
Idéel
Løsninger og muligheter for deg 
som rehabiliterer eller bygger nytt
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Øk sikkerheten i hjemmet

Funksjonalitet

Elektriske installasjoner har normalt 
en levetid på mer enn 30 år. Elektrik-
eren kan bistå med faglige råd som 
gjør at du får ønsket funksjonalitet og 
fleksibilitet i det elektriske anlegget 
ditt.

Sikkerhet

Elektrikeren sørger også for nødven-
dig el-sikkerhet. Med økende antall 
elektriske husholdningsapparater og 

Den elektriske installasjonen er en viktig del av komforten og sik-
kerheten i hjemmet ditt. Tenk på forhånd grundig gjennom hvor-
dan du vil ha det, både når du bygger nytt og ved oppussing. Du 
er eksperten på egen smak og spesielle behov, men rådfør deg 
med en som kan faget, og vurdér ulike løsninger og design for 
et best mulig resultat. Som boligeier har du ansvaret for at det 
elektriske anlegget ditt er i orden.

ulikt strømforbruk i ulike livsfaser, kan 
et elektrisk anlegg som fungerer for et 
eldre menneske settes på en alvorlig 
prøve i møtet med en familie som 
vasker og tørker klær samtidig som 
middagen skal på bordet*.

* Ved endring av strømforbruksmønster kan det være fornuftig med en gjennomgang av el-anlegget for å 
sikre at det er i forskriftsmessig stand. Be elektrikeren din om råd eller  se f.eks www.fastelektrikeren.no.
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Elektrikeren gir råd om antall  
og plassering av elektriske punkter i 

ulike typer rom.

Lysstyring og dimming av alle typer 
lamper, også LED

Tryggere, 

smartere, stiligere 

ELKO

har løsninger

Varmestyring for økt komfort og 
redusert strømforbruk  

Designprodukter for oppgradering av 
eksisterende anlegg

Trådløse ettermonterte lysbrytere  
i riktig høyde for små barnehender, 
eller i den andre enden av trappen

Tilstedeværelsesdetektorer for lyset 
på toalett, i gangen og i kjellerrom

Tidsbryterfunksjon på stikkontakt for 
f.eks kaffetrakter eller  

strykejern for ekstra sikkerhet

Innfelte lydanlegg, tv/datauttak og 
hjemmenettverk m.m. 
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Produkter tilpasset 
norske forhold
Brytere og stikkontakter fra ELKO AS er et sikkert og trygt valg.  
ELKO har som ledende leverandør av installasjonsmateriell til det 
norske markedet, vært med på å forme standardene for  
elektromateriell i Norge i over 65 år, og produserer fortsatt på 
Åmot i Modum. Et sterkt fokus på el-sikkerhet og kvalitet har 
alltid ligget til grunn for utvikling av våre produkter og  
tekniske løsninger.

ELKOs modulbaserte sortiment  byr 
på utallige kombinasjonsmuligheter, 
og dekker de fleste behov i en 

elektrisk boliginstallasjon. Vi ønsker i 
denne brosjyren å gi en liten smakebit 
på hvilke løsninger ELKO kan tilby. 

El-installasjonen i boligen din har 
normalt en levetid på mer enn 30 år 

i følge DSB*. Skiftende interiør-
trender skal forenes med krav til 

tekniske løsninger.  Så hvorfor 
velge noe annet enn det beste? 

* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap



5

Før 
du  

begynner

De fleste har kanskje ikke noe 
forhold til hvilke brytere og 
stikkontakter de har i  
hjemmet sitt. Heller ikke til 
hvilke valgmuligheter som 
fins, og hvor mye utseendet 
til produktene kan bidra til et 
helhetlig interiør. 

Uavhengig av design, vil noen 
grunnleggende valg påvirke 
mulighetene du har i ettertid.

Innfelt materiell for  
skjult anlegg

Skjult elektrisk anlegg uten synlige 
ledninger og med stikkontakter og 
brytere innfelt i vegger og tak, gir det 
peneste resultatet. Dette er vanlig 
forlegningsmåte når man bygger nytt 
eller totalrehabiliterer.

Påveggsmateriell for  
utvidelse av eksisterende 
anlegg

Ved mindre oppussinger legger ofte 
den eksisterende installasjonen 
føringer for plassering av elektriske 
punkter. Alternativt trekkes nye  
ledninger åpent, og brytere og  
stikkontakter monteres rett på vegg. 

Påveggsproduktene bygger 4 cm eller 
mer, og benyttes når innfelling ikke er 
mulig eller merverdien av et skjult  
anlegg ikke er høy nok, f.eks 
utendørs, i boder eller i garasje.

Mens en innfelt stikkontakt kan bygge så lavt som 11 mm, må 
man regne med 4 cm eller mer for påveggsløsninger. Elektrikeren 

vil kunne gi råd om hva som er mulig og mest 
formålstjenlig i ditt tilfelle.

Lavtbyggende dobbel stikkontakt                    Standard dobbel stikkontakt                 Påveggsmontert dobbel stikkontakt

Hvis elektrikeren legger opp såkalte 1,5 
installasjonsbokser, vil selv doble 
stikkontakter bygge kun 10-11 mm.

• Bygger du eller kjøper ny  
  bolig, bør du sørge for at det  
  legges opp nok el-punkter. 

• Skjulte løsninger må plan- 
  legges. Derfor er det viktig  
  å bestemme antall bryter- 
  punkter, stikkontakter og    
  downlights før vegger og  
  tak lukkes. 

• Glem ikke stikkontakten på  
  balkongen... 



RS16 - en standard innen 
installasjonsmateriell,
kjent og lett å like
RS16 er det tradisjonelle 
designet ELKO er kjent for, og 
som de aller fleste nordmenn 
opplever å ha sett før. I RS16-
serien tilbys rammer for opp til 
5 enheter for stilrene og 
enhetlige kombinasjoner av 
stikkontakter, brytere og 
elektronikkprodukter. 

Det nøytrale designet i polar- 
hvitt passer i de fleste hjem, 
uansett innredning og farge-
bruk. Produktene fungerer, 
hver gang, år etter år, og 
produktsortimentet dekker de 
fleste behov for den elektriske 
boliginstallasjonen.
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RS16- Det mest benyttede  
installasjonsmateriellet i norske 
boliger de siste tiårene

RS16 -

Sett den 

før?



RS16-serien

ulike

alternativer

Innfelt materiell er selvsagt 
penest, men ikke alltid en 
mulighet. 

RS16-serien inneholder derfor 
også ulike typer løsninger for 
åpent anlegg og  påveggs-
montering. 

Sprutsikre produkter for 
bad eller utendørs

For miljøer som krever ekstra støv- 
og fuktbeskyttelse. 

Forhøyningskapper

For åpen montering, dvs rett på vegg,  
av alle typer innfelte produkter.

Påveggsprodukter

Enkle å ettermontere ved behov for
ekstra brytere og strømuttak ved
arbeidsplassen, på kjøkkenet eller på
barnerommet.

Innfelte produkter

Skrå hjørnekapper under kjøkken-
skapene letter innpluggingen av  
husholdningsapparater, men kan også 
benyttes for montering av brytere, 
timere og stikkontakter.
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Muligheten til å gjøre 
boligen enda stiligere
For å komme den designbevisste forbrukeren i møte, leveres 
mange av våre produkter i ELKO Plus-utførelse, med et elegant 
og tidløst utseende.

ELKO Plus er ofte omtalt som arkitektens favoritt, og er utviklet 
og formgitt i samarbeid med den anerkjente industridesigneren 
Einar J. Hareide, Hareide Design. 

Med sine enkle stramme former og en karakteristisk forhøyning 
inn mot midten av hvert produkt, skiller serien seg fra alt annet 
installasjonsmateriell i markedet. Produktene leveres i tre ulike 
farger; polarhvit, aluminium og sort.



USB lader
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Muligheten til å gjøre 
boligen enda stiligere En bevisst sluttbruker stiller nye krav 

til den elektriske installasjonen sin; 
Den skal ikke bare fungere, men også 
gi et ekstra bidrag til et gjennomført 
interiør. 

ELKO Plus-
mer enn 
funksjon

Hareide hadde et klart ønske om at 
ELKO Plus-produktene skulle fremstå 
som tidløse og med åpenbare  
”skandinaviske egenskaper”, uttrykt 
med et enkelt og funksjonelt design. 
Eksklusive, men uten å virke 
luksuriøse. 

”...Ikke dominerede på avstand, 
samtidig distinkt og av høy kvalitet på 
nært hold...”

Kunden overlater ikke alle valg til 
elektrikeren, men blir en aktiv 
medspiller for å tilpasse anlegget 
etter sine behov og ønsker. 

Produktene forventes å bygge lavt, 
ha moderne funksjonalitet, og kanskje 
leveres i andre farger enn den 
tradisjonelle polarhvite. 
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Ulike behov, mange muligheter
ELKO Plus er ikke bare brytere og stikkontakter, men også 
ringeklokker, nattlys og hotellkortbrytere, lysdimmere og  

bevegelsesfølere, data- og antennekontakter, termostater og andre 
komponenter som kan være aktuelle i et moderne hjem.
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ELKO Plus Option –for den kresne
ELKO Plus Option-rammer i foredlede naturmaterialer benyttes 
for ytterligere oppgradering av ELKO Plusmateriell, og kan gi et 
ekstra løft til ethvert interiør. 

Du kan velge mellom massivt børstet stål og Altaskifer, sotet 
sort, hvitt frostet (med svakt grønnskjær) eller kritthvitt frostet 
glass i eksklusiv utførelse. Rammene leveres med 1 - 5 hull, og 
for dobbel stikkontakt, og kan benyttes til alle ELKO Plus-
produkter med løs ramme.
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Estetikk 
både 
ute og 
inne

Det lille ekstra -naturligvis
ELKO Plus Option-rammer i massivt stål, skifer eller glass gir et 
ekstra løft til et flott bygg, sier Katrina Urbanik, Katrina Urbanik 
Architecture & Design.  

Hun har etablert  seg med ny-
skapende design og arkitektur,  
kjennetegnet av individuelle funk-
sjonelle løsninger basert på miljø-
vennlige materialer som er lettstelte 
og krever lite vedlikehold. 

”Ny teknologi, nye løsninger, ideer 
og trender overrasker oss hver eneste 
dag, og mennesket har aldri før hatt 
tilgang til så mange goder og valg-

muligheter. Paradoksalt nok leter vi 
likevel ikke etter det tilgjengelige og 
typiske, men etter det unike som  
ingen andre har, i en verden med  
stadig nye trender.”

Murhus i moderne stil, med rette 
vinkler og rene flater er Katrinas 
signatur. For Katrina er ethvert nytt 
prosjekt en mulighet til å realisere en 
annens drøm.





Strømforsyningen i en bolig skal i henhold til dagens normkrav være lagt til
rette for ”normalt forventet bruk”. Dette inkluderer også krav til minimumsantall

og plassering av strømuttak, avhengig av type rom og planlagt bruk.
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Enkle, doble og triple

Med behov for stadig flere  
stikkontakter, vil de utgjøre en  
viktigere del av interiøret. ELKO tilbyr 
derfor mange varianter.

Mens doble stikkontakter ikke er 
så utbredt sørover i Europa,  
er det den vanligste 
i norske hjem.  
Her er ELKO  
Plus dobbel  
rehabstikkontakt.

Statistikk viser at vi i Norge bruker 
mer elektrisk strøm enn man gjør i 
våre naboland, og at belastningen per 
strømuttak ofte er større. 

Med respekt for varmeutviklingen 
som kan oppstå i koblingspunkt ved 
langvarig høyt strømtrekk, velger 
ELKO tekniske løsninger tilpasset 
norske forhold. 

Våre erfaringer tilsier at solide 
skruklemmer er den beste og sikreste 
måten å terminere på for høy strøm- 
belastning. Alle våre stikkontakter har 
derfor skruklemmer.

Strømtrekk og antall uttak

Ett eller flere

uttak
Frittstående eller i 

kombinasjon
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Sluttbrukeren skal ikke lenger 
koble lamper direkte til det 
elektriske anlegget, men kontakte 
autorisert fagperson.  

DCL for takmontasje har lampekrok. 

Til ELKO Plus DCL-produkter leveres 
diskrete designdeksler for å skjule plugg.

Multiuttak

Modulsystemet og det store utval-
get kombinasjonsrammer gjør at det 
er fantasien og eventuelt allerede 
installerte veggbokser som begrenser 
mulighetene til å finne løsninger som 
dekker akkurat dine behov.

ELKO tilbyr ulike typer rammer 
med 1-6 hull som åpner for utallige 
produktkombinasjoner.

Husk 1,5 bokser hvis du ønsker  
lavtbyggende dobbelstikkontakt- 
løsninger.

Nye lampeuttak for økt 
personsikkerhet

Ved etablering av nye el-punkter for
fastmontert belysning, skal du ikke 
lenger selv koble lampen til ”sukker-
biten”, men kontakte elektriker. Du 
kan alternativt bruke allerede montert 
stikkontakt eller DCL i tilknytning til 
lampen. 

DSB* anbefaler DCL, et nytt  
lampetilkoblingssystem som skal 
ivareta både estetikk og økt person-
sikkerhet. Direktoratet forventer at 
lamper etter hvert leveres med DCL-
plugg, for at du som forbruker enkelt 
og trygt skal kunne plugge i lampen.

Dropp skjøteledningene, benytt  
veggfaste stikkontakter

* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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En bryter 
- ikke bare en bryter:
Hvilken bryter skal man velge for å slå av og på lyset? 
Både innfelte produkter og påveggsløsninger er tilgjengelige i 
våre to design ELKO RS16 og ELKO Plus. ELKO har også et 
rikholdig utvalg av brytere for regulering av lys og varme.

Husk en ekstra bryter i den andre en-
den av trappen eller soveromsgangen, 
for enklere av/på betjening av lyset.
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Et rom trenger ulik belys-
ning avhengig av hva det skal 
brukes til. Med en dimmer kan 
du få stemningsbelysning eller 
”vaskelys” fra én og samme 
lyskilde. I tillegg til komfort er 
det også litt enøk i å regulere 
lysstyrken i en lampe. Visste 
du forresten at glødelamper og 
halogenpærer varer lenger når 
de dimmes?

Ikke alle lyskilder kan dimmes.  
Ny teknologi og mangel på standarder 
gjør at elektrikeren ofte fortviler over 
uforutsigbare egenskaper, og LED-
pærene skaper nye utfordringer for 
sluttbrukeren.

Valg av riktig dimmer er avgjørende 
for at resultatet skal bli jevn reguler-
ing av lysstyrken uten flimring eller 
summing. Utviklingen av nye typer 
lyskilder går raskt, og det jobbes kon-
tinuerlig hos oss i ELKO med  

ELKO har utviklet stor ekspertise på dimming,  også av nye typer lyskilder 
som LED, og bistår elektrikeren med testing og veiledning på et område 
hvor utviklingen går fort, og ingen ”sannheter” varer lenge

ELKO har et bredt sortiment av dimmere for tradisjonelle glødelamper,  
halogenpærer, lysrør og  LED-pærer. La fagmannen velge riktige spesifikasjoner, 
og velg utseende selv.

Lysregulering med dimmere 

testing av våre dimmere mot ulike 
typer belysningsutstyr for å hjelpe  
elektrikeren til å finne løsningene 
som fungerer. 
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Tidsbrytere

Vi har vel alle løpt hjemmefra i full 
fart, for så å få kalde føtter;  
Ble kaffetrakteren glemt? Stikkon-
takter med tidsbrytere og ”Ring hytta 
varm”-produkter gjør at du har bedre 
kontroll på hva som står på, og slipper 
unødige bekymringer.

PIR`er

Med en bevegelsesføler som lysbryter 
tennes lyset automatisk når du  
kommer, og står aldri på i rom som 
ikke er i bruk. 

Enkel strømsparing, og spesielt  
velkomment når du har hendene fulle, 
eller hvis du er liten og ikke når opp til 
bryteren.

Du kan lage lysscenarier og styre flere lamper fra én bryter, eller la 
flere brytere styre samme lyspunkt

Komfort, 

enøk og 

økt el-
sikkerhet

Trådløs betjening med 
ELKO Wireless 

Bruk ELKO Wireless der det er be-
hov for nye brytere og lampepunkt. 
Radiosignaler overfører betjenings-
instrukser fra bryteren til en mottaker 
som slår av og på lyset, eller regulerer 
lysstyrken.  ELKO Wireless kan med 
fordel kombineres med eksisterende 
elektriske anlegg.

Bryteren festes hvor du vil, med 
skruer eller tosidig tape, også på 
underlag der det ville være umulig å 
etablere et tradisjonelt skjult anlegg. 
Mens du kan montere bryterene
selv, må mottageren kobles til 
strømnettet av elektriker.

Bryterpanelene kan festes over alt, også der kabling er vanskelig eller ikke  
ønskes lagt åpent, f.eks på glass eller laftverk

Passer overalt

•  Billigere og enklere rehabilitering  
   når radiosignaler erstatter kabler. 

•  Smart fordi du får et “skjult”  
   anlegg uansett vegg- 
   konstruksjon, og fordi du enkelt    
   kan sette opp flere brytere til  
   samme lampe eller styre flere  
   komponenter med samme bryter.
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ELKO termostater og  
varmeregulatorer

ELKO tilbyr termostater og 
varmeregulatorer for de fleste 
formål, og de passer selvsagt 
designmessig sammen med 
våre rammer i plast så vel som 
de eksklusive i stål-, stein- og 
glass.

Ny norsk termostat

Vår nye norskproduserte termostat åpner for økt komfort uten økt energi- 
forbruk. Med enkel forhåndsinnstilling veksler termostaten mellom to 
temperaturer; en komfort- og en sparetemperatur, avhengig av ukedag og tid på 
døgnet. Du kan også begrense makstemperaturen i varmekablene for å skåne 
tregulvet og frostsikre hytta når den ikke er i bruk. Frostsikringsfunksjonen kan 
hvis ønskelig, også fjernstyres med vår ”Ring hytta varm”-løsning.

Varmestyring
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ELKO Sound
Det siste tilskuddet til ELKOs rikholdige produktspekter  
er ulike typer musikkspillere. 

ELKO tilbyr spennende innbyggingsløsninger; enkle radioer for bad, kjøkken 
og soverom, mer avansert musikkanlegg med DAB-radio og strømming av 
musikk, komplettert med innbyggingshøytalere og subwoofer som gir ordentlig 
”trøkk”. 

Les mer om våre nyeste produkter på våre hjemmesider www.elko.no



Kabel er sikrere, raskere 
og gir stabil og  
høy kapasitet

Med et kablet nettverk er det “plug 
and play”, og er brannmurinnstill-
ingene riktige, må potensielle 
inntrengere vanligvis ha fysisk 
tilgang til kabelen din eller nett-
verkskomponentene for å få tilgang 
til dataene dine.

Mens trådløs overføringshastighet 
fortsatt er lavere, og påvirkes av 
alt fra møbler og vegger til utstyr 
og konkurrerende radiobølger, vil 
kabelens ytelse være tilnærmet 
upåvirket av eksterne forhold. 

Et kablet nettverk er dermed også 
raskere  og mer stabilt, og fore-
trekkes ved overføring av store 
datamengder.
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Hvorfor et kablet hjemmenettverk når du 
har trådløs tilgang ”overalt”?

Hvordan er din og familiens bruk av digitale medier og internett? 
Bruksmønsteret vårt er dramatisk endret de siste årene.  
Forventningene til overføringshastighet likeså. Er du skodd for en 
like rask utvikling også fremover?  

Tilbudet av bredbåndstjenester er 
sterkt økende. Netflix, HBO og aller-
ede eksisterende aktører er på full fart 
inn på strømmingsmarkedet for TV og 
video. Innholdstjenester til Smart-TV 
utvides, HD- og 3D-TV blir vanligere, 
så vel som nedlasting av HD film og 
sentral lagring av alle  familiens 
dokumenter, film og musikk osv.

Folk flest er dermed i ferd med å bli 
storbrukere og avhengige av et bred-
bånd av høy kvalitet og med stor fart.

Multimedia 
i alle rom
• Hvor mange er dere i husstanden,
  og hva brukes nettet til?
• Har du én eller flere tv’er?
• Strømmer du film eller musikk 
  over nettet?
• Kunne du på sikt tenke deg å
  gjøre soverommet om til kontor
  uten å måtte legge opp nye typer
  uttak?
• Ønsker du å kunne ta i bruk
  tilgjengelig og ny teknologi for
  hjemmeunderholdningsløsninger     
  med en leverandøruavhengig  
  plattform?

Med dagens såkalte 3Play  
kommunikasjonsløsninger (telefon-, 
tv- og internettsignaler fra samme 
leverandør), fungerer både kablet 
og trådløs overføring av telefon- og 
internettsignaler.  Snakker vi  
strømming av HD-film kommer man 
i praksis ofte til kort med bare trådløs 
overføring. Det er altså ikke snakk om 
et enten eller, men både og. 
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Se film fra sengen, og styr DVD-spilleren på stua med fjernkontrollen, eller del 
musikk på NAS-disken som står i kjelleren, og spill den av i alle rom.

– et kablet høyhastighetsnettverk, også for fremtidige 
hjemmeunderholdningsløsninger

Del ressurser stabilt, raskt 
og sikkert 

Med én type uttak, RJ45, for alle typer 
signaler, åpner ELS hjemmenettverk 
for en leverandøruavhengig ”motor-
vei” for stabil, svært rask og sikker 
signaloverføring på tvers av boligen 
din. – Uten at den fanges opp av 
naboen din.

Uavhengig av plattform

Velg fritt mellom tilbydere av digitale 
signaler. Med en overføringskapasitet 
på minimum 1Gbit/s i nettverket, ca. ti 

ganger hastigheten til dagens trådløse 
internettforbindelser, er hastigheten 
fra signalleverandøren begrensningen, 
og ikke kabelen. Hjemmenettverket 
kombineres med trådløse kompo-
nenter for mobil bruk i huset, og er 
altså ikke istedet for, men et tillegg til 
trådløst nett.

I koblingssentralen velger du hvilke 
rom du vil sende signaler til. Signal-
typen i det enkelte uttaket kan endres 
når som helst; TV én dag, internett og 
tilgang til felles printer den neste.

ELS hjemmenettverk

RJ45-uttak

Hvis du pusser opp eller kjøper ny bolig bør du legge til rette for nødvendig infrastruktur i boligen 
din. Moderne kommunikasjon skjer ikke lenger fra en tradisjonell telefon, men fra integrerte  
PC-løsninger og IP-telefoni. For å koble til de nye kommunika-sjonsenhetene må huset planlegges 
med hensyn til kabling og nødvendig antall uttak.

Fleksibelt 

Med et hjemmenettverk installert, er 
boligen din ”fremtidssikret” og du kan 
benytte flere signalleverandører sam-
tidig, f.eks parabol, kabel-tv og Net-
flix. Hele familien kan dele ressurser 
som internett, printere, DVD-spillere, 
telefoner, TV-signaler og musikk som 
kobles til nettverket. Du velger fritt 
hvor komponentene plasseres, og 
skifter signaltype i det enkelte uttak 
hver gang behovene dine endres.



- Oj, skrudde du ned 
varmen på hytta? 
 
                       - Nei, men jeg 
               gjør det nå... 

ELKO GSM-serie for  
varmestyring og SMS-
varslinger

Lavere strømregning og økt komfort 
får du enkelt med vår pluggbare 
”Ring hytta varm”-løsning for frost-
sikring og fjernstyring av elektrisk 
varme. 

Ønsker du i tillegg mulighet til å 
styre lys og få SMS-varsling ved 
strømbrudd, brann, vannlekkasje 
eller innbrudd, har vi også løsninger 
for det. 
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