
ELKO Sound Streamer 
- et integrert radio og musikkanlegg for 
 strømming via internet
ELKO Sound Streamer er et komplett lydsystem hvor det er satt meget store krav til lydkvalitet, lydstyrke og 
plasseringsvennlighet av betjeningspanel, forsterkere og høyttalere. Radiodelen har FM RDS, DAB/DAB+, 
Internettradio, og uPnP/DLNA for nettverksstreaming. I tillegg er det AUX inngang før øvrige lydkilder som 
f. eks. smarttelefoner, nettbrett og blåtannstreaming. Alle høyttalere monteres diskret innfelt i tak og vegger. 
Systemet kan bygges ut med ønsket antall forsterkere og høyttalere. Egner seg for private boliger, institusjoner, 
og møterom. 

Komplett systemløsning for nybygg og modernisering. 
Lydsystemet er bygget opp rundt lavtbyggende høyttalere og subwoofer som senkes inn i vegg eller tak. Skjulte 
kraftige forsterkere betjenes med fjernkontroll og elegant betjeningspanel. Betjeningspanelet passer i standard 
veggboks og i samme rammer som ELKO brytere, dimmere, og termostater. 

Radio i veggen
Radioenheten tar ikke mer plass enn to lysbrytere. Likevel er det display, betjeningsknapper og multifunksjons-
ratt for styring av alle funksjoner. ELKO Sound Streamer har firkantede høyttalere og subwoofer for innmontering 
i vegg, samt runde høyttalere for integrering i tak. Både tak- og vegghøyttalere består av et stort bass- /mellom-
toneelement og en tweeter for de høye frekvensene. 

Kraftige forsterkere
Kraftige klasse D stereo- og sub- forsterkere driver opp til fire høyttalere og en subwoofer. Det skapes et fyldig 
lydbilde som passer selv store rom. Ved å seriekoble forsterkerne kan en møte alle bruks- og installasjonskrav.

Løsningshefte: 
ELKO Sound Streamerer et integrert lydsystem hvor høyttalerne felles 
inn i tak og vegger. Betjeningsenheten monteres i standard veggboks.



For hjem og kontor

Enten det er et nybygg eller en rehabilitering, få ELKO Sound Player integrert i veggene.
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Trivsel på kjøkken
Kjøkkenet er den nye stuen, 
oppholdsrommet som fortjener et 
godt lydanlegg. Fell høyttaleren 
i taket eller veggene der det best 
passer rommet og innredningen. Lag 
frokost til nyhetene, spis middag til 
bakgrunnsmusikk. Når det er fullt 
med venner rundt langbordet er det 
bare å by opp til dans. 

Action på ungdomsrommet 
og i kjellerstua
Spillerom, barnerom eller TV-rom. 
Der det er en spillkonsoll og et TV er 
det behov for ELKO Sound Streamer. 
Vegghøyttalere og flere subwoofere 
gir spillene og filmene en ny 
lyddimensjon.

Avslapping på badet
Musikk i baderommet blir best med 
et integrert lydanlegg som ikke 
legger beslag på verdifull plass. 
Betjeningspanelet ved dørkarmen 
og høyttalere i taket gir en varig 
installasjon uten løse ledninger. 
Med ELKO Sound Streamer blir 
badet til et rom der du vil bruke 
enda mer tid. Sett internettradioen 
på chill-out-lounge og nyt. 

Møterom
Senk betjeningspanelet ned i 
møtebordet og ha enkel tilgang til 
lydforsterker for PC’er og framvisere. 
Seriekoblede forsterkere muliggjør 
ønsket antall høyttalere i forhold 
til størrelsen på lokalet med opp til 
fire høyttalere pr forsterker og evt. 
en eller flere subwoofere. Gir fyldig 
og tilpasset lyd i hele møtelokalet. 
Lydstyrke og kildevalg skjer med 
fjernkontrollen eller direkte på 
betjeningspanelet. Et rimeligere og 
bedre lydanlegg for møterom er det 
vanskelig å finne.

Venterom
Musikk gir hygge til et venterom, 
uansett hva en venter på. Radio er 
ideelt da det er enkelt å finne en 
kanal med musikk alle liker. Ved å 
ha flere høyttalere er det mulig å få 
et lavt lydnivå som er jevnt fordelt i 
lokalene. I lokaler med taksystem er 
det meget enkelt å integrere høyt-
talerne også i eksisterende lokaler.

Terrasse
På en varm sommerkveld er terrass-
en den fortrukne stuen, fra de sprut-
sikre utendørshøyttalerne strømmer 
musikken ut.  
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Systemløsninger
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Benytt høyttalerledninger med solid tverrsnitt som legges skjult i rør. Terminalene er tilpasset maksimalt 1,5mm2. 
Forsterkerne monteres fritt et sted som sikrer god kjøling. Sub forsterkeren har innstilling for effekt direkte på forsterkeren, 
ved idriftsettelse av anlegget justeres ønsket styrke på bass i forhold til stereoforsterkeren. Ved bruk av anlegget vil dette 
forholdet være konstant og uavhengig av lydinnstillingen som gjøres på betjeningspanel eller fjernkontroll. 

HUSK: 
•	Monteres i dobbel 

57 veggboks 
•	 2	stk	20mm	rør	

mellom forsterker 
og radiomodul 

•	 1	stk	20mm	rør	til	
internett

•	 1	stk	16mm	rør	til	
antennepisk/

 ekstern antenne



ELKO Sound innbygningshøyttalere er bygget for å bruke selve 
veggen som resonanskasse og monteringen er enkel. Rammen 
og grillen kan males for å stå til det øvrige interiøret. Det er to 
typer	sirkulære	6,5”	takhøyttalere,	den	ene	er	spesialtilpasset	
lave	himlinger	på	kun	2”,	typisk	der	bygget	er	satt	opp	etter	nye	
byggeforskrifter som ikke tillater perforering av fuktsperre. 

Få maksimalt ut av høyttalerne

Plassering
Det er viktig at plasseringen vurderes 
nøye før installasjonen begynner. 
Som en generell regel bør vegghøyt-
talerne monteres på eller over øre-
høyde. De bør ikke monteres inne i 
et hjørne men helst en tredjedel av 
distansen mellom hjørnet og midten 
av veggen, eller taket, for best mulig 
resultat. Resonanskassen blir bedre 
dess større den er. Typiske mål er 
rommet mellom taksperrene som 
bredde x tilsvarende lengde. Og bør 
bygges med dødt materiale som 
f.eks gips eller MDF for best mulig 
resultat.

Subwoofer S82 bør plasseres i vegg. 
Minimum dybde er 100mm fra ytter-
siden av veggen. Den bør ha solid 
festeanordning, min 10mm plate. 
I bakkant bør det være et så stort 
som  mulig lukket kammer.  
Optimal størrelse er  60x90x10 cm. 
Subwooferen kan stå hvor som  
helst på veggen, og behøver ikke 
være symmetrisk plassert i forhold  
 til de øvrige høyttalerne. 

De spesielt lavtbyggende D50 
sirkulære høyttalerne har minimum 
dybde på 56mm fra ytterside av 

veggen/taket. Det medfølger både 
sirkulære og rektangulære høyttaler-
griller med magnetfeste.

For lyd ute på terrassen benyttes 
utenpåliggende IP44 høyttalere med 
brakett. 

Tilkobling
Terminalene er tilpasset maks 
1,5mm2 kabler. Beregn ca 0,5m 
ekstra kabel på høyttalersiden for å 
forenkle tilkobling og montering av 
høyttalerne. Ikke bruk spiker, stifter 
eller andre metallstifter for å feste 
høyttalerkablene. Best lydkvalitet 
oppnås ved å holde god avstand 
og unngå parallell forlegning med 
strømkabler. Riktig polaritet er 
avgjørende for lydkvaliteten. Polar-
itet er tydelig merket med (+) og (-) 
terminaler på både høyttalere og 
sub-forsterkerutgang.

Montering av høyttalergrill
Metallgrillen og den hvite plast-
rammen rundt høyttalergrillen kan 
males for å passe inn i rommet. 
Maling bør gjøres før grillen festes. 
Den medfølgende malen benyttes 
som maskering for å male den hvite 
plastrammen. 
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Vegghøyttaler H82
El.nr.	64	071	02,	sett	m/2	stk	
høyttalere

Dimensjoner
Utvendige mål (BxHxD):
263 x 355 x 93 mm
Innfellingsmål (BxHxD): 
237 x 329 x 83mm
Minimum avstand fra bjelke til 
kant av innfellingshull: 38mm
(3” lekt + takplate på min 7mm 
er tilstrekkelig innfellingsdybde)

Spesifikasjoner
8” Bass/mellomtone element i 
polypropylen. Innebygget dele-
filter 1” dreibart diskantelement i 
ferrofluid, +/- 3dB diskantbryter.
Effekt: Max 120W/45W RMS. 
Frekvensrespons: 30-20.000 Hz
Sensitivitet: 90 dB@1W/1M.
Impedans: 8 ohm
Vekt: 2,3 kg/stk

Subwoofer S82
El.nr.	64	071	03

Dimensjoner
Utvendige mål (B x H x D):  
480 x 290 x 103 mm
Innfellingsmål (B x H x D):  
452 x 261 x 98 mm
(4” lekt + er tilstrekkelig, 
veggplate bør være min 10mm 
grunnet resonans) 
Minimum avstand fra bjelke 
til innfellingshull: 38 mm
Subwooferen bør plasseres i 
vegg.

Spesifikasjoner 
Passive 2x8” basselementer i 
polypropylen. 
Effekt: 240W/80W RMS.
Frekvensrespons: 45–500 Hz
Sensitivitet: 89dB@1W/1M.
Impedans: 8 ohm.
Impedans: 8 ohm

Utehøyttaler IP44 PH
El.nr.	64 071	25
Sett med 2 stk toveis utendørs-
høyttalere med festebrakett for 
utenpåliggende montasje.

Dimensjoner
(B	x	H	x	D):	163	x	237	x	160mm

Spesifikasjoner 
5 ¼” basselement i 
polypropylen
Diskantelement i PEI
Effekt: Max 120W/35W RMS
Frekvensrespons: 
50-20.000 Hz
Sensitivitet: 89dB@1W/1M
Impedans: 8 Ohm
Materiale: 
Hvit RAL9010, ABS.
Vekt: 1,9 Kg pr høytaler

ELKO Sound forsterker 
El.	nr.	64	071	13	
2x20W	Klasse	D	Stereo-
forsterker for innbygning

Dimensjoner
Utvendige mål (BxHxD):
235 x 115 x 46,5 mm

Tilkoblinger
2x4 terminaler for inntil 
4 ELKO tak eller vegghøyt-
talere H62/H82/D50. RCA 
pre-sub utgang for tilkobling av 
separat sub-forsterker (ELKO 
Sound subforsterker 50W 
Klasse D) RCA utgang (Høyre/
Venstre) for tilkobling av ekstra 
stereoforsterker(e) av samme 
type. RCA inngang (Høyre/
Venstre) der forsterkeren er 
tilkoblet som slave. Strømtilfør-
sel 230VAC, 50Hz/Europlugg. 
2xRJ45 fargekodet gul/sort for 
tilkobling av betjeningsenhet.

Spesifikasjoner
Utgangsimpedans: 8 Ohm
Forsterker: Klasse D
Effekt: 2x20W RMS (H/V)
Harmonisk forvrengning 
(THD ) <1%
Frekvensrespons: 
+/- 1dB: 55-20.000 Hz.

Fjernkontroll
Inngår i ELKO Sound Streamer 
innbygningskit

Dimensjoner 
(LxBxH): 115x52x8 mm
Vekt: 50g
Betjeningsavstand: < 10m
Funksjoner: AV/PÅ, Valg. Skift 
funksjon. Mute. Preset. Søke. 
Info (stasjonsinformasjon)
FM DAB, Internet, Streaming 
(Music Player). Volum. Bass.  
Diskant. Skift av låt 
(Music Player)

ELKO Sound Streamer 
betjeningspanel
Plus ES Stream veggmod. PH
El.nr.	64 071	07
Plus ES Stream veggmod. Alu
El.nr.	64 071	08
Plus ES Stream veggmod. SO
El.nr.	64 071	09

Dimensjoner
Sentralplater i 56x56, leveres 
med ELKO Plus dobbel kombi-
nasjonsplate (86 x 157mm)
Innfellingsdybde: 52mm 
(37mm hus + 15mm 
tilkoblingsplugger) Dobbel 
multiboks 57mm benyttes 
(El.nr. 12 237 27) Vekt: 218g

Tilkoblinger
Til forsterker via 2 stk farge-
kodete Kat.5 patchkabler: 
Krever opplegg av 2 stk 20mm 
rør fra veggboksen til forsterker. 
RJ45 kontakt for nettverkstilkob-
ling. Krever 1 stk 20mm rør fra 
veggboksen frem til koblings-
punkt for nettverk. Inngang  
for antenne, 75cm fleksibel 
antennepisk for skjult installa-
sjon i rør. Mulighet for tilkobling 
av coax fra ekstern/felles  
antenne. IR øye for fjern- 
kontroll. AUX inngang i front  
for eksterne lydkilder

Spesifikasjoner
Radio; FM-RDS, DAB/DAB+, 
Internett radio. uPnP/DLNA 
nettverksstreaming. 
Nettverk	via	WiFI	eller	RJ45	
kontakt bakside. 
Inngang	for	AUX;	3,5mm	Jack,	
lavnivå	audiosignaler	600mV.

Takhøyttaler H62
El.nr.	64 071	01 
sett m/2 stk høyttalere. 
Inngår i ELKO Sound Streamer 
innbygningskit.

Dimensjoner
Utvendige mål (ØxD): 
234 x 93 mm
Innfellingsmål (ØxD):  
208 x 83mm
Minimum avstand fra bjelke til 
kant av innfellingshull: 38mm
(3” lekt + takplate på min 7mm 
er tilstrekkelig innfellingsdybde)

Spesifikasjoner
6,5” sirkulært bass/mellomtone 
element i polypropylen. 
Innebygget delefilter. ¾” 
dreibart diskantelement i 
ferrofluid, +/- 3dB diskantbryter.
Effekt: Max 100W/30W RMS
Frekvensrespons: 30-20.000 Hz
Sensitivitet: 89dB@1W/1M
Impedans: 8 ohm
Vekt: 1,5Kg / stk.

Takhøyttaler D50
El.nr.	64 071	24,	med	2	stk	
lavtbyggende takhøyttalere 
tilpasset rom der innertaket er 
lektet	ned	kun	2”.	Ultraslank	
høyttalergrill med magnetfeste, 
både sirkulær og kvadratisk 
høyttalergrill medfølger.

Dimensjoner
Utvendige mål (Ø x D): 
248 x 58mm
Innfellingsmål (Ø x D): 
208 x 56mm
(2” lekt + takplate på min 7mm 
er tilstrekkelig)
Min. avstand fra bjelke til kant 
på innfellingshull: 38mm

Spesifikasjoner
6,5” Sirkulært bass/mellomtone 
element i organisk fiber-
materiale, innebygget delefilter. 
3/4” diskantelement i PEI.
Effekt: Max 100W/30W RMS
Frekvensrespons: 30-20.000 Hz
Sensitivitet: 90dB@1W/1M
Impedans: 8 ohm
Vekt: 1,2kg per høyttaler



ELKO Sound patchkabel 
radio/forsterker
El.nr. 64 071 26

Sett med 2 stk patchkabler for 
sammenkobling av radiomodul 
og forsterker. Leveres med 
fargedodete plugger i hhv gul/
sort farge tilsvarende kontakt-
ene på forsterker og radio-
modul. Helstøpt mini-bøy-
avlaster for pluggene tilpasset 
trekking i hvert sitt 20mm rør.

ELKO Sound sub forsterker 
El. nr. 64 071 14 
1x50W Klasse D forsterker for 
innbygning

Dimensjoner 
Utvendige mål (BxDxH):
185 x 115 x 46,5mm

Tilkoblinger 
1x2 terminaler for tilkobling av 
ELKO S82 sub-høyttaler. RCA 
pre-sub utgang for tilkobling av 
ekstra sub-forsterker(e) RCA 
sub-inngang for innkobling 
av sub forsterkeren til stereo-
forsterker. Volumkontroll for 
fast innstilling av relativt lydnivå 
på sub-forsterkeren. Sikrings-
holder med glassikring type, 
5x20mm/4A/250V. Strømtilfør-
sel, 230 VAC, 50Hz/Europlugg.

Spesifikasjoner
Effekt: 50W RMS (Mono)
Utgangsimpedans: 8 Ohm
Forsterker: Klasse D
Harmonisk forvrengning 
(THD): <1%
Frekvensrespons: 
+/- 1dB (20-110 Hz) 

RCA kabel for sub-link, 6M
El.nr.	64 071	15

Enkel RCA monokabel for 
tilkobling av separat sub-
forsterker. Sub forsterkerne 
leveres med både inngang 
og utgang for tilkobling av 
ekstra sub-forsterkere. Kobles 
fra pre-sub out på stereofor-
sterker, og til sub-inngang 
på sub forsterker.Kan også 
benyttes for sammenkob-
ling av flere sub-forsterkere i 
kaskade.	Kabelen	er	hvit,	6M	
lengde,	passer	i	20mm	K-rør,	
ytterkappe	i	”snakeskin”	for	
minimal friksjon. Leveres med 
gul fargekode på pluggen.

RCA kabel for stereo, 10M
El.nr. 64 071 16

Sett med 2 stk RCA kabler for 
sammenkobling av 2 stereo-
forsterkere. Stereoforsterkerne 
leveres med både innganger og 
utganger for kaskadering av 2 
eller flere enheter. Kobles fra 
RCA stereoutgang på første 
stereoforsterkerog inn på RCA 
stereoinngang på neste for-
sterker. Kablene har hvit farge, 
ytterkappe i ”snakeskin” for 
minimal friksjon, passer i hvert 
sitt 20mm rør. Leveres med 
fargekodet hhv sort og rød farge 
for høyre/venstre kanal.

Blåtann sender
El.nr. 64 071 23

Sender for strømming av 
musikk fra musikkspillere/lyd 
fra TV apparater til ELKO Sound 
A2DP mottaker. Senderen plug-
ges inn i f.eks 3,5mm hodetele-
fonuttak på musikkspiller eller 
TV apparat. Senderen ”parres” 
deretter med ELKO Sound 
A2DP mottakeren. Det benyttes 
høykvalitets overførings-
protokoll A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) som 

Blåtann mottaker
El.nr. 64 071 22

Mottaker for strømming av 
musikk fra musikkspillere med 
innebygget blåtann sender. 
Mottakeren plugges inn i 
3,5mm AUX inngang på ELKO 
Sound Player. Enheten ”parres” 
deretter med blåtann-senderen 
ved å søke opp mottakeren, 
deretter holde bryteren på send-
eren inne i 7 sek./kvitteringslys. 
Det benyttes høykvalitets 
overføringsprotokoll A2DP 
(Advanced Audio Distribution 
Profile) som støtter høykvalitets 
lyd og EDR (Enhanced Data 
Rate) som er opptil 3Mbit/s, 
typisk 2,1 Mbit/s. Produktet 
leveres med oppladbart batteri 
med typisk spilletid på 12 timer. 
Lading utføres med medfølgen-
de USB lader som kan plugges 
inn i universal USB lader eller 
USB porten på ELKO Sound 
Player (5V/350mA lading) Om 
musikkilden ikke har blåtann 
sender, så kan ELKO sender 
for strømming (El.nr. 64 071 23) 
plugges inn hodetelefon 
utgangen i aktuell musikk-spiller 
eller TV, og deretter ”parres” 
med mottakeren og dermed 
utgjøre en komplett forbindelse 
for trådløs lydoverføring av 
svært høy kvalitet. 

AUX 3,5mm kabel 
han/hun 5m
El.nr. 64 071 19

Høykvalitets stereokabel for å 
øke rekkevidde mellom stereo-
sender og mottaker.

Spesifikasjoner
5m kabel
Passer alle iPod/MP3 
spillere og telefoner med 
3,5mm stereo tilkobling.
Forlenger tilkoblingen av 
hodetelefoner med 5m.
Hvit med vinklet han plugg
Gullbelagt.

støtter høykvalitets lyd og EDR 
(Enhanced Data Rate) som er 
opptil 3Mbit/s, typisk 2,1 Mbit/s.
Produktet leveres med opplad-
bart batteri med typisk spilletid 
på 12 timer. Lading utføres 
med medfølgende USB lader 
som kan plugges inn i universal 
USB lader eller USB porten på 
ELKO Sound Player (5V/350mA 
lading) 

Tekniske data
Blåtann versjon Bluetooth V2.1
Blåtann profil A2DP og   
 AVRCP
Frekvensomr. 2.402 
 GHz-2.480GHz
Rekkevidde Typisk 10m   
 Class2
Ladestrøm/
spenning DC5V/300mA
Standby tid 230 timer
Spilletid inntil 12 timer
Vekt 18g
LxBxH 48x29mm
 4x12,5mm

Tekniske data:
Blåtann versjon Bluetooth V2.1
Blåtann profil A2DP og   
 AVRCP
Frekvensomr. 2.402 GHz –   
 2.480 GHz
Rekkevidde Typisk 10m   
 Class2
Ladestrøm/
spenning DC5V/300mA
Standby tid 230 timer
Spilletid inntil 12 timer
Vekt 16g
LxBxH 49x21x12mm

Sound Streamer 
innbyggningskit 
El.nr.	64	071	17

Komplett innfelt lydanlegg med 
takhøyttalere. Radiodelen har 
FM RDS, DAB/DAB+, inter-
nettradio, og nettverksstrøm-
ming (DLNA/UPnP) I tillegg er 
det AUX inngang i front for 
øvrige lydkilder. Stereofor-
sterkeren som inngår har RCA 
innganger/utganger (høyre/ 
venstre/sub-link) for sammen-
kobling, slik at systemet kan 
bygges ut med ønsket antall 
forsterkere / høyttalere. Egner 
seg for private boliger, institu-
sjoner og møterom. Betjenings-
panelet passer inn i dobbel 
57mm veggboks. Leveres i 
ELKO Plus polarhvit utførelse. 

Inneholder
•	 Betjeningsenhet	med	
 display og betjening 
 for dobbelboks. 
•	 1	stk	2x20W	klasse	D	
 Stereoforsterker
•	 Dobbel	kombinasjonsplate	
 i ELKO Plus PH
•	 Fjernkontroll	med	
 magnetholder
•	 2	stk	takhøyttaler	H62
•	 2	stk	cat5	kabler	a	5m.
•	 2	stk	høyttalerkabel
•	 1	stk	fleksibel	antennepisk

KOMPLETT 

PAKKE
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