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Systemet som kopplar ihop allt
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TURN ON LIVING

ELKO Living System är lösningen
som kopplar ihop och effektiviserar alla
kommunikationsystem och elinstallationer i såväl bostäder som
kommersiella lokaler.
Ett styrsystem för hela huset. Konceptet
innehåller ett trådbundet belysningsstyrningssystem, dimrar, värmestyrning, larm för
inbrott, brand, vattenskador och gasläckage. Det finns möjlighet att komplettera med
trådlösa brytare och dimrar ur ELKO Wireless
sortimentet.
ELKO Living System innefattar även lösningar
för kommunikationsnätet som distribuerar
data, telefon, ljud och TV i huset, se separat
brochyr ELKO Living System Net (lista 51).
Med ELKO Living System kan du under t.ex.
en resa, bevaka och styra ditt hus via Internet
eller mobiltelefon. Med andra ord ett system

som kopplar ihop allt. Programvaran är
mycket användarvänlig och följer kostnadsfritt med systemets controller. Nytt är att
applikation för iPod och iPhone finns att köpa
från App Store.
Den trådlösa delen av systemet fungerar
utmärkt på ROT-projekt och även helt utan
controller i mindre anläggningar. Man kan
börja med ett par dimmerstyrningar och sedan komplettera med en controller för att få
tids- och timerfunktioner. ELKO Living System
har ELKO Plus design, och kan också förses
med ELKO Option ramar i naturmaterial

Ljusstyrning:

ELKO Living System tar hand om all belysning i och
runt en fastighet. Belysningen styrs centralt eller
med brytare och sensorer som finns utplacerade
i rummen. Belysningen kan dämpas och ökas för
arbete, trivsel eller för att spara ström på natten.
Med detektorer går det också att ordna så att allt
ljus släcks eller tänds när man lämnar eller går in i
ett rum. Dessutom går det att simulera närvaro med
förinställd belysning. På så sätt kan många inbrott
undvikas.
Säkerhet/övervakning:
ELKO Living System ser till att fastigheten är säker.
Om det skulle inträffa något, som en gas- eller
vattenläcka, inbrott, brand eller strömavbrott,
meddelas omedelbart via e-post eller sms. Vid
ett inbrott kan en siren ljuda och alla eller utvalda
lampor blinka. Larmet kan också kopplas till larmcentral via larmsändare. Dessutom finns möjlighet
att via Internet kontrollera och ändra status på alla
systemets funktioner.
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Nätverk:

Med dagens multimediavärld har vi ett enormt utbud
av tjänster och kommunikationslösningar att välja
mellan när vi arbetar eller vill ha underhållning.
ELKO Living System Net kopplar i hop allt detta i ett
gemensamt närverk som man når via uttag i alla rum.
På detta sätt kan man då dela exempelvis skrivare,
hårddiskar, TV och musik. Detta helt oberoende av
leverantör för de olika tjänsterna.
Värmestyrning:
ELKO Living System ser till att fastigheten har rätt
temperatur. Med enkel programmering kan värmen regleras i varje enskilt rum. Temperaturen kan
sänkas automatiskt nattetid eller när fastigheten är
tom. Allt kan styras, övervakas och regleras via dator och Internet. Bra tex. under semester eller vid
andra tillfällen när värmen kan sänkas, eller risk för
frysning finns.
Verkar det komplicerat?

Systemet skräddarsys med förhandsdefinierade
inställningar av installatören för önskade behov.
Som enda leverantör av den här typen av system
erbjuder vi kostnadsfri, lättbegriplig programvara
på svenska. Det innebär enkel programmering med
hjälp av ”dra- och-släpp”-funktionen på datorn.
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TURN ON LJUSSTYRNING
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Utebelysningen behöver du inte tänka
på. Den tänds och släcks automatiskt, samtidigt som praktiska brytare
styr allt ljus från rum till rum. Med
enkla handgrepp kan du växla mellan
arbets- och trivselbelys-ning och all
belysning slås av när du har lämnat
ett rum. En annan praktisk funktion
är förhandsinställd ljusstyrning som
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N

NI

Det är inte många som tänker på
eller förstår hur viktigt det är med
riktig belysning i vardagen. Anpassad belysning är en förutsättning
för att vi ska kunna arbeta effektivt
eller verkligen trivas i ett rum. Med
ELKO Living System blir detta mycket
enklare, eftersom det är ljuset som
jobbar för dig och inte tvärtom.

LJUSSTYRNING
VE

VÄ R M E S T Y R

Ljussätt efter
konstens alla regler
– och spara ström på
samma gång

G

H E M M A N ÄT

VE

tryggt kan leda från sovrummet till
badrummet på natten. För säkerhetens skull kan belysningen ställas in så
att det ser ut som om man är hemma
även när man är bortrest. Dessutom
är ljusstyr-ning ett effektivt sätt att
spara pengar på, eftersom energiförbrukningen minskar och glödlampornas livstid förlängs.

1

Tänd – släck allt

Automatisk släckning av all belysning när du lämnar
fastigheten/hemmet eller lägger dig på kvällen. Alla apparater som
kan utgöra en risk stängs av.

2

Automatisk belysning

Belysningen tänds när du kommer in i ett rum och släcks när du
går ut ur det. En bra lösning för rörelsehindrade. Praktiskt, enkelt
och energibesparande.

3

Ljusscenarie

Förhandsprogrammerad belysning för optimal arbets-, trivsel- och
allmänbelysning

4

Styrd utebelysning

Skymningsrelä och bevakningssensorer styr utebelysningen. Belysningen
tänds automatiskt på kvällen eller när någon kör in på uppfarten eller
gården. Den slocknar sedan igen efter en viss tid, eller när dagen gryr.

5

Styrning av belysning
från flera ställen

Brytarna kan styra all belysning i rummet. Ställ in styrka eller tänd och
släck allt från ett enda ställe. Detta kan också byggas på med trådlösa
brytare eller fjärrkontroll som kan användas i hela huset.

”När du släcker ljuset, får du ett strålande exempel på mörker.”
Vainö Nuorteva
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TURN ON LIVING

Bevakningsensor
för utomhusbruk:
Aktiverar utomhusbelysning vid
rörelse

Skymningsrelä:
Släcker och tänder
belysningen morgon och kväll

Bevakningsensor
för inomhusbruk:
Tänder belysningen vid rörelse

Standardbrytare:
Styr all belysning
Inbyggd dimmer

Fjärrkontroll:
Fjärrstyr belysning
och ljusstyrka
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TURN ON ÖVERVAKNING
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läckage och om det skulle hända
något kan ett meddelande skickas
till dig via e-post eller mobiltelefon. Larmmeddelandet kan också
kopplas till larmcentraler, så att
hjälpen kan komma, även om du
inte är på plats själv. Allt det här
kan också övervakas via Internet,
om man vill veta att allt är som
det ska när man inte själv är på
plats .

VE

VÄ R M E S T Y R

Både när man är hemma, på jobbet eller ute på resa är det skönt
att veta att man har vidtagit alla
säkerhetsåtgärder och att man
har en tryggt och säkert fastighet
eller bostad. Skulle olyckan vara
framme kan ELKO Living System
omedelbart meddela detta. Med
automatik slås strömmen av på
apparater som kan utgöra fara,
som strykjärn och kaffebryggare.
Det finns sensorer som upptäcker
inbrott, brand, gas- eller vatten-

ÖVERVAKNING
JU

Känn trygghet med
automatisk övervakning

G

H E M M A N ÄT

1

Brand-, gas- och
attenläckagelarm

Sensorer som känner av brand-, gas- eller vattenläckage är inkopplade på systemet, och larmar via mobiltelefonen.

2

Inbrottslarm

Sensorer registrerar rörelse vid oönskade besök och får huset att
”blinka”. Dessutom sänds ett meddelande till mobiltelefonen eller till
en larmcentral.

3

Fjärrkontroll

Systemet kan fjärrstyras var som helst ifrån via Internet. På så sätt kan
man kontrollera att allt är som det ska och vid behov ändra inställningar.

4

Strömlösa
vägguttag

Barnsäkra/brandsäkra vägguttag som är utan ström tills de aktiveras.

5

Timerstyrda
vägguttag

Alla vägguttag kan styras via den integrerade timerfunktionen. Det
innebär att apparater som strykjärn/kaffemaskiner eller andra energikrävande artiklar stängs av automatiskt efter att de har används.

6

Närvarosimulering

Förhandsprogrammerad belysning som tänds och släcks enligt den
vanliga rytmen, när man är ute eller på semester. Det ger intryck av att
någon är i fastigheten/hemmet.

VE

”Jag har gett order om att
jag ska väckas när som helst om
nationens säkerhet är hotad, även om
jag sitter i sammanträde.”
Ronald Reagan
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TURN ON LIVING

Bevakningssensor:
Utlöser larm vid
oönskat besök

Siren:
Högfrekvent siren
som är inbyggd i
larmsystemet

Kodförbikopplare:
Kopplar ur och i
larmsystem och
kan styra önskat
hemma eller bortaläge.

Vattenläckagesensor:
Detekterar
– Larmar vid
vattenläckage

Röksensor:
Detekterar
– Larmar vid
rökutveckling
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Vi trivs bäst om vi kan ha olika
temperatur för olika aktiviteter. Vi
vill gärna ha det varmt och skönt
i rummet när vi myser framför
TV:n, men helst lite svalare när vi
ska sova. ELKO Living System tar
sig an inomhusklimatet och temperaturen i varje enskilt rum. Det
kan programmeras så att temperaturen sänks nattetid för att sedan
höjas igen på morgonen, innan

VE

VÄ R M E S T Y R

Skönt inomhusklimat
med förnuftig och
ekonomisk resursanvändning

Ö

TURN ON VÄRMESTYRNING

VÄRMESTYRNING

G

H E M M A N ÄT

VE

rummet tas i bruk. Om inomhustemperaturen sänks med 1°C, kan
energibehovet minskas med upp
till 5 %. I hushåll med värmestyrning kan strömförbrukningen för
uppvärmning minskas med upp till
20 %. Det är inte bara ekonomin
som mår bra av det, för när man
sparar på dyrbar energi minskas
även belastningen på miljön.

1

Temperaturstyrning

Övervakar och kontrollerar temperaturen i varje enskilt rum,
från ett enda ställe.

2

Dag- och
nattsänkning
av värme och
ventilation

Kontrollerar att temperaturen i varje enskilt rum styrs under dygnet
och under veckan.

“Kylan är bra för den
som vill värma sig.”
Blaise Pascal
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TURN ON LIVING

Termostat:
Reglerar
temperaturen
i rummet

ELKO_Living_System_a4staende_2011_1.indd 11

2011-04-18 10:53:41

TURN ON HEMMANÄTVERK
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ELKO Living System Net kopplar
ihop allt det här i ett höghastighetsnätverk som man kopplar in sig på via uttag i rum-
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Med dagens mediavärld har vi
ett enormt utbud av tjänster och
kommunikationslösningar att välja
bland när vi vill ha underhållning
eller arbeta.

HEMMANÄTVERK
VE

VÄ R M E S T Y R

All kommunikation,
media och underhållning
i ett och samma uttag

G

H E M M A N ÄT

VE

men.
Via uttagen kan alla
anslutna, var som helst i huset,
dela resurser som t.ex. Internet,
skrivare, musik, telefoner och
kabel-TV. Den här valfriheten är
helt oberoende av leverantör för
de olika tjänsterna. Med ett kabelbundet nätverk uppnås dessutom
en bättre säkerhet.

1

Dela funktioner

Husets olika resurser som TV-signaler, skrivare, musik, eller
servrar kan nås från alla rum.

2

Hög hastighet

Ett säkert höghastighetsnätverk som är tillgängligt i hela huset. Förberett för nästa generations teknik. Kan också kombineras med trådlösa
nätverkskomponenter om så önskas.

3

Uttag

Använd uttagen och flytta runt de olika resurserna som ni vill såsom
TV, radio, Internet, telefon och skrivare.

4

Självständig plattform

Systemet fungerar oberoende av leverantör. Välj helt fritt bland alla
olika erbjudanden om bredband, digital-tv, telefoni och andra kommunikations- och underhållningslösningar.

”Det tomrum som uppstår
vid bristande eller misslyckad
kommunikation, fylls snabbt med rykten, skvaller, struntprat
och giftigheter.”
Louis Mencken Henry
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Uttag:
Universaluttag för
kommunikation och
underhållning

IR-mottagare:
Fjärrstyrning
av DVD och
decoder
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TURN ON DESIGN

Enkla, eleganta och funktionella
lösningar, helt i linje med skandinavisk
designtradition
ELKO Living System har en design och ett
enhetligt utseende på alla sina komponenter. Vår design grundas på vår långa
erfarenhet av elmateriel. I samarbete med
industridesignern Einar J. Hareide har vi
fört vidare de här erfarenheterna och utvecklat ELKO Plus och Option.
Hans designfilosofi sammanfaller med
våra värderingar och samarbetet har gett
mycket funktionella, innovativa och snygga
resultat.

ELKO Living System levereras i ELKO Plus
design och kan även uppgraderas med
Option. De här designserierna kan också
användas i befintliga installationer.
Plus-serien finns i fjällvitt, aluminium
och svart. Du kan också välja Option med
ramar i skiffer, stål eller glas. ELKO Plusbrytarna kan även monteras med lysande
ramar. Den lysande dekorramen är ett
läckert designelement på dagen och gör
det lätt att hitta brytarna på natten.

All belysning i ett rum
kan tändas/släckas
eller dimras med ELKO
Plus-brytarna

ELKO Plus Option

Skiffer

Stål – Cirkulär
design

Stål – Linjär
design

Aluminium

Svart

Glas vit frostad

Glas sotad svart

ELKO Plus

Fjällvit
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TURN ON WIRELESS

ELKO Wireless ger ännu fler möjligheter
med trådlösa brytare
ELKO Wireless är ett enkelt och
trådlöst system. Systemet består
av enheter som liknar vanliga brytare, men som kommunicerar via
radiosignaler, på samma sätt som
till exempel en garage-portöppnare. ELKO Wireless kan användas
för att tända, dimra eller släcka
ljuset i hemmet. Dessutom kan
det ge flera fördelar som koplement eller utbyggnad av ELKO
Living System.
Placering på olika ytor:
Wireless knapparna har inga
ledningar och därför är det bara
fantasin som sätter gränser för var
de kan placeras. Med dubbelsidig
tejp kan de monteras på i stort sett
alla slags ytor. Vi rekommenderar
dock att ELKO Plus Option-brytarna
skruvas fast eftersom de är lite
tyngre.

Extra brytare var du vill:
Extra brytare kan placeras var
man vill utan att några kablar behöver dras. Det sparar tid, pengar
och arbete eftersom inga ingrepp
behöver göras i husets väggar
vid utbyggnad eller uppgradering. De kan till och med placeras
på möbler så som ex. sängar och
skåpsidor.
Diskret och elegant:
ELKO Wireless finns i ELKO Plus
design. Man kan välja mellan
färgerna fjällvitt, aluminium och
svart. ELKO Wireless brytarpanel är diskret eftersom den inte
sticker ut särskilt mycket från det
underlag där den monteras.

ELKO Wireless-brytarna kan
placeras på nästan alla slags
ytor. De kan styra allt ljus
i sovrummet utan att man
behöver gå ur sängen.
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TURN ON LIVING SYSTEM

Centrum i husets nervsystem
EL-Centralen är navet för alla
funktioner i ELKO Living System.
Hit kommer alla styrsignaler från
brytare och detektorer, härifrån
styrs ljus, värme, kommunikation
och alla andra funktioner i syste-

Alla funktioner i ELKO Living
System styrs och programmeras genom webbläsaren,
samtidigt som man har full
översikt över hela huset
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met. Man kan bygga upp sitt ELKO
Living System stegvis och utöka
efter hand med både trådbunden
och trådlös installation.

Husets huvudcentral för
styrning och fördelning
av alla signaler. Byggs samman med elcentralen.

2011-04-18 10:55:03

TURN ON LIVING SYSTEM

Eluttag som kan tändas
och släckas från brytare vid
dörren

Skrivaren är kopplad till alla
datorer i huset

ELKO Living System
programmeras och
övervakas via datorn

Eluttag som är utan
ström när de inte används

Sensorer som upptäcker
vatten- eller gasläckor
Magnetventil som stänger av
vattnet vid läckage eller när
man inte är hemma.

Skymningsrelä som tänder
och släcker belysningen

Styrcentralen för
ELKO Living System

Bevakningssensorn
registrerar oönskade gäster

Dator som är kopplad
till skrivaren på kontoret

Tänder och
släcker allt

Termostat som reglerar
temperaturen dag och natt

Förhandsprogrammerat
ljusscenarie för trivseleller arbetsbelysning

Spela upp filmen och se
den i valfritt rum

TV som är kopplad
till DVD-spelaren i
vardagsrummet

Styrs av dimmer och kan
släckas från valda brytare
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Bevakningssensorn
registrerar oönskade
gäster

Kodförbikopplare som
kopplar på och av larmet

Bevakningssensorer
tänder och släcker
ljuset efter behov
Tänder och
släcker allt

Belysningen kan tändas
och släckas från en
trådlös brytare
Termostat som reglerar
golvvärmen
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ELKO Living System, Wireless
Strömbrytare
Brytarpanel med 4 knappar som länkas till ELKO WL relä eller dimmer för att styra en eller flera lampor.
Låg bygghöjd (14mm). Kan fästas på apparatdosa, på vägg eller möbel. Levereras inkl. batteri CR2032.
E-nummer
Färg
Benämning							
									

17 088 00
17 088 01
17 088 02

Fjällvit
Alu
Svart

4-knapp batteri						
4-knapp batteri						
4-knapp batteri						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Kombienhet relä
4-tryckknapp relä som består av både sändare och mottagare för fast anslutning 230V. Monteras där strömbrytare
tidigare varit installerad. Brytarpanel med 4 knappar där 2 knappar styr inbyggt relä. Reläet är även länkbart till
annan ELKO WL enhet. Panelen har ytterligare 2 knappar som är fritt länkbara till ytterligare ELKO WL enheter.

Tekniska data:
Inbyggnadsdjup: 20mm
Maxlast relä: 6A
Säkring: elektronisk 			
Anslutningar: noll, fas, tändtråd, max2x2,5mm2/anslutning
E-nummer
Färg
Benämning							
									

17 088 05
17 088 06
17 088 07

Fjällvit
Alu
Svart

4-knapp relä 6A						
4-knapp relä 6A						
4-knapp relä 6A						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Kombienhet dimmer
4-tryckknapp dimmer består av både sändare och mottagare för fast anslutning 230V. Monteras där strömbrytare
eller dimmer tidigare varit installerad. Brytarpanel med 4 knappar där 2 knappar styr inbyggd dimmer. Dimmern är
även länkbar till annan ELKO WL enhet. Panelen har ytterligare 2 knappar som är fritt länkbara till ytterligare ELKO
WL enheter. Vid länkning måste last vara ansluten till dimmern.

Tekniska data
Inbyggnadsdjup: 20mm
Säkring: elektronisk
Anslutningar: fas, tändtråd, max2x2,5mm2/anslutning
Belastning:
Resistiv last: 250 W Elektronisk trafo: 250 W 230V Halogen: 225 W Konventionell trafo: 150 VA
E-nummer
Färg
Benämning							
									

17 088 10
17 088 11
17 088 12

Fjällvit
Alu
Svart

4-knapp Dimmer 250W						
4-knapp Dimmer 250W						
4-knapp Dimmer 250W						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Relä 6A
Trådlös mottagare med relä 6A för länkning till sändar-enheter i ELKO Wireless systemet. Levereras med enkelt
frontskydd för placering i ex. apparatdosa eller montage i kapsling med dragavlastning för anslutningskabel. Vid
montage i apparatdosa eller förhöjningsram (min20mm) används centrumplatta 17 088 27-29.

Tekniska data:
Mått LxBxH: 45x32x45
Maxlast relä: 6A
Anslutningar: noll, fas, tändtråd, max2x2,5mm2/anslut.

Säkring: elektronisk 		

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 15

Grå

Relä 6A							

Förp.
antal

1/5

Dimmer 250W
Trådlös mottagare med dimmer för länkning till sändar-enheter i ELKO Wireless systemet. Levereras med enkelt
frontskydd för placering i ex. apparatdosa eller montage i kapsling med dragavlastning för anslutningskabel.
Vid montage i apparatdosa eller förhöjningsram (min20mm) används centrumplatta 17 088 27-29.

Tekniska data:
Mått LxBxH: 45x32x45
Säkring: elektronisk
Anslutningar: fas, tändtråd, max2x2,5mm2/anslutning
Belastning:
Resistiv last: 250 W Elektronisk trafo: 250 W
230V Halogen: 225 W
Konventionell trafo: 150 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 20

Grå
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Dimmer 250W						

Förp.
antal

1/5
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WL Startkit
Startkit med tryckknapp, relä och dimmer ur ELKO WL sortimentet. Lämpligt vid ex. ombyggnad av kök eller annan
installation där det kan vara svårt att förlägga kabel mellan brytare och last. Kompatibelt med övriga produkter i
ELKO WL sortimentet (E17 088 00-17 088 49) samt styrenheterna E17 088 50/51.

Innehåller:
1st E17 088 00 4-tryckknapp batt fv
1st E17 088 15 relä 6A
1st E17 088 20 dimmer 250W
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 90

Fjällvit

Startkit							

Förp.
antal

1/5

Kapsling för mottagare
Kapsling för montage av WL mottagare relä E17 088 15 eller dimmer E17 088 20 ex. ovan undertak eller köksskåp.
Dragavlastning för anslutningskabel. Mått: LxBxH:126x53x39
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 25

Vit

Kapsling m dragavlastning						

Förp.
antal

1/5

Plus Centrumplatta
Centrumplatta inkl. 1-facksram i ELKO Plus design med fästring för montage av ELKO Wireless dimmer eller
relä i apparatdosa.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 27
17 088 28
17 088 29

Fjällvit
Alu
Svart

Centrumplatta						
Centrumplatta						
Centrumplatta						

Förp.
antal

5/25
5/25
5/25

Fjärrkontroll Option
Fjärrkontroll i Option design för manövrering av mottagarenheter i ELKO Wireless systemet. Används till att styra
enskilda laster eller scenarier. Kontrollen har 8st. knappar som är fritt länkbara till ELKO Wireless mottagare.
levereras med batteri (2st AA) samt utbytbara symboler för identifiering av knapparna. Mått LxBxH:170x37x17
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 31

Svart

Fjärrkontroll 8k

					

Förp.
antal

1/5

Nyckelringsändare
Fjärrkontroll i nyckelringsutförande för manövrering av mottagarenheter i ELKO Wireless systemet. Används till att
styra enskilda laster eller scenarier. Kontrollen har 4st. knappar som är fritt länkbara till ELKO Wireless mottagare.
Levereras med batteri (1st CR2032). Mått LxBxH:44x44x12
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 32

Grå

Nyckelringssändare						

Förp.
antal

1/5

Sändare
Sändare i puckutförande för manövrering av mottagarenheter i ELKO Wireless systemet. Används till att styra enskilda laster eller scenarier. Läggs bakom tryckknappar eller byggs in i utrustningar som kan ge impulsslutning för
att aktivera sändaren som har 4 kanaler och levereras med batteri (CR2032). Mått LxBxH:40x13x42
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 33

Fjällvit

Sändare 4 kanaler						

Förp.
antal

1/5

Relä 10A
Trådlös mottagare med relä 10A i puckutförande för länkning till sändare i ELKO Wireless systemet.
Mottagaren har 7mm. centrumhål för placering i takdosa eller kopplingsdosa med centrumskruv.

Tekniska data
Mått LxBxH: 49x23x49
Märkspänning: 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Märkström: 10A
Säkring: Elektronisk
Anslutningar: noll, fas, tändtråd
Belastning:
Resistiv last: 2300 W
Elektronisk trafo: 2300 W
230V Halogen: 2000 W
Konventionell trafo: 500 VA
Lysrör: 920 VA
Motor: 690 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 34
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Fjällvit

Relä 10A							

Förp.
antal

1/5

2011-04-18 10:55:41

Batteri CR 2032
Reservbatteri CR2032 till ELKO batteridrivna Wirelessprodukter.
Ej till handsändare 8 kanaler.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 35		

CR2032 3V							

Förp.
antal

1/25

Testkit för Wireless
WL testkit används för att kontrollera kvaliteten på den trådlösa kommunikationen för ELKO Wireless produkter.
Testkittet består av två likadana enheter. Testenheterna kan läggas eller fästas på olika ställen där man önskar att
prova den trådlösa förbindelsen. Levereras i förvaringsbox med häftmassa och bruksanvisning. Kan även användas
mellan styrenhet (controller) och WL produkt.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 36

Grå

Testkit							

Förp.
antal

1/10

Markisrelä
Markisrelä som består av både sändare och mottagare (kombienhet) för fast anslutning till 230V.
Front med 4 knappar där 2 knappar styr inbyggt relä. På 17 088 40-42 är de övriga 2 kapparna fritt länkbara
till flera ELKO WL markisreläer.
På 17 088 43-45 är de övriga 2 knapparna blockering/låsning av manövrering från externa enheter. Denna funktion
används då man lokalt önskar överstyra automatik eller fjärrstyrning från andra enheter. Förregling mellan in och ut
funktionen. Ansluten motor måste ha inbyggt ändstopp. Reläenheten går att ta ur frontramen för att läggas i ex. en
utvändig kopplingsdosa och får då måtten: LxBxH:45x32x45

Tekniska data
Inbyggnadsdjup: 20mm
Maxlast relä: 460W asynkronmotor
Säkring: elektronisk
Anslutningar: fas, manöver ut, manöver in, max2x2,5mm2/anslutning
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 40
17 088 41
17 088 42
17 088 43
17 088 44
17 088 45

Fjällvit
Alu
Svart
Fjällvit
Alu
Svart

20-460W 							
20-460W							
20-460W							
Med lås 20-460W						
Med lås 20-460W						
Med lås 20-460W						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

Lamputlopp med relä 5A
Trådlös mottagare med relä för länkning till andra enheter i ELKO Wireless systemet. Levereras med rund ram för
montage över apparatdosa eller rörutlopp och dragavlastning för anslutningskabel.

Tekniska data
Mått LxBxH: 112x112x54
Märkspänning: 230V, 50Hz (± 10 %)
Märkström: 5A
Säkring: elektronisk
Anslutningar: noll, fas, tändtråd, jord
Belastning:
Resistiv last: 1150 W
Elektronisk trafo: 1150 W
230V Halogen: 1150 W
Konventionell trafo: 1150 VA
Lysrör: 1150 VA
Motor: 690 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 46		

Relä 5A							

Förp.
antal

1/5

Lamputlopp med dimmer 250W
Trådlös mottagare med dimmer för länkning till andra enheter i ELKO Wireless systemet. Levereras med rund ram
för montage över apparatdosa eller rörutlopp och dragavlastning för anslutningskabel.

Tekniska data
Mått LxBxH: 112x112x54
Märkspänning: 230V, 50Hz (± 10 %)
Säkring: elektronisk
Anslutningar: noll, fas, tändtråd, jord
Belastning:
Resistiv last: 20-250 W
Elektronisk trafo: 20-250 W
230V Halogen: 20-225W
Konventionell trafo: E-kärna: 20-250VA
Ringkärna: 150 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 47		
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Dimmer 250W						

Förp.
antal

1/5

2011-04-18 10:55:48

Portabelt relä
Trådlös portabel mottagare med relä för länkning till andra enheter i ELKO Wireless systemet. Knappar på fronten
för lokal manövrering.

Tekniska data:
Mått LxBxH: 40x50x110
Märkspänning: 230 V, 50/60 Hz (± 10 %)
Märkström: 10A
Säkring: elektronisk
Belastning:
Resistiv last: 2300 W
Elektronisk trafo: 2300 W
230V Halogen: 2000 W
Konventionell trafo: 500 VA
Lysrör: 500 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 48		

Relä 10A							

Förp.
antal

1/5

Portabel dimmer
Trådlös portabel mottagare med dimmer för länkning till andra enheter i ELKO Wireless systemet. Knappar på fronten för lokal manövrering.

Tekniska data:
Mått LxBxH: 40x50x110
Märkspänning: 230V, 50Hz (± 10 %)
Säkring: elektronisk
Belastning:
Resistiv last: 20-250 W
Elektronisk trafo: 20-250 W
230V Halogen: 20-250W
Konventionell trafo: E-kärna:20-250VA Ringkärna: 150 VA
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 49		

Dimmer 250W						

Förp.
antal

1/5

Plus symboltryckknappar
Symboltryckknappsset för brytarpanel och kombienhet i ELKO Living System. 72 st symboler och texter för logisk
manövrering av olika funktioner.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 260 95
17 260 96
17 260 97

Fjällvit
Alu
Svart

Symbolknappar						
Symbolknappar						
Symbolknappar						

Förp.
antal

1/1
1/1
1/1

ELKO Living System, Control
Visual Controller
Visual Controller-styrenhet
Ansluts till ingångsmoduler som tar emot signaler från sensorer så som tryckknappar, rörelsedetektorer etc. Styrenheten aktiverar utgångsmoduler som spänningssätter anslutna belastningar. Från styrenheten kan 128 trådbundna
ingångar och 128 trådbundna utgångar styras, samt 64 valfria produkter i ELKO Wireless sortimentet.
Styrenheten har 100 programmerbara ur och 100 timers. Programmeringen är Windows baserad med drag’n drop
funktion. I programmet finns färdiga funktionsblock som gör programmeringen snabb och enkel. Programmeringen
kan utföras i PC utan att styrenenheten är ansluten och överföras vid ett annat tillfälle. Programmet ger möjlighet till
utskrift av dokumentation, simulering av funktioner, historik, och rapportutskrifter. Programvaran laddas hem kostnadsfritt på www.ELKO.se. Nytt är att applikation för iPod och iPhone finns att köpa på Apple Store.
En LS-anläggning kan nås från en dator, lokalt och/eller externt (för anslutning av styrenheten mot Internet fordras
fast IP-adress). Möjlighet finns då att från valfri plats få tillgång till sin LS-anläggning.

Visual Controller-styrenhet med viewer
Controllern finns även i utförande med viewer som innebär att man kan
bygga upp visualisering av bilder (foto eller ritning) som efterliknar verkligheten så att nyttjaren enkelt kan styra sin
LS-anläggning och få informationstatus.
Levereras med programmvara, antenn, 2m antennkabel,
2m USB kabel och 2m nätverkskabel.

Tekniska data
-Mått LxBxH:108 (6 DIN-moduler)x60x85
-Driftspänning: 24VDC
-Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 50
17 088 51
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Grå
Grå

Controller							
Controller/viewer						

Förp.
antal

1/1
1/1

2011-04-18 10:55:55

Dator för infällning, Touchscreen
PC med 15” touchscreen för infällning i vägg eller skåp.
Används för att styra och övervaka funktioner i
ELKO Living System via controller med viewer E51 088 51.
LS touch PC är också en komplett dator med mediacenter
(HyperMedia), TV, radio och högtalare. Levereras med
infällningslåda, operativsystem, separat DVD-RW och fjärrkontroll.

Tekniska data
-Mått utanför infällningshål: LxBxH:373x12x310
-Infällningsmått: LxBxH:366x86x292
-Driftspänning: 230VAC, effektförbrukning max 250W
-Operativsystem: Windows Vista Home Premium, Engelsk version
-Övrig mjukvara: HyperMedia mediacenter
-Hårddisk: 80GB
-RAM: 1GB
-Processor: 1,6GB
-USB: 2st på fronten och 2st på baksidan
-HDMI: 2st på baksidan
-LAN anslutning: RJ45 och WLAN
-TV: NTSC, PAL, SECAM (analog)
-Radio: FM
-Antennanslutning: F-kontakt
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 78

Stål

Touch PC 15"						

Förp.
antal

1/1

Antenntillbehör
Antennkabeln till LS Controller kan bytas mot en längre och så kan en extra antenn anslutas för att öka räckvidden.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 53
17 088 54
17 088 59

Svart
Svart
Svart

Antennkabel 10m
Antennsplitter 2-vägs
Antenn med fästvinkel

					
					
					

Förp.
antal

1/1
1/1
1/1

Spänningsförsörjning
För spänningsförsörjning av ELKO Living System, 0,6A används i mindre anläggningar med enbart Controller eller installation av ex. DIN-dimmer med lokal styrning. 3,0A används vid trådbunden styrning från LS-controller.
Skyddstransformator med stabiliserad likspänning för SELV-krets.

Tekniska data
Mått 0,6A: LxBxH: 72(4 DIN-moduler)x60x85
Mått 3,0A: LxBxH: 108(6 DIN-moduler)x60x85
Primärspänning: 230 VAC, 50 Hz
Sekundärspänning: 24VDC (± 5 %)
Maxbelastning: 0,6A/3,0A
Säkring: elektronisk
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 57
17 088 58

Grå
Grå

Spänningsförsörjning 0,6A						
Spänningsförsörjning 3A						

Förp.
antal

1/1
1/1

Reservkraftpaket
LS reservkraftpaket består av reservkraftmodul och batteri. För strömförsörjning av framförallt larmfunktioner i
ELKO Living System. Obs! Kapaciteten på batteriet är begränsad. Om fler belastningar än 3st in eller utgångsmoduler ansluts bör beräkning av drifttid utföras.
Batteriets livslängd är ca 5 år.

Tekniska data
Mått modul LxBxH: 36(2 DIN-moduler)x60x85
Mått batteri LxBxH: 177x34x60
Batteri: 12V/2,2Ah
Driftspänning modul: 24VDC
Utgång: 12V max450mA, 24V max 500mA
Montering modul: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 28
17 089 09

Grå
Svart
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Reservkraftpaket						
Utbytesbatteri 						

Förp.
antal

1/1
1/1

2011-04-18 10:56:03

Talande modem
LS talande modem (telefonuppringare) används som larmuppringare eller för att fjärrstyra och fjärravläsa ELKO
Living System. När modemet ringer upp lämnar det ett förinspelat larmmeddelande. Egna meddelanden kan även
talas in. LS modemet ansluts till en vanlig telefonlinje (analog). Strömförsörjning bör ske från reservkraftspaket E17
089 28. Ansluts till Controllern via RS 485 2 trådsbuss samt till telenätet via modularjack. Möjlighet till 8 styrfunktioner och 8 larmfunktioner.

Tekniska data
Mått: LxBxH: 72(4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 10-30VDC
Antal telnummer: 4 repeterar till svar, max 50ggr Antal funktioner: 8 in och 8 ut

Montering modul: DIN-skena 35mm

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 55

Grå

Talande modem						

Förp.
antal

1/1

Ingångsmodul 24VDC 24mA
Ingångsmodulen känner av status på ingångarna och överför signalen via en datalinje till styrenheten. Alla apparater med potentialfri kontakt, vanligtvis tryckknappar kan anslutas till modulen som har 16 ingångar. För NC ingångar
som larmer och termostater används E17 088 00 för att minimera strömförbrukning.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Antal ingångar: 16
Montering: DIN-skena 35mm

Egenförbrukning: 7-391mA

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 60

Grå

24VDC 24mA						

Förp.
antal

1/1

Ingångsmodul 24VDC 3mA
Ingångsmodul med låg egenförbrukning för LS-Larmprodukter och
termostater. Ingångsmodulen känner av status på ingångarna och överför signalen via en datalinje till styrenheten.
Bör ej användas till tryckknappar. Modulen har 16 ingångar.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Antal ingångar: 16
Montering: DIN-skena 35mm

Egenförbrukning: 7-55mA

E-nummer
Färg
Benämning							
									

17 089 00

Grå

24VDC 3mA						

Förp.
antal

1/1

Ingångsmodul 230VAC
Ingångsmodulen används för att samla in och överföra signaler till ELKO Living System från 230V-apparater t ex
reläkontakter, termostater och brytare. Modulen har 8 ingångar.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Egenförbrukning: 10mA
Antal ingångar: 8, 2 moduler kan sammankopplas till 1 ingång på controllern
Ingångsspänning: 230V
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 62

Grå

230VAC							

Förp.
antal

1/1

Utgångsmodul 24 VDC, 0,5A
Utgångsmodulen styrs av ELKO Living System Controller via en datalinje. Styr belastningar som tex. lysdioder, kontrollampor, och larmdon.Modulen har 8 utgångar.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Egenförbrukning: 10mA
Antal utgångar: 8x500mA transistorutgång 12-48V
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 70
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Grå

24 VDC			

Förp.
antal

1/1

2011-04-18 10:56:10

Utgångsmodul 230VAC 2x4x10A
Utgångsmodul som styrs av ELKO Living System Controller via en datalinje. 8st reläutgångar sektionerade i
2 grupper med gemensam matning till relä1-4 samt 5-8, varje relägrupp kan belastas 0-230V/10A.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Utgångsrelä:
Egenförbrukning: 20-150mA
Antal utgångar: 8
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 		
				

17 088 72

Grå

0-230VAC/10A resistiv last

Förp.
antal

230VAC 2x4x10A			

1/1

Utgångsmodul 400 VAC 8x10A
Utgångsmodulen styrs av ELKO Living System Controller via en datalinje. Används för inkoppling av 8 st 0-400VAC
/ 10A belastningar. Alla reläer är galvaniskt avskiljda med isolationsavstånd för 400V och uppdelade 2 grupper, relä
1-3 är separerade från 4-8 för att klara olika spänningar i samma modul. Den samlade belastningen på modulen är
upp till 80A.

Tekniska data
Mått LxBxH: 108 (6 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Utgångsrelä: 0-400V/10A resistiv last
Egenförbrukning: 20-150mA
Antal utgångar: 8
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 74

Grå

400VAC							

Förp.
antal

1/1

Utgångsmodul 400 VAC 8x16A, bistabil
Utgångsmodulen styrs av ELKO Living System Controller via en datalinje. Används för inkoppling av 8 st 0-400VAC
/ 16A belastningar . Alla reläer är galvaniskt avskiljda med isolationsavstånd för 400V och uppdelade 2 grupper, relä
1-3 är separerade från 4-8 för att klara olika spänningar i samma modul. Den samlade belastningen på modulen är
upp till 128A. Valbar relästatus vid spänningsbortfall (bistabil).

Tekniska data
Mått LxBxH: 108 (6 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Utgångsrelä: 0-400V/16A resistiv last
Egenförbrukning: 35mA+50mA/relä
Antal utgångar: 8
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 75

Grå

400 VAC 8x16A						

Förp.
antal

1/1

Utgångsmodul 1-10V
Utgångsmodul 1-10V används till att styra elektroniska förkopplingsdon för LED belysning eller lysrör avsedda för
1-10V styrning. Modulen styrs av LS Controller via en datalinje men kan även användas fristående och styras direkt
från tryckknapp via en LS ingångsmodul.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Egenförbrukning: max 50mA
Max antal anslutna don/modul: 32
Max antal seriekopplade moduler: 6
Montering: DIN-skena 35mm
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 71

Grå

1-10V							

Förp.
antal

1/1

Converter 1-10V
Converter 1-10V används till att trådlöst styra elektroniska förkopplingsdon för LED belysning eller lysrör avsedda
för 1-10V styrning. Ansluts via en WL dimmer E17 088 20 och controller E17 088 50/51.

Tekniska data
Mått LxBxH:72 (4 DIN-moduler)x60x85
Driftspänning: 24VDC
Max belastning 1-10V: 50mA
Montering: DIN-skena 35mm

Egenförbrukning: max 10mA

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 73

Grå
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Converter 1-10V

						

Förp.
antal

1/1

2011-04-18 10:56:16

Dimmer
Dimmer som styrs via 2-4 utgångar (öka, minska, minne 1, minne 2) från utgångsmodul 24VDC. Finns i utförande
400W GLE/I och 1000W GLI. Kan även användas som "stand-alone" dimmer och då styras direkt via tryckknapp
med 230V AC. Är försedd med manöverknapp och indikeringslampa på fronten. Maximalt 20st dimrar kan parallellstyras. 1000W är ej avsedd för elektronisk trafo.
OBS! DIN dimmer skall alltid monteras med minst en modulbredds (18mm) avstånd till andra apparater.

Tekniska data 400GLE/I
Mått LxBxH:36 (2 DIN-moduler)x60x85
Manöverspänning: 24VDC eller 230VAC
Montering: DIN-skena 35mm
Grundinställning minnen: 50% och 100%

Belastningar 400GLE/I

Glödljus och 230V halogen: 40-400W
Elektronisk transformator: 40-400W
E-kärnetransformator 40-400W
Ringkärnetransformator 40-300W
Motorlast:40-200W

Tekniska data 1000GLI
Mått LxBxH:72 (4 DIN-moduler)x60x85
Manöverspänning: 24VDC eller 230VAC
Montering: DIN-skena 35mm
Grundinställning minnen: 50% och 100%

Belastningar 1000GLI
Glödljus och 230V halogen: 60-1000W
Ringkärnetransformator: 60-1000W

E-kärnetransformator: 60-1000W
Motorlast 60-600W

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 83
17 088 84

Grå
Grå

400GLE/I DIN						
1000GLI DIN
					

Förp.
antal

1/1
1/1

Tryckknapp Plus
Klenspänningstryckknapp 4-pol som används till att styra funktioner i ELKO Living System eller i andra installationer med små styrspänningar. Vid tryckknapparna finns separat matad lysdiod (blå). Kontaktspänning 24V DC, max
ström 50mA, diod 24V DC. 1st. 5-pol demonterbar skruvplint för tryckknapparna och 1st för lysdioderna.
Ansluts med 2-9st ledare beroende på funktion.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 50
17 089 52
17 089 54

Fjällvit
Alu
Svart

Tryckknapp 4p						
Tryckknapp 4p						
Tryckknapp 4p						

Förp.
antal

1/1
1/1
1/1

Tryckknapp RS
Klenspänningstryckknapp med 1, 2 eller 4 tryckknappar i ELKO RS-design som används till att styra funktioner i Ex.
ELKO Living System eller i andra installationer med små styrspänningar. I tryckknapparna finns separat matad lysdiod (röd). Kontaktspänning 12-30V DC, 12-24VAC, max ström 400mA, diod 24V DC. Polaritetsoberoende.
Ansluts med 2-9st ledare beroende på antal knappar och funktion.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

18 438 81
18 438 82
18 438 84

Fjällvit
Fjällvit
Fjällvit

Tryckknapp 1p						
Tryckknapp 2p						
Tryckknapp 4p						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Skymningsrelä 24VDC IP54
Skymningsreläet kopplas till en ingång till ELKO Living System på LS 24V ingångsmodul. Inställning 2-200 Lux.
Ansluts med 3st ledare.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 61

Grå

Skymmningsrelä IP44						

Förp.
antal

1/1

Rörelsevakt IP44
Rörelsevakt avsedd för utomhusbruk i ELKO Living System. Kopplas till en ingång på LS ingångsmodul 24. Ansluts
med 3st ledare.

Tekniska data
Mått LxBxH: 72x42x72
Räckvidd: 		
Kapslingsklass:

Driftspänning: 24VDC
Egenförbrukning: 2-24mA
6m, horisontal 110°; vertikal 80°
IP44

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 40		
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Rörelsevakt						

Förp.
antal

1/1
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Rörelsevakt IP20
LS rörelsevakt är en multisensor till ELKO Living System för detektering av närvaro/rörelse och ljus, var för sig eller i
kombination. Används för belysningstyrning. Sensorn är avsedd för inomhusbruk. 1-4 st.
närvarodetektorer kan sammankopplas till en ingång på LS ingångsmodul 24. Ansluts med 3-4st ledare

Tekniska data
Inbyggnadsdjup: 9mm
Driftspänning: 24VDC
Egenförbrukning: 3mA
Räckvidd: rörelse 9m, närvaro 6, horisontal 180° (justerbar), vertikal 70°
Inställningar: känslighet, ljusnivå, funktion och täckningsområde
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 41
17 089 42
17 089 43

Fjällvit
Alu
Svart

Rörelsevakt IP20						
Rörelsevakt IP20						
Rörelsevakt IP20						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Rumstermostat m/golvgivare
Rumtermostat med LCD display och manövrerknappar för värmestyrning i ELKO Living System.
Används för att mäta rums och/eller golv temeratur, värdena sänds via ingångsmodul 24VDC 3mA till Controlleren.
Börvärdet ställs in via betjäningsknapparna på enheten. LCD displayen visar antingen börvärde eller ärvärde för
temperatur beroende på inställning.

Följande 3 användningsområden:
-Golvtermostat, reglering endast av golvvärme
inställningsområde +5..+50°.
-Rumstermostat, reglering endast av lufttemperatur i rummet
inställningsområde +5..+35°.
-Kombination av golv och lufttemperatur i rummet
inställningsområde +5..+35°.
Golvtemperatur hålls innanför i programmet satta gränvärden, som skydd mot överhettning av trägolv. Termostaten har inbyggd rumsgivare och levereras med golvgivare. Ansluts med 3st ledare
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 088 93
17 088 94
17 088 95

Fjällvit
Alu
Svart

Termostat IP20						
Termostat IP20						
Termostat IP20						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Kodförbikopplare
Kodförbikopplare för larm och övrig styrning i ELKO Living System. Kodförbikopplaren ansluts till 3st ingångar på
en LS ingångsmodul 24/3 samt sabotagekrets. Kodförbikopplaren har separata anslutningskablar för knappsats
och en ljusenhet, som båda drivs med 24 VDC. Ljusenheten ger rött eller blått ljus. Rött ljus används för att indikera
aktivt larm. Blått ljus kan indikera frånkopplat larm och då belysa knappsatsen. Ljuset styrs av 2 utgångar på en 24
V ELKO LS Output-modul. Ljusintensiteten för det blå ljuset kan justeras. Kodförbikopplaren kan monteras på rörutlopp, i enkel eller dubbel apparatdosa.
De femsiffriga koderna kan ha flera funktioner, t ex:
- Aktivering och avaktivering av larm
- Låsa eller låsa upp dörrar
- Sätta fastigheten i simulerat hemma läge
- Stänga av vatten eller gas

Fakta:

Användarkoderna sätts individuellt och lokalt i kodförbikopplaren. Funktionen innebär t ex. att användarna kan få olika access till byggnaden. Åtkomsten kan även variera beroende på tidpunkt, dag etc.

- Upp till 8 st kodförbikopplare kan anslutas tilsammans.
- Upp till 6 st användarkoder kan programmeras
- Blockering vid kodgissning
- Två olika sabotagefunktioner
- Alla anslutningar är kortslutningssäkrade och skyddade mot felpolarisering.
- Ansluts med 10 ledare till knappsats och 3 ledare till ljusenhet.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 01
17 089 02
17 089 03

Fjällvit
Alu
Svart
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Kodförbikopplare IP20						
Kodförbikopplare IP20						
Kodförbikopplare IP20						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5
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Larm Rörelsevakt
LS Iarm rörelsevakt används som larm-PIR till ELKO Living System. Den skall endast användas inomhus och är
avsedd för utvändigt montage över rörutlopp eller utvändig förläggning av kabel. Sensorn kan ställas in för mindre känslighet för exempelvis immunitet mot husdjur etc. Obs! Larmdetektorns utgång ligger normalt sluten och är
endast bruten vid detektering. På grund av detta skall rörelsevakten kopplas till LS ingångs-modul E17 089 00 som
har en låg strömförbrukning; endast 3mA per ingång. Detektorn spänningsmatas med 12V från LS batteribackup
och sabotageslingan kopplas till LS ingångsmodul. Ansluts med 6st ledare.

Tekniska data
Mått LxBxH:50x40x115
Driftspänning: 12VDC
Egenförbrukning: 6mA
Räckvidd: 10m, 90°
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 08

Vit

Larm PIR IP20						

Förp.
antal

1/1

Magnetkontakt m/kabel
Magnetkontakt används för att detektera öppna/stängda dörrar/fönster
i ELKO Living System. Kontakten ansluts till Larmingångsmodul
E17 089 00 som NC (Normally Closed). Detta gäller även för (Reed-kontakten) sabotageslingan om den används.
Det åtgår då två ingångar. För utanpåliggande montage används kapsling E17 089 07. Ansluts med 2-4st ledare

Tekniska data
Mått LxBxH:36x11x11
Märkström: 400mA

Monteringshål: Ø9,0 mm, minst 38 mm djupt.
Märkspänning: 24VDC
Detekteringsgap: 23mm(± 4mm)
Kapslingsklass: IP67

E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 06
17 089 07

grå
Vit

Magnetkontakt						
Kapsling 							

Förp.
antal

1/1
1/1

Utomhussiren
Används för larmsignalering av brand eller inbrott från larmgivare i ELKO Living System. Sirénen kan ställas in till
28 olika ljudbilder med 92-111 dB(A). Enheten har sabotagekontakt och lös monteringsbotten. Märkspänning 9-28V
DC, egenförbrukning ca: 32mA.
Kapslingsklass IP54.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 23

Vit

Siren IP54							

Förp.
antal

1/1

Inomhussiren
Siren för larmgivning från övervakning så som brand, inbrott och driftlarm från ELKO Living System. 2 separata
anslutningar för ljudstyrka på 80dBA och 102dBA, frekvens 3.2 KHz. Spänning 24VDC. Strömförbrukning 20mA,
uppstartström 40mA. Ansluts med 2-3st ledare.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 24
17 089 25
17 089 27

Fjällvit
Alu
Svart

Siren IP20							
Siren IP20							
Siren IP20							

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

IR-mottagare
IR-mottagare för manövrering av funktioner i ELKO LS systemet från LS fjärrkontroll IR. Mottagaren har 16 kanaler och ansluts direkt till en ingång på LS Controller. På fronten finns 2st knappar för manövrering av kanal 1 och
2. Maximalt 8st IR-mottagare kan parallellkopplas för att öka räckvidden som är 15m från fjärrkontroll E17 089 45.
Ansluts med skärmad partvinnad kabel 2x2x0,3-0,6.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 35
17 089 36
17 089 37

Fjällvit
Alu
Svart

IR-mottagare						
IR-mottagare						
IR-mottagare						

Förp.
antal

1/5
1/5
1/5

Fjärrkontroll IR
Fjärrkontroll för manövrering av funktioner i ELKO LS systemet via LS IR mottagare. Kontrollen har 16 kanaler som
manövreras via 8+1 knappar. IR fjärrkontroll är lämplig att använda där man önskar begränsa fjärrkontrollens räckvidd inom ett rum eller i rum med vikväggar etc. Drivs av 2st AAA batterier, ingår ej. Räckvidd 15m.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 45
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Svart

Fjärrkontroll IR 						

Förp.
antal

1/1
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Rökdetektor
Rökdetektor till ELKO Living System för detektering av rökutveckling. Larmgivande siren bör användas och anslutas till en utgångsmodul. Även ljusstyrda lampor kan användas som blinkande larmljus samt ljussättning av utrymningsväg. Bör ej användas utan LS Larm back up. Sockeln har utgång med potentialfri växlande kontakt för max
30VDC/1A. Detektorn kan därmed användas för fristående brandlarm eller branddörrstängning. Maximalt antal detektorer som kan sammankopplas i serie mot samma ingång är 10 st. Rökdetektorn ansluts till 1 ingång på LS Input 24/3.
Monteras på sockel 17 089 22. För återställning av larm måste detektorn göras spänningslös från tex. en tryckknapp.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 21
17 089 22

Vit
Vit

Rökdetektor						
Sockel							

Förp.
antal

1/1
1/1

Larm programmeringsenhet till rökdetektor
Programmeringsenheten är installatörens elektroniska assistent för service och inställningar av rökdetektorer i
ELKO Living System.
Kan användas till följande:
- Förändring av inställningar (ex. hög- medel-, eller låg känslighet)
- Avläsning av inställningar som ligger lagrade i rökdetektorn.
- Datum för sista service. Programmeringsenheten har inbyggd klocka (med datum och klockslag).
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 26		

Programmeringsenhet						

Förp.
antal

1/1

Läckagesensor
Läckagesensor för anslutning till ELKO Living System för förebyggande av vattenskador. Sensorn kan exempelvis monteras i ett dropptråg under diskmaskinen eller direkt på golvet i tvättstugan under tvättmaskinen. Sensorn
används med fördel tillsammans med LS Magnetventil, E17 089 15 för avstängning av vattnet. Ansluts via uttag 17
089 12-14 direkt till ingångsmodul E17 089 00. Uttaget består av ett 3-poligt DIN-don med lödöron.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 10
17 089 12
17 089 13
17 089 14

Grå
Fjällvit
Alu
Svart

Läckagesensor						
Uttag IP20							
Uttag IP20							
Uttag IP20							

Förp.
antal

1/1
1/5
1/5
1/5

Magnetventil vatten
Magnetventilen ¾" för vatten kan stänga huvudvattenförsörjningen till byggnader med en vattenförbrukning på
upp till 7 m³/timme. Magnetventilen kan t ex styras via ELKO Living System och av larmsignal från en fuktgivare.
Ventilen monteras direkt efter vattenmätaren eller vid objektet. Ventilen manövreras av 230VAC och är av typ NO
(Normaly Open), vilket innebär att ventilen är öppen när spolen är spänningsfri.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 15		

Magnetventil						

Förp.
antal

1

Gassensor
Gassensorn används för att skydda mot utsläpp av gas. Sensorn är anpassad för montering i pannrum, kök eller
där det är fara för utsläpp av gas. Sensorn kan monteras på vägg eller i tak. Strömförsörjning 12V för fristående
installation medföljer. Vid användning i LS spänningsmatas sensorn från LS Larm backup modul. En gassensor
kan ansutas/backupmodul. När sensorn aktiveras blinkar en röd diod, samt en kraftig ljudsignal avges. Sensorn har
inbyggt en normalt sluten (NC) och en normalt öppen (NO) kontakt. Ansluts till LS systemet, direkt till magnetventil
eller siren.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 18

Vit

Gassensor							

Förp.
antal

1/1

Magnetventil Gas
Magnetventil för gas ansluts till utgångsmodul i ELKO Living System eller direkt till gassensor 17 089 18. Används
för att stänga huvudgasledningen till en byggnad eller förbrukare om gassutsläpp och/eller rökutveckling uppstår.
Ventilen har i båda ändar ½’’ RG anslutning. Ventilen är av typen NC (Normally closed) d.v.s ventilen skall ha
spänning för att öppna. Insatsen kan vridas lodrät eller vågrät installation och är försedd med kontakter för
anslutning av 230V.
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

17 089 19		

Magnetventil						

Förp.
antal

1/1

Link kabel (5x2x0,6)
LS Link kabel är dimensionerad för dataöverföring och strömförsörjning av ELKO Living System in- och utgångsmoduler, då de tex. installeras decentraliserat (max avstånd 50m och vid dubblerad ledningsarea för 0V 100m).
Används också som förbindelse mellan sensorer (ex.tryckknappar och rörelsevakter) och ingångsmoduler. Maxavstånd mellan sensor och ingångsmodul är 300m. Kabeln är godkänd som installationskabel för att läggas i samma
rör som 230/400V ledningar. Ledarna är partvinnade och individuellt färgmärkta för att underlätta kopplingsarbetet.
Kabeln är halogen och PVC fri. Består av 5 par (5x2x0,6mm) har en diameter på 7mm, och levereras i 305m box
(Reelex).
E-nummer
Färg
Benämning 							
									

49 591 63

Vit
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Kabel 5x2x0,6						

Förp.
antal

1/1
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Vill du veta mer om ELKO eller
ELKO Living System?

På ELKO.se kan du alltid hitta
uppdaterad information om oss
och våra produkter och få idéer
och inspiration till hemmet. ELKO
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har inga egna försäljningsställen
men alla våra produkter kan
köpas via elektriker. De kan även
hjälpa dig med den fackexpertis

du behöver vid planering,
kalkylering, installation och
programmering av ditt
nya ELKO Living System.
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Turn on Living
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ELKO är en av Skandinaviens ledande
producenter av elmateriel och har i över 60
år levererat kvalitetsprodukter till hem och
företag. Vår långa erfarenhet i kombination
med viljan att tänka nytt har lett oss till en

fantastisk produkt – ELKO Living System är
ett lysande exempel på att vi under dessa
60 år har förändrat och förbättrat standarden
vad gäller komfort, innovation, design och
funktionalitet i hemmet.

ELKO AB, Bryggvägen 16, Box 47020, 100 74 Stockholm - Tel: 08-449 27 00
Fax: 08-449 27 30 - E-post: info@elko.se - www.elko.se

LB-Ljudmontage
Roland Lindberg
Söderharg 181
742 95 HARGSHAMN
070-302 35 78
Distributör av
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