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Utanpåliggande installationer 
ELKOs Kulodosa ger mer utrymme för elektronik  
 
ELKO följer upp den innovativa Big Box med en stor kulodosa för utanpåliggande 
installationer. Precis som för Big Box är det ökande behovet av större utrymme för 
elektronik som varit drivkraften i framtagandet av den nya större dosan. Ett generöst 
utrymme innebär att exempelvis dimrar, reläer och aktorer enkelt får plats.  

Behovet av mera utrymme för elektronik vid installationer, vid såväl nybyggnationer som vid 
renoveringar, ökar ständigt. Idag finns allt från smarta styrsystem till dimrar som alla skall 
integreras och samsas om det begränsade utrymmet.  
 

 
ELKO erbjuder sedan tidigare Big Box för 
infällt montage och skapar nu nya 
möjligheter även vid utanpåliggande 
installationer genom den nya och större 
kulodosan.  
 
 
 
 
 

 
Fakta ”Kulodosa i stort utförande” 
Tre skruvplintar med plats för tre anslutningar; 
5x1,5mm² eller 4x2,5mm² per plint. Plats finns 
för reläer eller aktorer för styrsystem. 
Dragavlastning finns tillgängligt som tillbehör. 
Mått: LxBxH 130x70x41mm. Kapslingsklass 
IP20. Tillverkade av halogenfri plast.  
 
 
 
 
 
Kort om ELKO 
ELKO är en av Skandinaviens ledande producenter av elmaterial och har i över 60 år levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO 
står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO erbjuder innovativa produkter med en modern design inom tre områden; starkström, 
kommunikation och kontroll. Företaget har 200 personer anställda i Norden med huvudkontor i Oslo samt dotterbolag i Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Olle Nordström, ELKO AB, tel: 08-449 27 08, e-post: olle.nordstrom@elko.se 
 
För praktiska frågor, kataloger och bilder kontakta: 
David Karlsson, Manta PR, tel: 070-601 29 29 e-post: david.karlsson@mantapr.se 
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