
Trendspaning

ELKO – BAKOM  
KULISSERNA.
Stefan Hermansson ansvarig för offerter 
berättar om aktuellt gällande trender i projekt-
förfrågningar.  RNy branddosa för tak

Tillökning i dosfamiljen

Sortimentet med dosor för brandklassade 
väggar och tak växer.

Renvit. Säljstart november
Ny kulör på högfrekventa produkter

Nu finns produkter i RS sortimentet i färgen 
Renvit (RAL9003).

VINTER 2019.

Renvit
RAL 9003

KÖP MUSTASCHPIN. 
VI DUBBLAR SUMMAN!

BYGGBAR HÖRNBOX 
I ÅRETS MUSTASCH- 
KAMPANJ
Bygg smarta elinstallationer med den nya hörnboxen 
och bidra med 1 krona per såld del.

Nyheter
och tips
från ELKO



Highlights nr 4 2019 finns även för nerladdning på elko.se

Brandklassat för tak och väggar
Enkelt montage, bibehållet brandmotstånd 

Ett unikt och patenterat brandhämmande och expanderande 
material invändigt i dosan ser till att hålet i vägg/tak automatiskt 
blir helt förseglat vid intensiv värmeutveckling. Med denna typ 
av dosa blir konstruktionen brandtät även där det finns monte-
rade dosor. Inga extra tillbehör behövs eftersom fästena gör det 
möjligt att isolera bakom dosorna.

Dimmerteknik för alla tillfällen 
Dimmer LED 5-100VA i ELKOs nya elektronikserie

Avsedd för dimbar LED 5-100VA. Reglerar även glödljus, 230V 
halogenlampor och de flesta typer av elektroniska transforma-
torer. Reglerbar mini- maxnivå. Automatisk lastdetektering och 
omkopplingsbar RC till RL. Dimbar med extern tryckknapp för 
trappkoppling eller flera regleringspunkter. Dimmerns små mått 
bakåt medger gott om kopplingsutrymme.

• Pushingång för extern tryckknapp
• Minnesfunktion
• Termiskt skydd, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd
• Mjukstart, ingen nolla krävs

E13 630 94 Dimmer LED Plus, fjällvit
E13 630 97 Dimmer LED Plus, aluminium
E13 630 98 Dimmer LED Plus, svart
E13 630 68 Dimmer LED RS, fjällvit

Vikten av 
brandklassat

E18 487 21 Strömbrytare Trapp/1-pol, snabb RS16, renvit 
E18 487 16 Strömbrytare Kron, snabb RS16, renvit
E18 487 06 Strömbrytare 2-pol, snabb RS16, renvit
E18 487 26 Strömbrytare D-trapp, snabb RS16, renvit 
E18 487 30 Strömbrytare, Kors, snabb RS16, renvit 
E18 487 37 Strömbrytare 3x1-pol, snabb RS16, renvit 
E13 631 65 Dimmerratt+c-platta RS16, renvit
E18 492 01     Ram 1-fack RS16, renvit
E18 492 02 Ram 2-fack RS16, renvit
E18 492 03 Ram 3-fack RS16, renvit
E18 492 04 Ram 4-fack, RS16, renvit
E18 486 76 Uttag 1-vägs med jord, Skruv RS16, renvit 
E18 487 86 Uttag 2-vägs med jord, snabb RS16, renvit 
E18 851 43 Lamputtag DCL Vägg RS16, renvit
E18 851 40 Lamputtag DCL Tak RS16, renvit
E18 492 48 Hörnbox 2-fack RS16, renvit
E18 486 90 Uttag 3-vägs med jord, Skruv RS16, renvit 
E51 053 43 Modularuttag 2x8 inf C6 TL, RS16, renvit

E14 202 76 Takdosa brand 64/8

Renvit
RAL 9003

16 A

Kommer inom kort: Takdosa 64 mm

Ny takdosa har bättre plats för DCL 
takuttag E18 851 40 och ger större kopp-
lingsutrymme. Förenklar även montage 
djupt in i konstruktionen, exempelvis 
vid panelklädda tak.

Ny kulör på frekventa produkter
Renvit – säljstart november

Under november lanseras de mest frekventa produkterna i RS-serien i nya kulören 
Renvit (RAL 9003). Produkterna efterfrågas i allt fler projekt för att harmoniera dagens 
färgsättning på väggar och snickerier.



High-
lights

PROSTATACANCER MÖTER 
TUFFT MOTSTÅND!
ELKO stödjer Mustaschkampen för tredje året 
Nu gör vi er uppmärksamma på att hösten hos ELKO går i blått. Med 
andra ord stödjer vi återigen Mustaschkampen.
Förra årets kampanj inbringade totalt 101 275 kronor. I år, tillsammans 
med din hjälp vill vi höja insatsen ytterligare. Förutom butikskampanj 
med nyheten byggbar hörnbox, där varje såld del inbringar 1 krona, 
dubblar vi summan på försäljningen av Mustaschpins. Alla intäkter går 
oavkortat till Prostatacancerförbundet. ELKOs blå månader drar på 
allvar igång under Elmässan i oktober och pågår fram till nyår 2019.

The fight never stops
Prostatacancer utgör Sveriges vanligaste cancersjukdom där en tidig 
upptäckt är en av de viktigaste faktorerna för en lycklig utgång. 
Prostatacancerförbundet arrangerar därför årligen Mustaschkampen 
med syfte att skapa bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt 
sprida kunskap om cancerformen.
I år arrangeras Mustaschkampen under parollen The Fight Never 
Stops. Samtliga år har kända svenskar ställt sig bakom kampanjen. 
Ambassadörer är fyra kvinnliga boxare. Två av dem räknas som 
Sveriges mest framgångsrika boxare och två är i början av sin karriär 
men har redan hunnit delta i SM, EM och VM, med sikte på OS 2020.

”Mustaschkampen är en prioriterad aktivitet för oss där vi och våra 
samarbetspartner vill bidra till forskning och behandling av sjukdomen för 
både de drabbade och deras anhöriga.”
Peter Wotz, Sverigechef ELKO AB

Köp din Mustaschpin av ELKO 
så dubblar vi summan!
Visa ditt stöd i kampen mot 
prostatacancer. För varje såld 
mustasch dubblar vi på ELKO 
summan. 
Swisha: 1230889857

Välj rätt mätinstrument för DCL
Elma Instruments har lösningen

Den 1 april 2019 trädde den nya DCL-standarden för lamputtag i kraft inom EU, 
SS-EN 61995 1 och 2 började då gälla för bostäder. I och med införandet i stor 
skala av de nya DCL-uttagen har behovet för snabb och effektiv mätning ökat, 
men även osäkerhet kring vilka mätinstrument man bör använda. 
– På ELKO har vi märkt att installatörer ibland trycker in fel mätprober i DCL- 
uttag vilket kan resultera i att de förstör funktionerna inuti. Risken finns att  
ekniken går sönder eller i flera fall helt enkelt att proppen inte får fäste och åker 
ur, säger Peter Jannerfjärd, teknisk produktchef på ELKO.

– Gamla lamputtag hade grövre stift medan de nya är mindre och trängre. För 
stora nätprober töjer isär kopparblecken. Rätt mätinstrument som har 2 mm 
tunna mätspetsar bibehåller däremot uttag intakta. Från ELKOs sida hänvisar vi 
till för ändamålet avsedda mätprober som exempelvis finns hos ELMA-instruments 
som vi sett håller hög standard, förklarar Peter Jannerfjärd.

PE-adapter

Kontinuitetstesta skyddsjorden 
i DCL-uttagen med PE-adapter. 
Adaptern är utformad så att det 
inte finns någon risk för kontakt 
mellan fas och noll. Den är 
tänkt att användas tillsammans 
med teleskoptestprobar. Dessa 
kan naturligtvis användas ihop 
med en installationstestare.
 
Teleskoptestprob

Med teleskopisk testprob krävs 
ingen stege utan man kan mäta 
genomgång i skyddsledaren på 
takarmaturer från golvet, vilket 
är tidsbesparande. Proberna 
passar till 4 mm kontakter och 
kan förlängas efter behov. Upp-
fyller IEC 61010 Kat IV 600V, max 
ström 2A.

Mikaela Laurén
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Stefan Hermansson har 
arbetat i elbranschen 
hela sitt yrkesliv, både på 
installatörssidan och hos 
grossist. Under 12 år som 
projekt- och offertans-
varig hos ELKO har han 
på nära håll kunnat följa 
trenderna i branschen.

Hur ser din arbetsdag ut? 
– Jag är ett bollplank 
mellan säljare, kund och 
grossist. Cirka 80 procent 
ägnar jag åt att serva ute-
säljare, vilket kan innebä-
ra avstämning med kund, 
att formulera rätt speci-
fikation och offert samt 
upprätta avtal. En mindre 
del handlar om att bistå 
grossister med deras olika 
spörsmål. Utöver detta 
arbetar jag med teknisk 
support, leveransbesked, 
prisuppgifter och rekla-
mationer.

Ökat tempo i branschen
Under Stefans år på 
ELKO så har antalet 
offerter årligen ökat till 
mer än det tredubbla. Det 
blir ofta flera ändringar 
och justeringar på samma 
offert.
– Tidsperspektiven är 
kortare och kunden vill 

ha snabbare besked. Kun-
derna är dessutom mer 
prismedvetna än tidigare.
Teknikutvecklingen går 
fortare och det kräver 
större teknisk kompetens. 
Jag fyller i de eventuella 
kunskapsluckor som finns 
och försöker vara behjälp-
lig när det gäller ELKOs 
artiklar. 

Några produkttrender 
du ser just nu?
– Jag vill snarare upp-
muntra till att sätta en ny 
trend. Trotjänaren E18 
414 69, även kallad 69:an 
i branschen, har fått en 
så mycket bättre ersättare 
i 71:an. Av gammal vana 
trogen använder många 
fortfarande 69:an medan 
jag skulle vilja se 2-vägs 
uttaget 71:an (E18 414 71) 
i fler projekt. 71:an har 
6x2 snabbanslutningar, är 
pet-skyddad och uppfyl-
ler kraven för IP20, även 
när kåpan är av. Dessut-
om till ett lägre pris.

I trim året runt
Stefans stora idrottsin-
tresse avspeglar sig även 
på hans arbetsdag. Med 
9 kilometer i cykelsadeln 
till och från jobbet året 
runt och ett rutinmässigt 
dagligt pass på gymmet 
kan vi tveklöst utnämna 
honom till en av konto-
rets mest tränade kollega.

TRENDSPANING BAKOM 
KULISSERNA. 

Stefan Hermansson
Projektledare/Offerter

Highlights
hälsar på!

Jag fyller i de 
eventuella kunskaps-
luckor som finns.

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

Nyheter & 
aktiviteter

Utförande och sida Plus fv Plus alu Plus sv RS

Takdosa brand (2) 14 202 76
Strömställare 1-pol/trapp, snabb* (2) 18 487 21
Strömställare Kron, snabb* (2) 18 487 16
Uttag 1-vägs med jord, skruv* (2) 18 486 76
Uttag 2-vägs med jord, snabb* (2) 18 487 86
Dimmer LED (2) 13 630 94 13 630 97 13 630 98 13 630 68
DCL Tak infällt (3) 18 851 40
DCL Vägg infällt RS 84x84 (3) 18 851 44
DCL Vägg infällt Plus (3) 18 851 47 18 851 48 18 851 49
DCL Stickpropp (3) 18 952 40
Uttag 2-vägs infällt 6x2 snabb (4) 18 414 71

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

*Färg: Renvit. Fler produkter på sid 2.

Uppdatera? Appsolut!
Ladda ner ELKO-appen och ha alltid 
produktnyheter, digitala publikationer 
och Elboken nära till hands. Slå på 
pushnotiser så blir det enkelt att hålla 
dig uppdaterad.
Finns i Google Play och App Store.

ELKO Show Truck
ELKO-Showtruck rullar vidare över 
hela landet året runt. Här träffar du 
din lokala distriktsäljare för att prata 
produkter och projekt. Håll utkik hos 
din grossist och besök oss för att se 
de senaste nyheterna.




