
USB LADDUTTAG 
SOM SLÅR TRE FLUGOR 
I EN SMÄLL!
Ladduttag med hela 3A laddström. USB av både typ A 
och typ C samt två europauttag i samma enhet.

Nyheter
och tips
från ELKO

ELKO Roadshow

ÅRETS UPPLAGA 
RULLAR UT.
Våren kommer och ELKO med den. ELKOs 
populära mässvagn är åter på vägarna. Vi 
reser land och rike runt från vecka 12 till 26. 
Se när vi besöker ditt närområde!  R

Dimmer RS 314 GLED
Vidareutveckling av den populära 316 GLED

Ren bakkantsdimmer med samma egenskaper 
och inställningsmöjligheter som 316.

DCL uttag 
Lamputtag nu även med snabbanslutning

Den nya serien för skruvanslutna lamputtag 
har kompletterats med snabbanslutning.
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Highlights nr 2 2018 finns även för nerladdning på elko.se

ELKO dimmerpuck 2-tråd 100W LED
Smidig uppgradering av strömbrytare till dimmer

Dimmerpuck utan nolla för små laster, upp till 100W LED. 
Inställningar för max- och minimumnivå. Levereras inställd 
i RC-läge (Bakkantsstyrning, GLE). Växlingsbart till RL-läge 
(Framkantsstyrning GLI). Med monterade anslutningsledningar 
för snabb och enkel installation. Manövrera dimmerpucken
med återfjädrande tryckknappar i RS eller Plus-serien.
HxBxD: 45x40x20 mm.

E13 632 41   Dimmerpuck 2-tråd 100W LED

Plus-ramar i större mått
1-facks kombinationsram 90x90

Nu finns 90x90 ramar även i Plusserien. Används för bättre täck-
ning av väggyta vid skadad tapet, för stora hål för dosor eller vid 
montage av till exempel lamputtag för vägg i kopplingsdosa med 
ELKOs övergångsramar.

Snabbare DCL
DCL lamputtag finns nu även med snabbanslutning

ELKO har sedan tidigare ett sortiment med skruvanslutning enligt den nya standarden för 
lamputtag. Nu kompletteras sortimentet med ytterligare en variant för dig som föredrar 
snabbanslutning. DCL, Device for Connection of Luminaires är utvecklade för en ökad 
säkerhet samt harmonisering av alla olika standarder som förekommit inom EU/ESS- 
området. Den nya standarden införs den första april 2019, och det är redan nu tillåtet att 
montera de nya uttagen.

 Snabbansl. Skruvansl.
Uttag tak infällt fv E18 851 40 E18 952 42*
Vägguttag inf Plus fv E18 851 47 E18 952 52*
Vägguttag inf Plus alu E18 851 48 E18 952 53*
Vägguttag inf Plus sv E18 851 49 E18 952 54*
Vägguttag inf RS 84x84 E18 851 44 E18 952 48* 
Vägguttag inf RS 90x90 E18 851 45 
Stickpropp  E18 952 40

* Inkl stickpropp E18 952 40 

E18 488 57 Plus 1-fack 90x90 fjällvit 
E18 488 58 Plus 1-fack 90x90 aluminium 
E18 488 59 Plus 1-fack 90x90 svart 
E18 456 03 Plus 1-fack 90x90 RS

Mot ljusare 
tider



High-
lights

Ladda ner produktbladet från elko.se  R

ELKO Dimmer RS 314 GLED
Vidareutveckling av den populära 316 GLED

En ren bakkantsdimmer speciellt anpassad för LED samt med 
nollanslutning för samma unika egenskaper och inställnings-
möjligheter som 316. Dimmerrattar för Plus-serien finns som 
tillbehör.

E13 631 49 Dimmer RS 314 GLED fjällvit 

E13 631 81 Dimmerratt Plus fjällvit för 314/316 
E13 631 82 Dimmerratt Plus aluminium för 314/316 
E13 631 83 Dimmerratt Plus svart för 314/316 

USB LADDUTTAG SOM SLÅR 
TRE FLUGOR I EN SMÄLL!
Ladduttag med hela 3A laddström
USB av både typ A och typ C samt två europauttag i samma enhet. 
Passar i apparatdosa eller förhöjningsram 35 mm. Total laddström är 
3.0A oberoende av vilken USB-port som används. Uttaget definieras 
som ett USB quick charger.
Ett utmärkt uttag för såväl hemmakontoret, köket eller andra platser 
där man vill ha en multifunktionell laddstation som tar upp liten plats.

316 i ny 
tappning

2x Eurouttag

USB-C

USB-A

Ladduttaget från ELKO finns i RS- och Plusserien 

E52 003 40 Ladduttag USB EURO RS 
E52 003 41 Ladduttag USB EURO Plus fv 
E52 003 42 Ladduttag USB EURO Plus alu
E52 003 43 Ladduttag USB EURO Plus sv

USB-A som fortfarande är vanligast samsas här med USB typ C, den 
nya kabelstandarden som kommer ta över en uppsjö av olika anslut-
ningar så som strömmatning, nätverk, bild, filöverföring och ljud.
Standarden ger en ökad prestanda, och tanken bakom USB-C är att 
skapa en enda framtidssäker standard som kan ersätta både vanlig 
USB till mini- och mikro-usb. En annan smart sak med den nya 
USB-standarden är att den passar åt bägge håll vilket gör att du alltid 
kan koppla i den på första försöket.



ELKO Showroom
Hos Showrooms by MAKAJO finns möjlighet för slutkunder att titta 
på ELKOs designserier. Boka ett möte i de inspirerande lokalerna 
tillsammans med slutkunden inför materialvalen i dina projekt.

Stockholm, Brännkyrkagatan 82
Göteborg, Barlastgatan 2
Malmö, Nordenskiöldgatan 6
Öppettider: mån-tors 8.30-17.00, fre 8.30-15.00

ELKO AB i Sverige har 
rekryterat Hans, ”Rustas”, 
Rustas som ny utesäljare 
med ansvar för Norrland. 
”Rustas” kommer närmast 
från en tjänst som utesäl-
jare hos Storel.
Rustas kommer att an-
svara för hela Norrlands 
inland som avgränsas av 
Söderhamn och Hudiks-
vall i söder och sträcker 
sig hela vägen upp till 
Treriksröset i norr. Basen 
utgörs av Sundsvall, Rus-
tas nya bostadsort efter 
flytten från Borlänge.
 

Rustas har en bred erfa-
renhet från branschen 
och har verkat inom både 
grossist- och leverantörs-
ledet större delen av sin 
yrkeskarriär. Dessutom 
har Rustas även en bak-
grund som installatör och 
är därmed väl förtrogen 
med samtliga skrån inom 
elbranschen. Närmast 
kommer Rustas från 
Storel, där han innehaft 
både en chefs- och säljar- 
roll, och där han varit 
sedan 2011. 
– Under hela min 
yrkeskarriär, där jag ute-

slutande arbetat inom 
elbranschen i olika roller, 
har ELKO alltid varit ett 
av de företag som jag haft 
störst respekt för. Allt från 
produkter till organisatio-
nen har alltid hållit högsta 
klass, och därför känns 
det väldigt kul att nu vara 
en i laget, säger Rustas.

Vad händer i ditt distrikt?
– I Norrland byggs fortfa-
rande mycket lägenheter 
där Sundsvall och Umeå 
sticker ut mest, men även 
fritidshus i fjällen, i första 
hand Åre med omnejd.
 
Hur ser en vanlig dag ut?
– Eftersom jag är relativt 
ny på jobbet går mycket 
tid åt till att lära känna 
våra kunder, såväl grossis-
ter som installatörer. Då 
distriktet är stort blir det 
många timmar i bilen.

Några produkttips som 
du vill dela med dig av?
– Produktmässigt har jag 
fortfarande mycket att 
lära, men en produkt-
grupp jag är väldigt ny-
fiken på är ELKO Bright. 
Jag kommer inom närtid 
att följa en installation 
och försöka lära mer om 
brightprodukterna, vilka 
jag tror mycket på.

Rustas tillträde tjänsten 
den 11:e december.

NY I LAGET NÄR ELKO 
RUSTAR I NORR 

Hans Rustas
Utesäljare region Norr

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

ELKO har alltid 
varit ett av de  
företag som jag haft 
störst respekt för.

AMA-texter för 
nerladdning
Nu finns färdiga AMA-texter för så 
väl bostäder som kontor och hotell 
att tillgå. För mer inforamtion och 
inloggningsuppgifter för nedladdning, 
kontakta din lokala ELKO-säljare.

Våren kommer och ELKO med den
ELKOs populära mässvagn är åter på vägarna fullproppad med 
nyheter och något gott för magen. Håll utkik på din ort eller titta på 
www.elko.se när vi är i närheten av dig.

Roadshow 2018
V12-16 Stockholm med omnejd
V17 Småland
V18 Skåne
V20 Väst
V21 Mellansverige
V22 Värmland
V23 Dalarna
V24-26 Norrland 

ELKO TCS finns med ett brett 
utbud av produkter, samtliga 
överträffar gällande standarder 
enligt SS EN 50 173 serien för 
att säkerställa marknadens 
krav. Nu finns vår TCS broschyr 
i en uppdaterad version att 
hämta hos din grossist eller 
ladda ner från www.elko.se.

TCS sortimentet i nytryck


