
TURN ON LIVING



Ett system som kobler sammen alt





ELKO Living System er den eneste  
løsningen som integrerer og effektiviserer alle  
AV- og strøminstallasjoner i ditt hjem

 Hjemmenettverk:

ELKO Living System binder alle husets data- og AV-

installasjoner sammen i ett nettverk. Alt av radio,  

tv og internett er koblet sammen i ett høyhastighets- 

nettverk som man har tilgang til fra samtlige rom. 

Med en multifunksjonskontakt som kan endres til 

ulike formål, kan du til enhver tid bestemme hvor i 

huset du vil ha tilgang til de ulike signalene.

 Varmestyring:

ELKO Living System sørger for at ditt hjem er riktig 

temperert. Med enkel programmering kan du regu-

lere varmen i hvert enkelt rom. Temperaturen kan 

senkes automatisk nattestid, eller holdes konstant 

i rom som krever dette. Ved ferier eller opphold 

hjemmefra kan alt dette styres og reguleres via  

PC og internett.

 Sikkerhet/varsling:

ELKO Living System sørger for at ditt hjem er sik-

kert. Om det skulle inntreffe hendelser som gass- 

eller vannlekkasjer, innbrudd, brann eller strøm-

brudd vil du umiddelbart varsles via e-post. Der 

det er teknisk mulig, vil du også kunne få beskjed 

på sms. Ved innbrudd vil det utløses en sirene, og 

huset vil blinke med alle lysene. Denne varslingen 

kan også kobles opp mot private alarmsentraler. I 

tillegg har du muligheten til å sjekke og endre sta-

tus på alle funksjonene i ditt hjem via internett.

 Lysstyring:

ELKO Living System tar hånd om all belysningen i 

og rundt ditt hjem. Alle lys styres sentralt eller fra 

brytere og sensorer plassert rundt i boligen. Du kan 

dempe og heve belysningen du trenger til arbeid, 

til hygge eller for å spare strøm nattestid. Program-

meringen tillater også at alt lys slukkes eller tennes 

når man forlater eller kommer inn i et rom. Man 

kan i tillegg simulere tilstedeværelse i huset med  

forhåndsprogrammerte lys. På denne måten ser  

huset ditt bebodd ut selv om du er på ferie.

 Dette virker kanskje komplisert?

Systemet leveres med forhåndsdefinerte innstil-

linger, og skreddersys etter dine behov av instal-

latøren. Som eneste leverandør av denne typen 

installasjoner tilbyr vi, uten ekstra kostnad, lett-

fattelig programvare på ditt språk. Dette gir deg 

muligheten til å drag’n’drop-programmere selv på 

PC-en. Skulle du allikevel støte på problemer, vil 

installatøren alltid kunne hjelpe til.

Hjemmet er hovedkvarteret for 
vår tilværelse, og et hovedkvarter 
bør ha visse egenskaper – det bør 
være trygt, effektivt, komfortabelt 
og lettbetjent. ELKO Living System 
gir deg et slikt hjem. Det tar hånd 
om alt fra temperaturregulering 
i hvert rom til å slå av lysene når 
rommene ikke er i bruk. Det gir 
tilgang til din favorittunderhold-
ning uansett hvor i huset du 

måtte befinne deg. Det skrur på 
utelysene når kvelden kommer,  
og sørger for at kaffetrakteren 
ikke blir stående på når du går på 
jobb om morgenen. ELKO Living 
System er den eneste løsningen 
som integrerer alle disse egen-
skapene i ett system og ett  
design. På denne måten ivaretas 
det estetiske, og din bokvalitet 
heves til neste nivå.
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All kommunikasjon, media og underholdning  
i ett og samme uttak

Med dagens medievirkelighet har 
vi et enormt utvalg av innhold og  
kommunikasjonsløsninger å velge 
mellom når vi vil la oss under-
holde eller ha hjemmekontor. Bak-
siden av denne medaljen er det 
store antallet ledninger, adaptere, 
rutere og andre ”bokser” dette 
fører med seg. 

ELKO Living System knytter 
alle disse sammen i ett høy-
hastighetsnettverk man kobler 
seg til via markedets eneste mul-
tifunksjonsuttak. Gjennom disse 
uttakene kan hele familien, på 

tvers av huset, dele ressurser som 
internett, printere, DVD-spillere, 
telefoner, TV-signaler, radio og 
det som ellers tilbys av kommuni-
kasjon og underholdning. Denne 
friheten til å velge hvor de ulike 
installasjonene skal plasseres, er 
uavhengig av leverandør og de 
tekniske løsningene de forskjel-
lige tjenestene benytter seg av. 

”Tomrommet som oppstår ved 
manglende eller mislykket kommu-
nikasjon, fylles raskt med rykter, 

sladder, vrøvl og gift.” 

Louis Mencken Henry
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Ha tilgang til alle husets forskjellige ressurser som TV-signaler, prin-

tere, DVD-spillere, spillkonsoller eller hjemmeservere i alle rom.

Et sikkert høyhastighetsnettverk som er tilgjengelig i hele huset. Er 

klargjort for nestegenerasjons-teknologi. Kan også kombineres med 

trådløse nettverkskomponenter om det er ønskelig.

Bruk samme uttak og flytt de forskjellige ressursene rundt etter ønske. 

TV, radio, internett, telefon og printere – alle i ett og samme uttak. 

Systemet er uavhengig av leverandør. Velg helt fritt i de forskjellige 

tilbyderne av bredbånd, digital-tv, telefoni og øvrige kommunikasjons- 

og underholdningsløsninger.
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TURN ON LIVING

Multifunk-
sjonsuttak: 
Universaluttak 
for alle typer AV-
innstallasjoner

Ir-mottager: 
Fjernstyring 
av DVD og 
dekodere

HjeMMeNettVerk



Komfortabelt inneklima med fornuftig og  
økonomisk bruk av ressurser

Vi trives best med ulik temperatur 
til forskjellige aktiviteter. Man 
vil gjerne ha det varmt og godt 
i stua mens man koser seg med 
film, men helst litt kjøligere der 
man sover. ELKO Living System 
tar seg av inneklima og tempera-
tur i hvert enkelt rom. Det kan 
programmeres til å senke seg 
nattestid, for så å varme opp om 
morgenen før rommet skal tas i 
bruk. Ved å senke innetempera-
turen med 1°C, kan energibehovet 
reduseres med inntil 5%. I hus-
holdninger med varmestyring kan 

strømforbruket til oppvarming 
reduseres med inntil 20%.  
Dette er ikke bare godt for din 
økonomi, men ved å spare på 
dyrebar energi minskes belast-
ningen på miljøet.

* I Norge vil denne miljøfordelen 
gjøre at installasjon av ELKO Living 
System kan gi opptil 4000,- NOK i 
Enova-tilskudd.

“Kulden er en god ting for  
den som vil varme seg.”

Blaise Pascal
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Overvåk og kontroller temperaturen i hvert enkelt rom fra ett sted.

Kontrollerer at temperaturen i hvert enkelt rom er styrt gjennom  

døgnet og uken.
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TURN ON LIVING

termostat: 
Regulerer 
temperaturen 
i rommet



Føl deg trygg i visshet om at hjemmet  
ditt passer på seg selv

Det er godt å vite, både når du er 
hjemme eller ute på reise, at alle 
forhåndsregler er tatt og at du har 
et trygt og sikkert hjem. Skulle 
først uhellet inntreffe, vil ELKO 
Living System gi beskjed om  
dette umiddelbart. Automatiske 
stikkontakter sørger for at strøm-
men slås av på potensielt farlige 
apparater som strykejern og 
kaffetraktere. Det er sensorer som 
oppdager innbrudd, brann, gass 
eller vannlekkasjer, og varsling 

sendes til din e-post eller mobil-
telefon i det en situasjon opp-
står. Denne varslingen kan også 
kobles til private alarmsentraler, 
slik at hjelpen kan komme hjem 
til deg, selv om du ikke skulle 
være tilstede. Alt dette kan også 
overvåkes via internett når du er 
nysgjerrig på hvordan det står til 
der hjemme.

”Jeg har gitt ordre om å vekkes 
når som helst dersom nasjonens 
sikkerhet er truet, selv om jeg 

sitter i et møte.”

Ronald Reagan 
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Sensorer som oppdager brann, gass- eller vannlekkasjer er koblet inn  

i systemet, og varsler deg via mobiltelefonen.

Sensorer registrerer bevegelse ved uønsket besøk, og får huset til  

å ”blinke”. I tillegg sendes det beskjed til mobiltelefon eller privat 

alarmsentral.

Systemet kan fjernstyres fra ethvert sted med internettilkobling. På 

denne måten kan du sjekke at alt er i orden, eller endre innstillinger 

etter behov.

Barnesikre stikkontakter som er uten strøm til de aktiveres.

Alle stikkontakter kan styres via den integrerte timerfunksjonen. Dette 

sørger for at apparater, som strykejern eller andre energikrevende  

artikler, ikke blir stående på etter at de har vært i bruk.

Forhåndsprogrammerte lys tennes og slukkes etter din vanlige rytme  

når du er ute eller på ferie. Dette skaper inntrykk av at noen er hjemme.
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TURN ON LIVING

Sirene: 
Høyfrekvent 
sirene integrert i 
alarmsystemet

kodetastatur: 
Skrur av og på 
husets alarm-
system

røyksensor: 
Detekterer 
– Varsler ved 
røykutvikling

Bevegelses-
sensor: 
Utløser alarm 
ved uønsket 
besøk 

Vannlek-
kasjesensor: 
Detekterer 
– Varsler ved 
vannlekkasjer

TURN ON LIVING

Bevegelses-

Vannlek-



Lyssett hjemmet ditt etter alle kunstens regler  
– og spar strøm samtidig

Det er ikke mange som tenker på 
eller er klar over betydningen av 
riktig lys i hverdagen. Tilpasset 
belysning er en forutsetning for å 
kunne jobbe effektivt eller virkelig 
være komfortabel i et rom. Med 
ELKO Living System blir dette mye 
enklere, da lyset jobber for deg og 
ikke omvendt. Utelysene trenger 
du ikke å tenke på. De tenner og 
slukker seg selv, mens praktiske 
brytere styrer alle lys fra rom til 
rom. Med enkle grep kan du veks-
le mellom arbeids- eller hyggelys, 
og all belysning slår seg av når du 

har forlatt et rom. En annen prak-
tisk funksjon er forhåndsinnstilte 
lysstier som kan følge deg eller 
barna trygt fra soveværelset til 
badet nattestid. For sikkerhetens 
skyld kan lysene settes til å simu-
lere din tilstedeværelse når du er 
bortreist. I tillegg er lysstyring 
en effektiv måte å spare penger 
på, da energiforbruket reduseres 
og levetiden på dine lyspærer 
forlenges.

”Når du slukker lyset, får du et 
strålende eksempel på mørke.”

Vainö Nuorteva
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Automatisk slukking av alt lys i boligen når du forlater hjemmet eller 

skal legge deg om kvelden. Alle apparater som kan utgjøre en risiko 

ved å stå på slås også av.

Lysene tennes når du kommer inn i et rom, og slukker automatisk når 

du har forlatt det. En god løsning for bevegelseshemmede. Praktisk, 

lettvint og energibesparende. 

Forhåndsprogrammerte lys for optimal arbeids-, hygge- eller almenn-

belysning.

Skumringsbrytere og bevegelsessensorer styrer utelysene. Lysene  

slår seg på om kvelden, eller ved at noen kjører inn på gårdsplassen. 

Det skrur seg så av igjen etter en gitt periode, eller når lyset kommer 

ved soloppgang.

Bryterne kan styre alle lysene i rommet. Still inn styrke, eller tenn og 

slukk alt fra ett sted. I tillegg kan dette utvides med trådløse brytere 

eller fjernkontroll som kan anvendes i hele huset.
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Innendørs 
bevegelses-
sensor: 
Tenner lyset ved 
bevegelse

fjernkontroll: 
Fjernstyrer lys 
og lystyrke

utendørs 
bevegelses-
sensor: 
Aktiverer 
utelysene ved 
bevegelse

Standard-
bryter: 
Styrer alle lys 
– Innebygget 
dimmer

Skumrings-
bryter: 
Skrur av og 
på lysene om 
morgen og kveld

LySStyrING

Skumrings-

fjernkontroll: 
Fjernstyrer lys 

Innendørs 
bevegelses-



TURN ON DeSIGN

Enkle, elegante og funksjonelle løsninger i tråd 
med Skandinavisk designtradisjon

Polarhvit

Stein Stål – Sirkulær 
design

Stål – Lineær 
design

Frostet glass Sort glass

Aluminium Sort

Fra disse ELKO Plus 
bryterne kan alle 
lysene i et rom tennes, 
slukkes og dimmes

ELKO Living System har et gjen-
nomført design med et helhetlig 
uttrykk på alle komponenter. Våre 
design er basert på lang erfaring 
med elektromateriell. I samarbeid 
med industridesigner Einar J. 
Hareide har vi brakt videre disse 
erfaringene og utviklet ELKO 
Plus og ELKO Plus Option. Hans 
designfilosofi sammenfaller med 
våre verdier, og dette samarbeidet 
har gitt meget funksjonelle, inno-
vative og lekre resultater. 

ELKO Living System leveres i 
ELKO Plus design og kan videre 
oppgraderes med Option. Disse 

designseriene kan også brukes i 
eksisterende anlegg. Plus serien 
leveres i polarhvit og aluminium i 
tillegg til svart. Videre kan du vel-
ge Option som har rammer i stein, 
stål eller glass. ELKO Plus bryterne 
kan også monteres på lysende 
rammer. Den lysende dekorram-
men er et lekkert designelement 
om dagen, og gjør bryterne enkle 
å finne om natten eller på steder 
med lite naturlig lys. 

ELKO Plus Option

ELKO Plus



TURN ON WIreLeSS

ELKO Wireless utvider mulighetene  
med trådløse brytere 

Plasser ELKO Wireless 
bryterne på nesten alle 
typer overflater. Styr alt 

lyset på soverommet uten å 
reise deg fra sengen 

ELKO Wireless er et enkelt og tråd-
løst system. Dette systemet består 
av enheter som ligner vanlige bry-
tere, men som kommuniserer via 
radiosignaler på samme måte som 
f.eks. en garasjeåpner. ELKO Wire-
less transporter ikke strøm, men 
kan brukes til å tenne, dempe 
eller slukke lysene i ditt hjem.  
I tillegg kan det gi flere fordeler 
som et supplement eller utvidelse 
av ELKO Living System.

plassering på forskjellige 
overflater:
Disse bryterne har ikke ledninger 
og derfor er det kun fantasien 
som begrenser plasseringsmulig-
hetene. De kan monteres på til-
nærmet alle slags overflater med 
dobbelsidet tape. Det anbefales 
allikevel å skru fast ELKO Plus 
Option bryterne, da de har en noe 
høyere egenvekt. 

ekstra brytere hvor du vil:
Ekstra brytere kan plasseres hvor 
man vil uten at det må trekkes 
nye kabler. Da sparer man tid, 
penger og arbeid ved at det ikke 
må gjøres inngrep i husets veg-
ger ved utvidelser eller oppgra-
deringer.

Diskret og elegant:
ELKO Wireless leveres i ELKO Plus 
design. Man kan velge mellom 
fargene polarhvit, aluminium og 
sort. ELKO Wireless bryterpanelet 
er diskret ved at det bygger lite 
fra det underlaget du velger å 
montere det på.



TURN ON LIVING SySteM

Sentrum i husets nervesystem

The Central Living System er 
styringsorganet for alle funk-
sjonene i ELKO Living System og 
kontrolleres gjennom vieweren 
på PC-en. Det er der all program-
meringen legges inn og fra denne 
styres og fordeles alle husets 
signaler. Gjennom samtlige bry-
tere og uttak kobles alle strøm- og 
AV-installasjoner inn i The Central 

Living System. Det er dette enkle 
skapet som skrur av og på lysene, 
bestemmer når og hvilke kon-
takter som har strøm og fordeler 
bredbånd-, telefon- og TV-signaler. 

Husets hovedsentral for  
styring og deling av alle sig-
naler. Plasseres i et eget rom

Gjennom Vieweren styres og 
programmeres alle funk-

sjonene i ELKO Living System 
samtidig som man har full 

oversikt over hele huset



TURN ON LIVING SySteM

Spill av film og se den i  
det rommet du ønsker

Termostat som sørger  
for dag- og nattsenkning  

av temperaturen

Styrt av dimmer og kan  
slukkes fra alle brytere Bevegelsessensorer 

registrerer  
ubudne gjester

Kodetastatur som skrur 
av og på alarmen

Tenn og slukk alt

Bevegelsessensorer 
tenner og slukker lyset 

etter behov

Termostat som  
regulerer gulvvarmen

Lyset kan tennes og slukkes 
fra trådløs bryter

Tv som er koblet til  
DVD-spilleren i stua

Forhåndsprogrammert  
scenarielys til hygge  
eller arbeid

Tenn og slukk alt

PC med kobling til  
printeren på kontoret

Styringssentralen for  
ELKO Living System

Sensorer som oppdager 
vann- eller gasslekkasjer

Styring av ELKO Living  
System via PC-en

Printeren er koblet til alle 
huset PC-er Styrt av dimmer og kan  

slukkes fra alle brytere

Kontakter som er  
strømfrie til de aktiveres

Bevegelsessensorer  
registrerer ubudne gjester

Skumringsbryter som  
skrur av og på lyset



Vil du vite mer om ELKO eller ELKO Living System?

På ELKO.no vil du til enhver tid kunne finne 
oppdatert informasjon om oss, våre produkter, 
samt ideer og inspirasjon til hjemmet. 
ELKO har ikke egne utsalg, men alle våre 
produkter kan kjøpes via elektrikere. Disse 

samarbeidspartnerne kan du komme i kontakt 
med gjennom våre nettsider. De vil kunne 
bistå med den fagekspertisen du trenger til 
planlegging, budsjettering, installasjon og 
programmering av ditt nye ELKO Living System. 

På de samme sidene vil du også kunne finne 
kompetansen som trengs til oppgradering og 
vedlikehold av eksisterende anlegg.



Turn on Living



ELKO er en av Skandinavias ledende produsenter av el-materiell, 
og har i over 60 år levert kvalitetsprodukter til norske hjem og 
bedrifter. Vår lange erfaring kombinert med viljen til å tenke nytt, 
har nå brakt oss til en enestående konklusjon – ELKO Living System 

er et lysende eksempel på at vi i løpet av disse 60 årene har endret 
og forbedret standardene for komfort, innovasjon, design og 
funksjonalitet i hjemmet. 

ELKO AS, Postboks 234, 1301 Sandvika  -  Tlf: 67 80 73 00  
Faks: 67 80 73 01  -  E-post: elko@elko.no
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