisten.

Sockeldosa

Sockeldosa med uttag samt 
tom för till exempel data.

Utrymme för 
genomtänkta detaljer

Hel botten i utvändiga produkter, 
underlättar montering



Modularuttag
Kompletta utanpåliggande 
modularuttag RJ45 gör det 
enkelt att komplettera nätverk. 

Teknik i hemmet
Hur vi nyttjar vår boyta förändras ständigt. 
Med ny teknik har det tillkommit en 
mängd förbrukare som alla behöver 
ström-, antenn-, data- och USB- uttag. 
För att möta de nya behoven har ELKO
tagit fram flera tekniska lösningar.

Vägguttag för utanpåliggande montage

En ny standard föreskriver större antal uttag i 
moderna kontors- och hemmamiljöer. ELKO 
har flera lösningar för snabbkoppling eller 
skruvkoppling.

Mixa som du vill med 3xKeystone

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone 
komplett med ram och två blindlock. HDMI 
adapter, antennuttag, högtalar- och fiberut-
tag med flera finns i sortimentet.

Ladduttag med hela 3A laddström

USB av både typ A och typ C och två europauttag i 
samma enhet. Ett utmärkt uttag för såväl hemma-
kontoret, köket eller andra platser där man vill ha
en multifunktionell laddstation som tar liten plats.

Funktionellt dimmerkit för trådlös trappinstallation

Dimmerkit består av en dimmer 316GLED RF och en batteridriven 
färdiglänkad slavdimmer RF som kan fästas på vilken plan yta som 
helst eller fästas på en apparatdosa. Kan kompletteras med ytterligare 
två slavmottagare, vilket ger möjlighet till fyra manöverplatser.

Skaparverkstad 
med laddstation 

2x Eurouttag

USB-C

USB-A

Verktygslösa "Croco"

Enkel och snabb installation med ”Croco”-jacket. 
Verktygslöst och med alla detaljer i en del samt 
ett mycket kompakt utförande.

Centrumlock



Admiralserien
Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller 
svart. Med ELKOs unika lösning för kabelingång där man var 
som helst i produkternas innerkant kan klippa ur för kabelin-
gångar, även på ovansidan, installeras Admiral utan risk för 
vatteninträngning via kabeln.

El för utomhusbruk och 
säkra miljöer
För belysning och el i fuktig miljö ställs höga krav 
på materiel och installation. Samma gäller vid 
anslutning av rörelsedetektorer som både kan 
sänka elkostnad och trygga hemmiljön.

Rörelsevakt med tidfördröjning 5 sek-30 min

PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad 
och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar 
värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan 
tända en lampa under en tidsperiod.

Rörelsedetektorer inomhus

PIR2300 Universal 120º är konstruerad 
för att styra belysningen i badrum, 
uthus, toaletter och andra mindre rum.

PIR2300 Universal 180º är konstruerad 
för att styra belysningen i korridorer 
och större rum.

Montering i en standard apparatdosa. 
Tänder ljuset vid rörelse i rummet. 

Sol, vind och vatten. 
Utomhusmiljön ställer höga krav.

Ljusrelä
Ett både bekvämt och energisnålt 
sätt att styra sin belysning är med 
skymningsrelä.

Jordfelsbrytare
Uttag utomhus ska alltid vara 
skyddsjordade. För nya uttag 
gäller dessutom krav på jordfels-
brytare.



E-nr Utförande Färg

18 456 40 Hörnbox 2-fack fjällvit
18 456 42 Hörnbox med 3-vägsuttag skruv fjällvit
18 979 76 Timerkit Hörnbox med jord fjällvit
18 851 40 Dcl-uttag tak infällt fjällvit
18 851 41 Dcl-uttag tak utanpåliggande fjällvit
18 851 42 Dcl-uttag separat insats
18 851 44 Dcl-uttag vägg infällt RS 84 mm fjällvit
13 632 41 Dimmerpuck 2-tråd 100w LED
18 405 00 Täcklock för Dcl takuttag fjällvit
18 952 43 Förhöjningsram för Dcl lamputtag fjällvit

E-nr Utförande Färg

18 456 03 Kombinationsram 1-fack 90x90 mm fjällvit
18 456 08 Kombinationsram 2-fack 90x161 fjällvit
18 405 81 Tätningsdamask enkel IP44
18 405 82 Tätningsdamask dubbel IP44
14 261 05 Multidosa 45
14 261 10 Multidosa med 3 röranslutningar
18 414 50 Uttag 2-vägs med jord infällt delade brunnar 440v fjällvit

E-nr Utförande Färg

18 406 16 Strömställare kron skruv infällt fjällvit
18 406 21 Strömställare trapp /1 polig skruv infällt fjällvit
18 406 26 Strömställare dubbel trapp skruv infällt fjällvit
18 406 32 Strömställare kors infällt utan klor fjällvit
18 406 37 Strömställare 3x1-polig infällt utan klor fjällvit
18 456 30 Förhöjningsram 1-fack 20 mm fjällvit
18 456 31 Förhöjningsram för uttag 23 mm fjällvit
18 456 32 Förhöjningsram 2-fack 20 mm fjällvit
18 414 66 Uttag 2-vägs med jord fjällvit
18 414 17 Uttag 1-vägs med jord utan klor infällt fjällvit
18 414 78 Uttag 2-vägs med jord utanpåliggande fjällvit
18 958 48 Sockeldosa tom fjällvit
18 958 49 Sockeluttag 2-vägs med jord fjällvit

E-nr Utförande Färg

51 053 61 Modularuttag 2x8 UTP C6 ToolLess fjällvit
51 051 40 Modularuttag 1x8 UTP C6 utanpåliggande fjällvit
51 051 44 Modularuttag 2x8 UTP C6 utanpåliggande fjällvit
49 320 23 Kabel U/UTP Slim C6 utan X element 305 m vit
51 402 54 Croco Jack ToolLess UTP C6
51 064 11 Blindlock fjällvit
18 408 71 Centrumlock radio/tv fjällvit
18 408 73 Centrumplatta radio/tv/sattelit fjällvit
52 003 40 Ladduttag USB Euro fjällvit

E-nr Utförande Färg

18 474 07 Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral svart
18 474 33 Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral fjällvit
18 474 34 Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral svart
18 474 35 Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral fjällvit
14 202 91 Kopplingsdosa tom IP44 Admiral fjällvit
14 202 93 Kopplingsdosa tom IP44 Admiral svart
13 016 00 Ljusrelä IP44 fjällvit
13 016 01 Ljusrelä IP44 svart

E-nr Utförande Färg

18 409 06 Strömställare 2-polig med skruv utanpåliggande fjällvit
18 409 16 Strömställare kron med skruv utanpåliggande fjällvit
18 409 21 Strömställare trapp/1-polig med skruv utanpåliggande fjällvit
18 409 26 Strömställare dubbeltrapp med skruv utanpåliggande fjällvit
18 409 31 Strömställare kors med skruv utanpåliggande fjällvit
18 409 36 Strömställare 3x1-polig med skruv utanpåliggande fjällvit
18 419 71 Uttag 2-vägs med jord, skruv utanpåliggande fjällvit
18 419 76 Uttag 1-vägs med jord, skruv utanpåliggande fjällvit
18 414 94 Uttag 6+2-vägs med jord, skruv utanpåliggande fjällvit
18 414 95 Uttag 6-vägs med jord, skruv utanpåliggande fjällvit
18 414 98 Uttag 4-vägs med jord, skruv utanpåliggande fjällvit
14 375 62 Kulodosa med plint fjällvit
14 375 63 Kulodosa tom fjällvit
14 376 61 Kulodosa liten med plint fjällvit

E-nr Utförande

18 405 94 Fästklor för brytare/uttag
14 261 00 Dosclips
18 405 96 Impulsfjäder

Lämpliga produkter för ROT
Urval av produkter som passar bra till ROT.
För detaljerad info om samtliga produkter se Elboken.

Hemmiljö Kök

Hemmiljö Badrum

Hemmiljö Övrigt

Hemmiljö Nätverk

Utomhus

Utvändigt

Övrigt

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

13 632 41 Dimmerpuck 2-tråd 100W LED
13 632 42 Dimmerpuck 3-tråd 150W LED
13 631 41 Dimmer 315GLE RS fjällvit

17 260 04 Dimmerkit RF 316GLED fjällvit

17 088 00 4-Tryckknapp WL Batteri fjällvit
17 088 15 Relä WL 6A
17 088 23 Dimmer WL 3-tråd 250GLE/I

Dimmer

ELKO har ett brett sortiment av produkter för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. 
För komplett sortiment se www.elko.se


