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LED Downlight Akse 5W
Akse, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes 360° i alle retninger. Downlightens
innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart
materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i
83mm hull. Byggehøyde på kun 48mm betyr at den kan
bygges inn i 2” lektet tak. Leveres med fargetemperatur
2700 K og varmdim (2100 – 2800 K ) IP44. Dimbar med
315 GLE / 316 GLED. Utførelser i Polarhvit, børstet stål
og sort.
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LED Downlight Tilt 5W
Tilt, en downlight som er vippbar i to retninger, med
meget godt lysutbytte. Downlightens innkapsling gjør
at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik
at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull.
Byggehøyde på kun 37mm betyr at den kan bygges inn
i 1” lektet tak. Leveres med fargetemperatur 2700 K og
varmdim (2100 – 2800 K ). IP44 Dimbar med 315 GLE /
316 GLED. Utførelser i Polarhvit, børstet stål og sort.
LED Downlight Tilt 2700 K Hvit
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LED Downlight Fokus 5W
Fokus, en fast lavprofildownlight med meget god lysutbytte ( . Downlightens innkapsling gjør at downlighten kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at
kasse ikke er nødvendig. Montasje i 76 / 83 mm hull.
Byggehøyde på kun 34mm betyr at den kan bygges inn
i 1” lektet tak. Leveres med fargetemperatur 2700 K og
varmdim (2100 – 2800 K ) Det medfølger 3 stk reflektorer med forskjellige spredningvinkler. IP44. Dimbar med
315 GLE / 316 GLED. Utførelser i Polarhvit, børstet stål
og sort.
LED Downlight Fokus 2700 K hvit
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Bright
LED Leselampe 4W
LED leselampe 4W for montering i veggboks eller kappe og ELKO ramme.
350mA, 3000K, COB. Dimbar med ELKO 315GLE
E-Nr
30 882 09
30 882 10
30 882 11

Farge
Polarhvit
Aluminium
Sort

Varetekst
LED leselampe 4W PH
LED leselampe 4W ALU
LED leselampe 4W SO

LED Downlight 5W for ramme
LED downlight 5W for montering i veggboks og ELKO
ramme. Ved montering i samme veggboks som driver
må ELKO Bigbox benyttes.
Vinklingsbar. 500mA 3000K COB Spredningsvinkel 40°.
IP21. Dimbar med ELKO 315GLE
E-Nr
30 882 00
30 882 01
30 882 02

Farge
Polarhvit
Aluminium
Sort

Varetekst
LED Downlight 5W for ramme PH
LED Downlight 5W for ramme ALU
LED Downlight 5W for ramme SO

LED Veggarmatur 1W
LED veggarmatur 1W for montering i veggboks og ELKO
ramme. 350mA, 3000K Osram Oslon LED.
Min 2 lamper pr. driver.
Dimbar med ELKO 315GLE.
E-Nr
30 882 03
30 882 04
30 882 05

Farge
Polarhvit
Aluminium
Sort

Varetekst
LED Veggarmatur 1W PH
LED Veggarmatur 1W ALU
LED Veggarmatur 1W SO

Bright
ELKO Bright er en serie LED armaturer i ulike utførelser, utviklet for å kombineres med rammer fra ELKO. Med ELKO
Bright kan designet på belysningen være det samme som på brytere og stikkontakter som er installert i boligen.
Med samme design blir den elektriske installasjonen estetisk perfekt.
ELKO Bright produktene leveres i tre farger
Dette gir store muligheter når du kombinerer med eksisterende designserier i ELKO Plus, RS16 og ELKO
Plus OPTION. Det blir da mulig å kombinere unike
egendesignede armaturer, med rammer i glass, skifer,
eller stål, slik at installasjonen harmonerer med den
øvrige installasjonen.

Downlights i taket

Tre downlights gir mye lys og klarer de fleste behov.
Hvite armaturer montert i kritthvite ELKO Plus OPTION rammer ser alltid elegant ut. Her er downlightsen
montert i en 3-hulls glassramme, i taket er det montert ELKO BigBox som også har plass for driveren.
Har du en annen farge i taket, kan det kanskje passe
bedre med svart eller aluminium downlight i passende
ramme av stål, glass eller skifer.

Leselampe
Med leselampen montert på sengegavlen, kan
ELKO USB lader for lading av telefon, strømbryter og leselampe enkelt kombineres inn i rammen.
Alle ELKO produkter med standard festeramme kan
monteres i kombinasjon med leselampen, ELKO Sound
Radio2 med vekkerklokkefunksjon er en løsning som
selvfølgelig passer inn i rammene.

Bright
Montering i veggbokser

Montering i ELKO BigBox

ELKO Bright armaturene er konstruert for å kunne
monteres i vanlige veggbokser. Innfestingen av
festerammen er den samme som for stikkontakter og
brytere, hvilket gjør monteringen enkel. Når armaturen
er festet i boksen, kan valgt ramme og senterplate
sneppes på plass. Fordelene med montasje i veggboks er
store, og gjør utskiftning enkelt ved bytte, eller eventuell
utvidelse. ELKO Bright armaturer er velutprøvde
og godkjent for å monteres i ELKO S57 veggbokser.
Led driveren må da plasseres på et annet egnet sted.

ELKO BigBox er, som navnet sier, en stor veggboks
med større plass for kabler og annet utstyr. Den passer
derfor perfekt for montering av ELKO Bright armaturer
i kombinasjon med LED driver.

Montering i kapper
ELKO Bright veggarmaturer og leselamper kan monteres
i forhøyningskapper i ELKO PLUS og RS16 design. Til
leselampen kan de lave 25mm kappene benyttes.

LED driveren plasseres i det store koblingsrommet i
BigBox’en, med ELKO Bright armaturen over.

Bright
Veggarmatur
Leveres i polarhvit, aluminium og sort, og kan kombineres med alle ELKO rammer i plast og naturmaterialer.
Lyskilden er godt skjermet, og gjør at veggarmaturen er
helt blendingsfri.
I trapper kan det være praktisk å montere ekstra belysning, så trinnene blir godt synlige. Foruten sikkerhetsaspektet, skaper lys i trappen et miljø, som passer med
resten av huset.
ELKO Bright veggarmaturer monteres i vanlige veggbokser, men helst i en BigBox slik at det er plass til driver.
Veggarmaturene kan selvfølgelig dimmes eller kobles
med endevender for styring oppe og nede, og kan også
kobles med en bevegelsesføler, slik at lyset skrur seg på
ved bevegelse i trappen eller gangen.
Bruksområdene er mange, ikke bare i trapper, men også
som nattbelysning i gangen. Ved nattlige besøk til toalettet, eller for barn som ikke vil ha det helt mørkt om
natten, kan det være praktisk med veggarmaturer i gangsonene.
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