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Kombicentral 3x21 utanpåliggande
Komplett el- och mediacentral för utanpåliggande montage. 
Centralen är uppdelad i två halvor; en övre med plats för grupp-
säkringar och en nedre mediadel för tele, data och TV. Har plats 
för 24 st RJ45 av märket compactjack. Aktiva komponenter kan 
fästas på medföljande hyllor.

Material: plåt. Mått: 429x145x1034mm. Färg: vit. Bestyckning: 
kombicentralen levereras obestyckad och anpassas till varje 
enskilt projekt.
 

E-nummer Utförande Förp/antal
22 000 51 Kombicentral 3x21 utanpåliggande 1/1

Infällnadslåda 3x21 öppen
Infällnadslåda för montage i mellanvägg, försedd med ovan-
delen öppen. Observera att till den infällda kombicentralen ska 
en infällnadslåda beställas separat. 

Material: plåt. Mått: 400x90x1020mm.
 

E-nummer Utförande Förp/antal
22 000 50 Infällnadslåda 3x21 öppen 1/1

Infällnadslåda 3x21 med knock outs
Infällnadslåda för ingjutning, försedd med knock-outs. Obser-
vera att till den infällda kombicentralen ska en infällnadslåda 
beställas separat.

Material: plåt. Mått: 400x90x1020mm.
 

E-nummer Utförande Förp/antal
22 000 49 Infällnadslåda 3x21 1/1

ELKO introducerar en större  
el- och mediacentral
ELKOs nya större kombicentral möter upp de ökade behoven  
vid installationer i en villa eller lägenhet. Kombicentralen 
har plats för 63st DIN-moduler och upp till 24st RJ45 jack 
för mediadelen. Det innebär att även avancerade och stora 
projekt på ett enkelt och flexibelt sätt kan installeras i en och 
samma central.

Moderna installationer kräver mycket utrymme, såväl kraft som kommuni-
kation i samtliga av hemmets utrymmen ska samsas på en begränsad yta. 
Detta ställer allt högre krav på hemmets knutpunkt – kombicentralen.

ELKOs senaste tillskott kombinerar ett generöst tilltaget utrymme med
flexibilitet och centralerna anpassas individuellt inför varje enskilt projekt.  
Det finns gott om plats för DIN-moduler. Kraftdelen är separerad, och 
beröringsskyddad, från kommunikationsdelen. Mediadelens nedre del skapar 
bra utrymme med plats för aktiv utrustning.

Kombicentralen är utrustad med en välvd dörr och låset är monterat på 
sidan för att skapa en stilren och slät framsida. Finns för såväl infällt som 
utanpåliggande montage.

Kombicentral 3x21 infälld
El- och mediacentral för infällt montage. Centralen är uppdelad 
i två halvor; en övre med plats för gruppsäkringar och en nedre 
mediadel för tele, data och TV. Har plats för 24 st RJ45 av  
märket compactjack. Aktiva komponenter kan fästas på medföl-
jande hyllor. Observera att infällnadslåda beställs separat och 
finns i två utföranden, en med knock-outs för ingjutning och en 
infällnadslåda med öppen överdel för montage i mellanvägg. 

Material: plåt. Mått: 429x145x1034mm. Färg: vit. Bestyckning: 
kombicentralen levereras obestyckad och anpassas till varje 
enskilt projekt.
 

E-nummer Utförande Förp/antal
22 000 48 Kombicentral 3x21 infälld 1/1

Övre del med plats för 
gruppsäkringar

Nedre mediadel för tele, data 
och TV

För utanpåliggande montage med vit ram
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Infällningsmått 
Bredd x höjd 400 x 1020mm. 
Passar mellan reglar med cc-mått 450mm. 

Djup: 90mm. 
Passar i normal innervägg / lättvägg med 70mm-regel 
+ väggskiva.

Mediadel 
Beröringsskyddad från kraftdelen med fronten på plats. 
Kabelingångar finns både upp- och nertill. Utrymme för 
datakablar finns under kraftdelen. RJ45 jack ska vara av 
märket Compactjack ELKO TCS.

E-nummer Utförande Förp/antal
22 000 48 Kombicentral 3x21 infälld 1/1
22 000 49 Infällnadslåda 3x21 Knockouts 1/1
22 000 50 Infällnadslåda 3x21 öppen 1/1
22 000 51 Kombicentral 3x21 utanpåliggande 1/1
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Produktöversikt

Kraftdel 
Standardbestyckning är noll- och jordplint med snabban-
slutning samt 4x230V uttag. Kraftdelen anpassas till varje 
enskilt projekt.

Notera
Att infällningslådan ska alltid placeras med pil UPP. 
Kraftdelen monteras upptill och nätverksdelen nertill. 

Att dörren kan kan hängas till höger eller vänster, och häk-
tas lätt av och på med ett återfjädrande fäste.
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