
DIMMERKIT
Trådlöst dimmersystem 316 GLED 
nu även i aluminium och svart

Nyheter
och tips
från ELKO

ELKO/TCS-patch 0,5 m
Nytt i standardsortimentet

Nu finns även ELKO/TCS patchkabel S/FTP i 
0,5m längd som standardprodukt. 

Timerkit 16A display 
Ersättningsmodeller med displaytimer

Nu finns det nya kompletta timerkitet med 16A 
display som ersätter äldre modeller.

VÅR 2019.

ELKO Elektronik

NÄR DESIGN OCH 
TEKNIK MÖTS.
Nu finns senaste tidens lanserade dimrar och 
andra elektronikprodukter inom reglering av 
ljus, tid och värme i en överskådliga broschyr. 
Produktchef Alexander Svärd berättar mer om 
ELKOs unika sortiment.   R

Nu är 2018-års insamling avslutad. 
Se hur mycket som oavkortat går till 
Mustaschkampen!



Highlights nr 1 2019 finns även för nerladdning på elko.se

2 blir 1
Uppgraderad nyckelkortsbrytare

Nyckelkortsbrytarna i RS, 1-pol och 2-pol ersätts av en  
universalmodell som klarar både 1-pol, 2-pol och trappkoppling. 
Dessa funktioner finns sedan tidigare i nyckelkortsbrytarna i 
Plus-design.

E18 456 58 Nyckelkortsbrytare 1/2-pol RS

Nyckelkortsbrytare med blått LED ljus. 16A, 
250V. Effekt LED: 0,2W/230V. Montagedjup 
11,5mm. Samtliga nyckelkort med maximal 
bredd 54 mm kan användas.

Praktiska uttag i ”retro-look”
Nostalgitripp rätt satsning 2019

Det spås att 2019 blir återvinningens år med allt från kläder, prylar, möbler och mat. 
I inredningstrender syns både starka kontraster, lekfulla färger och mönster, kombinerat med 
begagnade möbler och retrostilar som modifieras och spetsas till.
ELKOs låga vägguttag i RS-serien bygger endast 11 mm ut från vägg och lämpar sig med sin 
låga bygghöjd i installationer där man önskar efterlikna de gamla låga uttagen från 50- och 
60-talet. Uttagen monteras i 1½ dosa och finns även med separat brunntändning för styrning
av ena brunnen från brytare eller matning från 2 faser.

E18 414 37   2-vägs inf mj låg
E18 414 45   2-vägs inf mj låg, sep matn 250/440V

trend-
spaning!

RS i lågt- och standardutförande

Timerkit 16A display
Nya modeller med senaste displaytimern

Nu finns komplett timerkit med den flexibla displaytimern. 
Display som visar återstående tid innan frånslag. Program-
merbar 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. Ram 35 mm.
Dessa produkter ersätter de tidigare E18 979 72 och E18 979 74.

Nya timerkit 
modeller

E18 879 92   Timerkit Display utanpåliggande RS
E18 879 93   Timerkit Display utanpåliggande med sladd RS

Nu i standardsortimentet
Patchkabel S/FTP C6 o,5 m, har ingjutna kontakter och gjuten dragavlastning gör det till 
en kvaletativ konstuktion. Det eliminerar risken för klämskador och garanterar prestanda.

E51 682 85



High-
lights

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

TRÅDLÖST DIMMERKIT I 
PLUS-SERIEN
Dimmersystem för LED
Den smarta lösningen med trådlöst dimmerkit finns också komplett 
även i Plus-serien. Trådlöst funktionellt dimmersystem för trappfunk-
tion. Levereras i ett kit med dimmer för fast installation i dosa samt 
färdiglänkad 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 inställ-
ningsmöjligheter för lägsta- högsta och startnivå. 2 polig brytning och 
inställbar fram- eller bakkantsstyrning. Nollan ska anslutas. Monta-
gedjup endast 25 mm. 
Kan kompletteras med ytterligare två slavmottagare vid behov, vilket 
ger möjlighet till fyra manöverplatser med ratt för dimring. Använ-
der Zigbee protokoll. Slavdimmern har låg bygghöjd 14 mm och kan 
monteras direkt på vägg. Det medföljer 2 CR2032 batterier. Kan även 
använda E52 021 21 som transformator till slav.

Lilla kulodosan har fått rundare former
Liten, nätt och komplett

Den minsta kulodosan från ELKO har fått samma mjuka former 
som sina större syskon i serien. Dosan smälter in snyggt där 
man vill ha en diskret avgrening eller avslut på ett rörutlopp.

E14 383 00 Kulodosa liten m plint 1x3-pol 47x69x28 mm
E14 375 62 Kulodosa m plint 2x3-pol 64x83x28 mm
E14 375 63 Kulodosa u plint 64x83x28 mm
E14 375 64 Kulodosa stor m plint 3x3-pol 64x83x28 mm 

E17 260 06 ESH Dimmerkit 316 RF Plus, fjällvit
E17 260 04 ESH Dimmerkit 316 RF RS, fjällvit
E52 021 21 Transformator 230/24VAC

E17 260 16 ESH Slavdimmer 316 RF Plus, fjällvit
E17 260 18 ESH Slavdimmer 316 RF Plus, aluminium
E17 260 20 ESH Slavdimmer 316 RF Plus, svart
E17 260 21 ESH Slavdimmer 316 RF RS, fjällvit

E17 260 07 ESH Dimmer 316 GLED RF Plus, fjällvit
E17 260 12 ESH Dimmer 316 GLED RF Plus, aluminium
E17 260 13 ESH Dimmer 316 GLED RF Plus, svart
E17 260 14 ESH Dimmer 316 GLED RF RS, fjällvit

Fler laddningsmöjligheter
Ladduttag för både USB A och C

USB-ladduttag 2.4A för infällt montage i vanlig apparatdosa 
eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörn-
box. USB standard 2.0 komplett med ram. Laddar en eller två 
apparater samtidigt. Montagedjup 31 mm.

E52 003 72  Ladduttag USB A+C Plus, fjällvit
E52 003 73  Ladduttag USB A+C Plus, aluminium
E52 003 74  Ladduttag USB A+C Plus, svart
E52 003 71  Ladduttag USB A+C RS, fjällvit



Alla ELKO publikationer på ett ställe
ELKOs trycksaker finns tillgängliga digitalt i katalogappen för Android 
och IPhone som du enkelt laddar ner. Kataloger, broschyrer och pro-
duktblad är alltid uppdaterade och finns i Google Play och App Store.

Några av produktnyhe-
terna vi presenterar i vår 
ingår i vad vi på ELKO 
kallar Elektronik. Pro-
dukter som gör din och 
din kunds vardag lite mer 
bekväm, enklare eller 
båda delar. 
I broschyren med samma 
namn har vi samman-
ställt produkter för ljus-
reglering, tidsstyrning, 
USB-laddning samt en 
hel del andra apparater 
och lösningar. Allt i ett 
strukturerat och över-
blickbart format. 

Skapa mervärde
Genom att erbjuda din 
kund en enkel uppgrade-
ring från strömbrytare till 
exempelvis dimmer eller 
timer, får du dels en nöj-
dare kund, å andra sidan, 
en bättre förtjänst. 
Med andra ord. Mer vär-
de i dosan skapar mer 
värde för kunden och 
mer värde i din affär –  
mervärde! 

Funktion och användning
ELKOs elektronikproduk-
ter är anpassade efter vårt 
nordiska sätt att installe-
ra och vårt sätt att leva. 

Vi har produkter för att 
reglera ljus, tid, och vär-
me. Dessa tre områden, 
som har föränderliga krav 
under årstiderna här i 
Norden, är vår specialitet.  
Produkterna borgar för 
enkelhet både vad gäller 
installation och driftsätt-
ning och det viktigaste av 
allt, kundens upplevelse 
vad gäller funktion och 
användning. 

Kunden i fokus 
ELKOs historik och kun-
niga personal ger dig 
trygghet att jobba med 
elektronikprodukter. 
Vi svarar på frågor och 
hjälper dig att hitta rätt 
lösning för din kund. 
Glöm aldrig att det är 
kunden vi tillsammans 
har i fokus. Rätt lösning 
till varje given situation. 
Inte för avancerat och 
inte för simpelt är vårt 
framgångskoncept. 

Valfrihet i design
Du vet väl också att våra 
produkter finns i flera fär-
ger, material, med kom-
binationsramar i alla slags 
designvarianter och dosor 
som rymmer elektronik 
när du är i den fasen. Till 
exempel 57 mm ELKO- 
dosor eller Big-box.  

PS. Håll utkik, fler Elek-
troniknyheter är på väg.

TEKNISKA LÖSNINGAR 
I NY BROSCHYR.

Alexander Svärd
Produktchef, 

TF Marknadschef 

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

Inte för avancerat 
och inte för simpelt 
är vårt framgångs-
koncept.

Design och teknik möts 
hos ELKO
Vi har samlat ELKOs breda sortiment 
av elektronikprodukter i en broschyr 
med bra överblick över de mest  
förekommande apparaterna. Detta 
underlättar ditt val av dimmer och 
övrig elektronik som lämpar sig väl 
för merförsäljning hos din kund.

Tack för ditt stöd till Mustaschkampen!
Ett stort tack till alla kunder som på olika sätt bidragit i vår insamling 
till Mustaschkampen. Det har under hösten pågått en dimmerkam-
panj i de flesta grossistbutiker samt budgivning på en elcykel och 
försäljning av LED-mustascher. 
Detta har sammanlagt inbringat 101 275 kronor som oavkortat går till 
Prostatacancerförbundet och deras forskning mot prostatacancer.

Lars Rosén, AB Stockholms 
Elrevision la det vinnande budet 
på 15 500 kronor för elcykeln, en 
Merida eSPRESSO STEPS 300 
EQ TOUR 2018.

ELKOs Show Truck nöter vägarna
När vi inför 2018 skaffade en ny och större Show Truck fick vi också 
en bil som är både snabbare och varmare än vår tidigare vagn. Därför 
rullar bilen nästan hela året på vägarna runt om i Sverige och hinner 
med flera stopp. Håll utkik på din ort eller på www.elko.se för aktuellt 
schema och titta gärna förbi oss för lite matnyttigt både i form av 
produktnyheter och något för magen.


