
Nyheter
och tips
från ELKO

E14 203 49   Mellanvägg för Bigbox 10 pack
E14 203 45   Bigbox för enkelgips
E14 203 46   Bigbox för dubbelgips
E14 203 47   Bigbox för enkelgips 1½-dosa
E14 203 48   Bigbox för dubbelgips 1½-dosa

Säker installation av drivdon.
Mellanvägg till BigBox

Mellanväggen är ett tillbehör till BigBox dosan. För montage där separation 
krävs mellan svag och starkström i dosans kopplingsutrymme.

ELKO Bright-familjen  
har fått tillökning
Ny, tunnare, armatur med  
lågt inbyggnadsdjup.
En armatur som passar i alla ELKOs förhöjnings- 
ramar eller i apparatdosa. Till armaturen finns också 
ett nytt dimbart drivdon 2-4W med mycket små mått 
för att förenkla inbyggnad. Godkänd tillsammans 
med E-slim-armatur i gemensam apparatdosa.

Höst 2016

E 74 750 67 Armatur E-slim fv
E 74 750 68 Armatur E-slim alu
E 74 750 69 Armatur E-slim sv
E 79 848 02 Driver E-mini4



Dimmerknapp med 
centrumplatta i 
Plus-serien.

Tillbehör till dimrar, 
för anpassning till 
Plus-serien.

E13 631 91 420GLE RS

E13 631 61 Ratt med centrumplatta  fv
E13 631 62 Ratt med centrumplatta  alu
E13 631 63 Ratt med centrumplatta  sv

E 18 456 05 Övergångsram 1½/56 RS
E 18 488 06 Övergångsram 1½/56 Plus fv
E 18 488 16 Övergångsram 1½/56 Plus alu
E 18 488 26 Övergångsram 1½/56 Plus sv

Bra justerings- 
möjlighet av  
lägsta nivå!

Nya 420GLE.
Nyutvecklad dimmer med hög effekttålighet och 
förbättrad inställning för lägsta nivå vid dimring av de 
flesta dimbara LED-belysningar.

Veckotermostat med  
unika funktioner.
Programmerbar veckotermostat 16A, med 
touchdisplay. Utrustad med 3 standardprogram 
för enkel driftsättning. Både golv och 
luftsensor, eller kombination av båda.

Övergångsram  1½/56x56.
Ram med yttermått lika 2-vägsuttag för 
montage av alla 1-facks ELKO produkter i 1½ 
dosa eller vanlig apparatdosa.

Snygg 
installation 
intill vägg- 
uttag

E85 818 83



Att tänka på vid installation i 
apparatdosa med justerbar ring. 

Flera av ELKOs apparatdosor har en självjusterande ring.  
För att erhålla en säker och hållbar installation bör några punkter beaktas. 

Om rester av puts eller spackel finns i dosan kan det hindra ringen att glida ut och fästa mot apparaten.  
Se därför till att dosan alltid är rensad så att ringen kan glida fritt framåt innan apparater monteras i dosorna. 
Våra dosor levereras med lock, använd det. 

Standarddosa som tillexempel E14 203 04 för skivvägg 13mm, används för enklelgips och eventuellt kakel, 
alternativt panel upp till max 27mm. Välj tillexempel dosa E14 203 05 vid dubbelgips för väggar från 24mm med 
en total tjocklek upp till 39mm. Skulle det tillkomma väggbeklädnad så att väggen blir mer än 25mm där dosa 
för enkelgips använts, skall den justerbara ringen bytas ut och ersättas med en hög teleskopring E14 203 36.

Den självjusterande ringen kryper ut och låser mot apparaten i samband med montage av apparaten i dosan. 
Växeldra skruvarna vid apparatmontage så glider ringen rakt ut, se steg 1-4 i fig. nedan.

Bra att 
veta!

Produkttips!

E14 261 00 Dosclips 50-pack E18 405 94 Klokit 10-pack

Tillbehör för att montera 
apparater utan fästklor 
i gamla dosor utan 
fästring eller I dosor där 
fästringen saknas.

Klo-kiten passar till både 
strömställare och uttag.

Installation
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ELKO AB
Hammarby Kaj 14. Box 5115  121 17 Johanneshov.
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se   www.elko.se 

Hej!
När ni får den här broschyren i er hand är semestern slut för de allra flesta 
och de långa ljusa dagarna börjar lida mot sitt slut. I det här numret har vi 
lite nyheter och tips som förhoppningsvis ska underlätta Er vardag.

ELKO Bright kommer med en ny serie av lågbyggande produkter som 
hjälper till att sprida ljus i höstmörkret. Använd BigBox dosorna vid 
installationen och komplettera med en mellanvägg vid behov.

Vill även passa på att ge några tips kring användandet av ELKO’s dosor, 
ta Er några minuter och läs igenom informationen, aha-upplevelse  
eller déjà vu.

Väl mött på Elmässan i Kista
Mats Stahl

Mats Stahl
Produktchef ELKO

Ny broschyr Säkerhet 
Nu finns en helt ny broschyr där vi samlat de 
produkter som kan hjälpa dig i dina installationer 
med inriktning på säkerhet. Det finns förutom 
kabel och modularuttag även lite problemlösare. 
RJ45 plug som installeras direkt på kabel utan 
verktyg, skarvbox för att förlänga en kabel med 
bibehållna egenskaper, kapslade modularuttag, 
kopplingsplintar m m.

Elmässan  
2016 i Kista
19-20 oktober finns ELKO självklart på 
Elmässan I Kista. Du som har möjlighet 
att besöka mässan är välkommen 
till vår monter E08 där du kan se alla 
produktnyheter och diskutera teknik 
och produkter med våra säljare och 
produktchefer. Det kommer som 
traditionen bjuder också att finnas en 
tävling med mycket fina priser.

Följ ELKO på Facebook.
På facebook presenterar vi 
löpande nyheter och aktiviteter.

Välkommen
till monter

E08


