
ELKO STÖDJER  
MUSTASCHKAMPEN 
ELKO uppmärksammar prostatacancer med flera 
aktiviteter, bland annat genom en butikskampanj på dimrar.  

Nyheter
och tips
från ELKO

Mustaschkampen

PROSTATACANCER 
I FOKUS FÖR ELKO.
ELKO är återigen stolt samarbetspartner till 
Mustaschkampen och genomför en mängd 
olika aktiviteter med målet att samla in ett 
rejält bidrag till stöd för forskningen.  R

På djupet om DCL
Nedräkning för skiftet fullt ut

Vi tar en närmare titt över vilka krav som ställs 
i både gamla såsom nya elinstallationer.

RS-uttag i mattsvart
Gör något annorlunda

Sätt ny prägel på ditt ROT-arbete med uttag i 
RS serien som smälter in i dova miljöer.

VINTER 2018.



Highlights nr 4 2018 finns även för nerladdning på elko.se

Svart är det nya vita
Nu finns svarta vägguttag även i RS serien

Efterfrågan på svarta vägguttag även i RS har den senaste tiden 
ökat i takt med att vi inreder både offentliga lokaler, restauranger 
och bostäder i varma mörka färger likt ”hotellmiljö”. 
Därför möter vi nu upp med RS väggutttag i både infällt och 
utvändigt utförande. Genomfärgat mattsvart 2-vägs 16A 250V 
med skruvanslutning infällt med jord.

E18 414 80 Vägguttag 2-v infällt

För solida mediainstallationer
Centrumlock 1½ för 4xKeystone

Centrumlock med hålbild för 4xKeystone. ELKO har i sortimen-
tet ett antal adaptrar med Keystone hålbild, exempelvis HDMI 
adapter, antennuttag, högtalar- och fiberuttag. Självklart passar 
också ELKOs RJ45 jack i både oskärmat och skärmat utförande. 
Vilket möjliggör mycket kompakta mediainstallationer. 

Uppgradera ljusinstallationen för en god sak
Populära vriddimmers och dimmerpuckar i höstens kampanjbox

I ELKOs butikskampanj till stöd för Mustaschkampen har vi samlat fyra av våra hetaste 
dimrar. För varje enhet ur kampanjboxen går oavkortat 5 kronor till Prostatacancerförbundet.

ELKOs 315GLE dimer har nu ännu bättre egenskaper för dimring 
av till exempel retrofit ljuskällor i LED-utförande. 314 GLED och 
Dimmerpuck 3-tråd med nollanslutning används där det önskas 
låga dimringsnivåer. Dimrarna behåller också en hög övre nivå.

Med dimmerpuck kan du enkelt uppgradera vanlig 
strömbrytare till dimmer. Pucken installeras exem-
pelvis i dosan bakom strömbrytaren utan ingrepp i 
väggen. Används för dimring av dimbara LED 
lampor, drivdon och de flesta typer av elektroniska 
och konventionella transformatorer.

E51 055 24 Lock 1,5 4xKeystone Plus fjällvit
E51 055 25 Lock 1,5 4xKeystone Plus aluminium
E51 055 26 Lock 1,5 4xKeystone Plus svart

För dova 
färgskalor

E13 632 41 2-tråd 100W LED
E13 632 42 3-tråd 150W LED

E13 631 41 Dimmer 315GLE RS
E13 631 49 Dimmer 314 GLED RS

84

10
4

71

10
4

För varje såld enhet går 
oavkortat 5 kronor till 
Prostatacancerförbundet

E18 419 81 Vägguttag 2-v utvändigt



High-
lights

REVIDERAD STANDARD 
1 APRIL 2019
Dags att se över nya och befintliga anläggningar 
Efter den 1:a april nästa år kommer en gemensam EU-standard, lam-
panslutningsdon för bostäder: SS-EN 61995-1 och -2, vara det enda som 
gäller för jordade lamputtag. Det är DCL-uttagen som slutligen kom-
mer att utgöra denna standarden på samtliga EU/EES-marknader.

Varken den nya standarden SS-EN 61995-1 och -2 eller DCL-uttagen 
är nya, utan fastställdes som standard redan under 2009. Dock har en 
övergångsperiod på tio år löpt sedan dess, där både det gamla och nya 
standarderna varit i drift. Gamla standarden SS 428 08 31 revideras, 
för att från och med 1 april 2019 endast gälla lampproppar och ogjor-
dade  lamputtag. Från 1 april 2019 finns bara en gällande standard för 
jordade lamputtag, SS-EN 61995-1 och -2, benämnda i Elinstallations-
reglerna som DCL (Devices for connecting of luminaires).

Enligt den ny standarden kommer befintliga anläggningar även fort-
sättningsvis få behålla den gamla standarden vid underhåll om det 
förekommer ogjordade uttag, medans nya anläggningar måste förhål-
la 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 inte bytas ut, utan kan fort-
sätta underhållas enligt den gamla standarden. Dock bör den nya 
standarden tillämpas om ett jordat uttag byts ut i befintlig anläggning.

I nya installationer bör standarden SS-EN 61995-1 följas fullt ut för 
att följa Elinstallationsreglerna. Där det redan är projekterat med de 
gamla uttagen, bör dessa bytas, för att följa gällande standard vid 
installationstillfället.

2009
SS 428 08 31

SS-EN 61995-1  
och -2

1 april 2019
SS 428 08 31 REVIDERAD

SS-EN 61995-1  
och -2

Övergång till DCL

Utförande

Utgår 2019-03-31 Ersätts av

Tak infällt 18 952 39 18 851 40

Vägg infällt RS 84x84 18 952 34 18 851 44

Vägg infällt RS 90x90 18 952 35 18 851 45

Översättning: gamla till nya lamputtag



Testa ditt PSA idag!
Tack vare framgångsrik forskning överlever idag allt fler sin prosta-
tacancer, under förutsättning att den upptäcks i tid. Prostatacancer-
förbundet uppmanar därför alla män som fyllt 45 år att gå och ta ett 
PSA-test hos närmaste vårdcentral eller allmänläkare.

Läs mer om PSA-testet på www.prostatacancerforbundet.se

ELKO följer upp förra 
årets succéinsamling till 
förmån för cancerforsk-
ningen genom att i år 
helhjärtat stödja Mus-
taschkampen. Förra årets 
insamling inbringade 
totalt hela 1 166 000 kr 
som oavkortat gick till att 
stödja forskningen mot 
bröst- och prostatacancer. 

Mustaschkampen
Prostatacancer utgör 
Sveriges vanligaste can-
cersjukdom där en tidig 
upptäckt är en av de vik-
tigaste faktorerna för en 
lycklig utgång. Prostata-
cancerförbundet arrang-
erar därför årligen Mus-
taschkampen med syfte 
att skapa bättre diagnos- 
och behandlingsmetoder 
samt sprida kunskap om 
cancerformen. 

– Det är otroligt viktigt att 
alla goda krafter i samhället 
är med och bidrar i kampen 
mot cancer. Vi är därför 
väldigt glada att ELKO och 
elbranschen ställer upp och 
hjälper till att uppmärk-
samma oss genom att bidra 
till Mustaschkampen, säger 
Tomas Tullberg, projekt-
ledare Mustaschkampen. 

Årets viktiga insamling
ELKO kommer under 
hela hösten att genomföra 
en mängd olika kampan-

jer och aktiviteter, både i 
egen regi och i samarbete 
med återförsäljare runt 
om i landet, för att rikta 
uppmärksamheten mot 
kampen mot prostata-
cancer. 

Ett flertal aktiviteter syftar 
till att samla in pengar till 
Prostatacancerförbundet 
och ambitionen är att 
följa upp förra årets succé 
och skapa ett ordentligt 
ekonomiskt tillskott till 
cancerforskningen.  

– Förra årets framgångsrika 
insamling har gett oss mer-
smak. Vi är överväldigade 
av responsen och engage-
manget, både internt inom 
ELKO samt i elbranschen 
som helhet, som vi fick i förra 
årets kampanj. Vi är därför 
övertygade att vi även i år, 
tillsammans med våra kun-
der och partners, kan skapa 
ett betydande bidrag som 
kan göra verklig skillnad i 
kampen mot prostatacancer, 
säger Jakob Ros, VD på 
ELKO. 

Mustaschkampen påbör-
jas i oktober och pågår 
fram till nyår 2018.

ELKO BLIR BLÅ OCH 
SKAFFAR MUSTASCH 

Jakob Ros
VD ELKO

Nu är det 
dags att 
bidra!

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

Nyheter & 
aktiviteter

Förra årets 
framgångsrika 
insamling har 
gett oss mersmak.

ELKOs nya Show Truck rullar vidare!
ELKO Show Truck, vårt mobila showroom har blivit succe och rullar 
vidare ända fram till jul. Efter uppgraderingen från släpvagn till en 
uppvärmd utställningsbuss med större yta och möjlighet till snabbare 
förflyttning hinner vi  träffa flera av er landet runt. Håll utkik på din ort 
och kom gärna förbi för en visning av produktnyheter  och för att få 
något i magen.
 
ELKO Show Truck hösten 2018:
 
V43 Östergötland/Västergötland
 V44-45 Västa Götaland
 V46-47 Småland
 V48-4 Skåne/Blekinge
 V50-51 Stockholm

ELKO genomför flera olika aktiviteter 
under höstens insamling till 
Mustaschkampen. Den kanske 
viktigaste och mest synliga är
en butikskampanj, där ELKO för 
ändamålet tagit fram en unik kampanjlåda innehållande erbjudanden 
på några av de mest populära dimrarna. För varje såld enhet går 
5 kronor oavkortat till Prostatacancerförbundets arbete.

Dimmerkampanj till 
stöd för forskningen

Elboken 2019 ute nu
För dig som är i elbranschen finns nu 
Elboken 2019, branschens egen bibel, 
hos grossisterna. Fullmatad med 
ELKO-nyheter och det väsentliga 
för säkra elinstallationer. Hämta ditt 
exemplar eller ladda hem för Iphone 
eller Android.


