Elegant trådløs lysstyring for økt
komfort og strømsparing

ELKO Wireless «smarthus»
lysstyring
Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur
eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler skal frem til
bryteren. Med de elegante bryterne betjener du enkeltlamper eller grupper
av lamper som er dimmet akkurat slik du ønsker.
ELKO Wireless er trådløst og gir et ”skjult” anlegg
ved rehabilitering og nybygg. Med noen få grunnkomponenter får du alt fra enkel lysstyring til komplette scenarier. Betjeningsenhetene er i elegant
ELKO Plus design. Det gjør at ELKO Wireless passer
inn i alle norske hjem og er ideell for oppussing og
rehabilitering.
Enkel programmering
Det kreves ikke PC eller annet spesialutstyr for å
programmere «stand alone»- løsninger av ELKO
Wireless. Kun noen enkle trykk, og systemet virker

slik du vil. Dersom anlegget har over 10 produkter
brukes PC til programmeringen og all nødvendig
programvare følger systemet.
Montering
ELKO Wireless bryterpaneler er batteridrevne, og
kan derfor monteres av huseieren selv. Mottakerne
skal kobles til strømnettet i veggbokser, himling,
eller takbokser. Dette er arbeid som må utføres av
elektriker.

ELKO Wireless
■ Du kan slå av/på eller dimme enkeltlamper, grupper av lamper samt lage
lysscenarier.
■ Det er ingen ledninger tilbryterpanelet.
Det vil si at bryteren kan festes hvor du
vil i huset.
■ Enkel programmering utføres ved bruk
av skrutrekker direkte på bryteren.
■ ELKO Wireless leveres i polarhvit,
aluminium og sort.

Lyset kan betjenes med bryterpanelene, kombienhetene og
fjernkontroll. Fjernkontrollen
kan styre flere enkeltlamper og
grupper av lamper.
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Bryterpanelene kan festes direkte på alle typer underlag med skruer eller tosidig tape. Når du trykker på en av tastene går det
radiosignaler til en mottaker som slår av/på eller regulerer lyset.
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Skapt for rehabilitering
ELKO Wireless kan med fordel kombineres med eksisterende elektrisk
opplegg. Bruk ELKO Wireless der det er behov for en ny bryter og et nytt
lampepunkt. Rehabilitering blir betydelig rimeligere når radiosignaler kan
erstatte kabler. I tillegg unngås skjemmende ledninger langs tak, gulv og
dørlister.
For alle som skal pusse opp eller foreta en total
rehabilitering er ELKO Wireless en god nyhet. Det
er kun ELKO Wireless som passer sammen med det
øvrige materiellet fra ELKO, som normalt finnes der
fra før.
Tidsriktig design i hele huset
ELKO Plus designmateriell leveres i hvitt, aluminium
og sort, både for vanlig installasjon og for trådløst
anlegg. Dermed får hele huset en ansiktsløfting selv
om kabelbasert og trådløst materiell kombineres.
Rimeligere rehabilitering
Bryterne kan plasseres akkurat der du ønsker, også
på murvegger. Dette er helt unikt og gjør det mulig
å foreta rimelig rehabilitering med ”skjult” anlegg i
alle rom.

Ved rehabilitering og tilbygg kan ELKO Wireless enkelt kombineres
med eksisterende materiell.
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ELKO Wireless mottakere passer inn i standard veggbokser og er ideell for rehabilitering. Her monteres en kombienhet som er
mottakere og betjeningspanel i ett. Det vil si at bryteren som monteres også kan motta signaler fra andre kombienheter
og betjeningspaneler.
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Skjult anlegg med trådløst
De som har bygget laftet bolig med tradisjonelt strømanlegg vet at det er
kostbart å legge kablene så de ikke synes. Det var før ELKO Wireless. Nå
får du skjult anlegg i anerkjent standard fra ELKO. Du kan også se frem
mot bedre funksjonalitet.
Moderne interiør har spennende materialer som
skifer, glass og rustfritt stål. Med ELKO Wireless
brytere er det ingen kabler som skal kobles til.
Du står helt fritt med plasseringen, selv der det er
umulig å få skjult anlegg med tradisjonelle brytere. Fest bryterne på tømmer, mur eller glass, du
bestemmer.
Ta med ELKO Wireless i planleggingen
Ved nybygg, spesielt i hus og hytter i laftet tømmer,
bør det satses på ELKO Wireless allerede i planleggingsfasen. Boring av ledningskanaler i tømmerstokker er meget kostbart, og kan helt unngås ved
bruk av trådløse ELKO Wireless brytere.
ENØK-effekten
Ved at det er enkelt å feste bryterne der de som bor
i huset ferdes, blir det enklere å slå av lyset. Installer for eksempel en bryter i hver ende av gangen,
og gjerne nede og oppe i trappen. Det gir bedre
lysbruk og lavere strømregninger.

I et moderne miljø med mye glass er ELKO Wireless det eneste
logiske valget. Husk at ELKO Wireless med fordel kan kombineres
med tradisjonelt anlegg.

Gå inn på www.elko.no, prøv ENØK kalkulatoren og
se hvor mye du kan spare av energi. Se også hvordan energimerkeordningen fungerer, og hvordan
du evtentuelt kan oppgradere boligens energimerke
ved å installere ulike produkter.

I laftede hus og hytter gir ELKO Wireless et skjult anlegg uten de
store kostnadene som ofte er knyttet til slike installasjoner.
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ELKO Option er rammer i rustfritt stål, sotet hvitt eller sort glass
samt skifer. Dette er ekte materialer med spennende overflater og
dybde i fargespill og lysreflekser. Kombiner gjerne hvit, aluminium
eller sort betjeningspanel med de ulike ELKO Option-alternativene.
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Bli din egen lysmester
Scenarier er en gruppe av lamper hvor hver lampe lyser med en forhåndsprogrammert styrke. Dette er lysstyring som gir hjemmet en helt ny
dimensjon av komfort. Ett tastetrykk kan skifte stemningen i hele huset.
Tenk deg at en knapp (på veggbryteren og eventuelt på fjernkontrollen) betyr «Alt lyset på full
styrke». Dette gir ideelt arbeidslys. En annen knapp
kan slå av lyset i taket på kjøkkenet, dempe lyset
under overskapet og dempe alt lyset på stuen.
Dermed ligger alt til rette for TV-hygge.
Imponer dine venner og vis økonomisk sans
Etter at anlegget er installert, er det enkelt for huseieren å endre scenarier selv. Det er kun fantasien
som setter grenser for hvordan scenarier bygges
opp. Et godt tips er å være moderat så betjeningen
blir enkel og logisk. Ønsker du å skifte ut trykkknappene med andre symboler, så er symbolknappsett tilgjengelig. En lyspære som er dimmet
øker levetiden betydelig. I tillegg bruker den mindre strøm. Dessuten er det enklere å slå av alt lyset
i et rom for å spare strøm bare med ett tastetrykk.
Full kontroll med Visual Controller og touch-PC
Dersom det er mer enn 10 produkter sammenkoblet, anbefales sterkt installasjon av en sentral
styringsenhet (Visual Controller). Ved bruk av Con-

troller får en i tillegg ytterligere funksjoner. Denne
programmeres fra en PC.
Med Visual Controller får anlegget muligheter for
touch dimming, dvs at en kan dimme opp/ned og
slå av/på på med en knapp. Dermed kan 4 lyssoner styres fra en 4-kanal bryter. Det blir også
muligheter for hjemmesimulering av belysningen
når familien er bortreist. Dette kommer i tillegg til
enkel og logisk endring av funksjoner og scenarier
fra PC uten at man behøver å gjøre noe som helst
på produktene som er installert. I Controlleren er
det lagret full dokumentasjon over installasjonen,
denne kan printes ut som en brukerveiledning på
hele anlegget. Programmet kan med fordel lagres
på CD/USB-penn som en back up på anlegget.
Så avansert som du ønsker
Denne type anlegg er et fullverdig ”smarthus”-lysstyringsanlegg hvor også en eventuell eksisterende
ledningsbundet installasjon kan styres. Det kan
blant annet legges inn 100 timerfunksjoner som
kan ikke bare styrer lys, men også kaffetraktere ol.

Moderne planløsninger gir åpne hjem, og det stiller store krav til lysstyring. Det kan være en fordel å kunne regulere kjøkkenlyset fra stua.
Scenarier gjør det mulig å lage ulike lysstemninger som aktiveres med et tastetrykk. De innebygde timerfunksjonene kan ikke bare styre
lys, men også andre elektriske apparater som kaffetraktere, strykejern ol.
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Med en touch-PC får du maksimal brukerkomfort ved at scenarier
og funksjoner endres ved å trykke på en plantegning av huset. Fra
skjermen kontrolleres alle funksjoner i systemet samt eventuell ny
programmering. Det samme kan gjøres fra en hvilken som helst
vanlig PC som kobles til systemet, enten direkte, via lokalt nettverk
eller via internett. Få full oversikt med over hele huset, med betjening fra ett sted.

Styringspanelet er også en kraftig PC med TV-tuner. Plasser gjerne
skjermen på kjøkkenet og få et fullverdig underholdningssenter,
TV og internettilgang samtidig. Det kan leveres trådløst tastatur
og mus for å øke brukervennligheten når enheten benyttes som
hjemme-PC.
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Programmering
Det er to ulike metoder som benyttes for å programmere ELKO Wireless.
■ For enkle system med kun betjeningspaneler og mottakere, som ”stand alone”. PC benyttes ikke.
■ For større system med mer enn 10 produkter, med ”Controller”. Programmeres med PC.

”Stand alone”, enkle systemer som
programmeres uten PC
ELKO Wireless som ”stand alone” har 2 typer programmering, Basic
programmering og Scenario programmering.
■ Ved Basic programmering styres lys direkte opp-ned/av-på
ved 2-knapp styring.
■ Ved Scenarieprogrammering fungerer hver knapp uavhengig av
de andre, og setter da lyset i et forhåndsinnstilt nivå.
Basic programmering:
Sender/Bryter: Trykk en gang på programmeringsknappen
A, lysdioden B lyser RØDT, trykk innen 5 sekunder for valg av
høyre eller venstre side av bryteren.
Mottaker:Trykk en gang på programmeringsknappen, lysdioden
blinker RØDT etter 5 sekunder, avslutt deretter programmeringen
ved et trykk på programmeringsknappen på enten sender eller
mottaker.
Scenarie programmering:
Sender/Bryter: Trykk 2 ganger på programmeringsknappen A, lysdioden B lyser GRØNT. Trykk innen 5 sekunder på en av trykknappene for valg av trykknapp.
Mottakere: Trykk en gang på programmeringsknappen A. Lysdioden B blinker GRØNT etter 5 sekunder. Hvis mottakeren har lysdemperfunksjon stilles ønsket nivå inn med knapp en (øke) knapp
2 (minske). Hvis mottakeren har relefunksjon stilles ønsket
tilstand (på/av) med de samme knappene. Avslutt programmeringen med et trykk på programmeringsknappen på en av mottakerne. Alle lysdioder slukkes, både i brytere og mottakere, og
scenariet er ferdig.

«Stand alone» programmering skjer direkte på de ulike elementene
uten bruk av PC.
VIKTIG!
Mottakerne må alltid ha last tilkoblet under programmering
Husk alltid å legge inn en ”slukk alt” funksjon. Lag et eget scenario
hvor ett trykk på en av knappene innebærer at alle lamper slår seg
av. Denne funksjonen er ideell å bruke når du skal legge deg eller
dra på jobb. Du kan fjerne all programmering i en enhet ved å
holde A inne i 5 sekunder til B blinker GRØNT. Det gjelder alle
enheter.
Prøv simulatoren på www.elko.no
På ELKO sine nettsider finner du en interaktiv programmeringssimulator. Programmer Basic eller Scenario og se hvor enkelt det er
å programmere funksjonene så de blir akkurat som du ønsker.

Med programmeringssimulatoren ser du hvor enkelt det er å legge nye funksjoner inn i systemet.

10

Oppsett og programmering for anlegg
med mer enn 10 produkter sammenkoblet, med PC og Controller
For programmering av systemer med mer enn 10 produkter
sammenkoblet benyttes en
Controller. Dette er en sentral
styringsenhet som programmeres via PC. Controlleren gis
også mulighet for styring via
internett. I tillegg til styring av
trådløse produkter er det 128
innganger og utgnger for styring av trådbaserte produkter.
Programmeringen er Windows
basert med «drag’n drop»
funksjoner, se skjermbilde til
venstre.

All programmering gjøres på PC. Identifisering av de ulike komponentene skjer enkelt med kvitteringstrykk på de enkelte bryterne
og fjernkontrollen.
Lysstyring lokalt eller via internett:
Sett opp lysstyringssystemet med et lokalt nettverk (LAN) eller
legg til rette for fjernbetjening via internett (WAN). I begge tilfeller
benyttes vanlig 1:1 patchkabel samt router og switch. Anlegget og IP-adresser konfigureres eller nettleverandørens krav og
muligheter.
Programmering med Visual programmering:
Installasjonsprosedyre:
■ Last opp siste versjon av programvare til Controller fra
www. elko.no
■ Sett riktig tid & dato.
■ Legg til adgangskoder og adgangsrettigheter
■ Fyll inn prosjektinformasjon
■ Start med å navngi alle rommene
■ Legg inn alle komponenter under ”Installasjon”
■ Legg til ”Funksjoner” og opprett link mellom produkt
og funksjon
■ Link alle ”Wireless” produkter i installasjonen
■ Send prosjektfilen til Controller
■ Test og verifikasjon av installasjon
■ Dokumentasjon
For detaljert fremgangsmåte:
Gå inn på www.elko.no og last ned ELKO LS Installasjons-software
på norsk. Installer programmet, deretter åpne: Dokumentasjon/
Brukerveiledning/Visual hjelpefil.

Under hvert rom (f eks stue, bad, kjøkken) finner du:
■ Plassering
■ Komponent type
■ Identifikasjonskode
■ Kabelnummer
■ Lyskurs
■ Beskrivelse av inn, og utgangsmoduler
Funksjonsdokumentasjon
■ En komplett brukerveiledning over anlegget. Oversikt over alle
brytere med plassering og funksjon på knappene
Programpakker som følger med anlegget:
Følgende programmer leveres som en del av pakkeløsningen. Siste
versjon lastes ned fra www.elko.no
■ Administrator
Settinger: E-mail, Brukerkontoer, Nettverk, tid/klokke ++
■ FirmwareLoader
For å laste opp siste softwareversjon til Controller.
Alltid last siste versjon!
■ SceneDesign
Visualiseringsprogram for Controller med Viewer.
Her lages visualiseringen.
■ SceneView
Visualiseringsprogrammet for visning og kontroll av anlegg.
■ ServiceView
Brukes til feilsøking, installasjonssjekk
■ Visual
Programmeringsverktøyet for Controller & Controller m/Viewer

Dokumentasjon av anlegget:
Dokumentasjonen genereres automatisk og inneholder:
Anleggsdokumentasjon
■ Installatør og kundeopplysninger
■ Tilkoblede datalinjeprodukter

11

ELKO Wireless produktsortiment

Bryterpanel
Bryterenhet med 4 knapper, kommuniserer med dimmer eller relé
for å styre en eller flere lamper. Meget lav byggehøyde (14mm)
Kan festes i veggboks eller direkte på vegg. Utførelse i ELKO Plus.
Leveres med batteri CG2032.
Betegnelse

El.nr.

Plus WL bryter 4k batt P/I PH
Plus WL bryter 4k batt P/I ALU
Plus WL bryter 4k batt P/I SO

45 411 30
45 411 31
45 411 32

Mottaker med relé 10A
WL mottaker som kommuniserer med andre komponenter i ELKO
Wireless systemet. Brukes til innbygging i installasjoner og apparater som ønskes fjernbetjent trådløst. Leveres med tilkoblingsledninger for fas (2 stk), null, og reléutgang.
Betegnelse

El.nr.

WL relé 10A

45 411 63

Kombienhet relé

Mottaker med dimmer

Bryter og relé i ett, består av både sender og mottaker som kommuniserer med andre ELKO Wireless komponenter. Bryterpanel
med 4 knapper, der to knapper styrer det innebygde reléet, også
andre enheter kan betjenes av disse knappene samtidig. De øvrige
2 knappene kan fritt benyttes til øvrige enheter i installasjonen.
Ved installasjon må også 0-leder tilkobles. Monteres i cc60 veggboks eller påveggskappe på min. 25mm. Utførelse i ELKO Plus.

WL mottaker med dimmer som kommuniserer med andre komponenter i ELKO Wireless systemet. Leveres med enkel frontdeksel for
plassering i f. eks. veggboks, eller ferdig montert i kapsling med
strekkavlaster. Ved montasje i veggboks eller påveggskappe (min
25mm) benyttes sentralplate 4541141-43.

Betegnelse

El.nr.

Plus WL bryter 4k relé I PH
Plus WL bryter 4k relé I ALU
Plus WL bryter 4k relé I SO

45 411 33
45 411 34
45 411 35

Betegnelse

El.nr.

Plus WL dimmer 250W
WL dimmer 250W kapsling skjult

45 411 40
45 411 46

Pluggbare mottakere
med relé eller dimmer
WL mottakere med hhv dimmer eller relé som kommuniserer med
andre komponenter i ELKO Wireless systemet. Plugges direkte inn i
eksisterende stikkontakt.

Kombienhet dimmer
Bryter og lysdimmer i ett, består av både sender og mottaker som
kommuniserer med andre ELKO Wireless komponenter. Bryterpanel
med 4 knapper, der 2 knapper styrer den innebygde dimmeren,
også andre enheter kan betjenes av disse knappene samtidig. De
øvrige 2 knappene kan fritt benyttes til øvrige enheter i installasjonen. Monteres i cc60 veggboks eller påveggskappe på min.
25mm. Utførelse i ELKO Plus.
Betegnelse

El.nr.

Plus WL bryter 4k dimmer I PH
Plus WL bryter 4k dimmer I ALU
Plus WL bryter 4k dimmer I SO

45 411 36
45 411 37
45 411 38

Betegnelse

El.nr.

WL Pluggbar dimmer 250W PH
WL Pluggbar relé 2300W PH

45 411 50
45 411 51

Lampeuttak med relé eller dimmer
Lampeuttak med hhv relé eller dimmer som kommuniserer med
andre komponenter i ELKO Wireless systemet. Monteres i tak og
har ledningsutløp og strekkavlaster for hengelampe/ledning.

Mottaker med relé 6A
WL mottaker med relé som kommuniserer med andre komponenter i ELKO Wireless systemet. Leveres med enkel frontdeksel for
plassering i f. eks. veggboks, eller ferdig montert i kapsling med
strekkavlaster. Ved montasje i veggboks eller påveggskappe (min
25mm) benyttes sentralplate 4541141-43.
Betegnelse

El.nr.

Plus WL relé 1380W
WL relé 1380W kapsling skjult

45 411 39
45 411 45
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Betegnelse

El.nr.

WL Lampeuttak dimmer 250W
WL Lampeuttak relé 1380W PH

45 411 52
45 411 53

Kapsling for mottakere
For montering av mottakere med el.nr 4541139 og 4541140
Betegnelse

El.nr.

Kapsling m/strekkavlaster skjult

45 411 47

Markiserelé
Markiserelé som kommuniserer med andre komponenter i ELKO
Wireless systemet. Benyttes til trådløs styring av solskjerming,
for eksempel persienner og markiser. Leveres med eller uten lås.
Låsen setter reléet i fast posisjon (lokalt) uavhengig av evt.
scenarier/gruppestyringer.
Betegnelse

WL
WL
WL
WL
WL
WL

Markiserelé
Markiserelé
Markiserelé
Markiserelé
Markiserelé
Markiserelé

El.nr.

20-460W PH
20-460W ALU
20-460W SO
m/lås 20-460W PH
m/lås 20-460W ALU
m/lås 20-460W SO

45
45
45
45
45
45

411
411
411
411
411
411

54
56
57
55
58
59

Sentralplater for montasje i
kombinasjonsplater
Betegnelse

El.nr.

Plus WL sentralplate PH
Plus WL sentralplate ALU
Plus WL sentralplate SO

45 411 41
45 411 42
45 411 43

Batteri for bryterpanel
Betegnelse

El.nr.

WL batteri CR 2032

45 411 49

Fjernkontroll
Fjernkontroll for styring av mottakerenheter i ELKO Wireless
systemet. Benyttes for å styre lamper enkeltvis, eller scenarier.
Enheten har 8 stk knapper fritt programmerbare i ELKO Wireless
systemet. Leveres inkl. batterier.
Betegnelse

El.nr.

WL Fjernkontroll 8k RF

45 411 60

Symbolknappesett
for bryterpanel og kombienhet
Betegnelse

El.nr.

Plus symbolknapper PH
Plus symbolknapper ALU
Plus symbolknapper SO

45 410 30
45 410 31
45 410 32

Nøkkelring
Fjernbetjening for styring av mottakerenheter i ELKO Wireless
systemet. Benyttes for å styre lamper enkeltvis, eller scenarier.
Enheten har 4 stk knapper fritt programmerbare i ELKO Wireless
systemet. Leveres inkl. batterier.
Betegnelse

El.nr.

WL Nøkkelring sender 4 kanal

45 411 61

Batterisender
Batterisender for innkobling av produkter som ikke er en del av
ELKO Wireless systemet. Både korte og lange potensialfrie slutninger/pulser kan tilkobles, og dermed intgegreres i systemet.
Senderen har 4 ledningspar som tilkobles de forskjellige potensialfrie givere som ønskes integrert i ELKO Wireless systemet.
Leveres inkl. batteri ( CR2032 )
Betegnelse

El.nr.

WL batterisender 4 kanal

45 411 62

Et bryterpanel er helt flatt (til
venstre) og kan festes til alle
overflater. Kombienhetene (til
høyre) monteres i standard
veggboks.
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Testkit for Wireless

Monitor for innfelling

Wireless testkit brukes til å kontrollere dekningsområdet/rekkevidden på den trådløse kommunikasjonen. Testsettet består av to
identiske enheter som må synkroniseres før bruk. Enhetene kan
monteres med en selvklebende gummipute på baksiden (inkludert) slik at de enkelt kan plasseres på de steder der den trådløse
forbindelsen ønskes testet.

Monitor for innfelling i vegg. Vifteløs med ramme i børstet stål.
Benyttes som 2. monitor tilkoblet LS Touch PC 15”.

Betegnelse

El.nr.

WL testkit

45 411 70

Betegnelse

El.nr.

LS Touch skjerm 15”

45 150 81

ELKO Plus Option
ELKO Option er en serie rammer i stål, glass og skifer som kan
erstatte rammene som følger med Wireless bryterpanel. Det er
mulig å kombinere alle varianter for å tilpasse designen optimalt.

Controller

Betegnelse

Styreenhet som tar i mot signaler fra både trådløse og trådbundne
produkter i Wireless/ELKO Living System. Programmeringen er
windows-basert med drag’n drop funksjon, ferdige funksjonsblokker for rask og enkel programmering. Leveres i 6 DIN modulers
bredde, tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm
skinne.
Betegnelse

El.nr.

LS Visual Controller m/Viewer

45 150 01

Plus
Plus
Plus
Plus
Plus

Option
Option
Option
Option
Option

El.nr.

stål sirkulær 1H
stål lineær 1H
hvit frostet 1H
sotet sort 1H
skifer 1H

14
14
14
14
14

274
274
274
274
274

64
65
70
75
80

Trådløs
dimmerpakke
ELKO Wireless Quick Dim. Mottaker med dimmer og batteribryter i
en pakke.

Strømforsyning
Transformator med 24V stabilisert likespenning for SELV-krets,
max 5 % rippel. Transformatoren på 72W leveres i 6 DIN-modulers
utførelse. Tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35 mm
skinne.
Betegnelse

El.nr.

LS Strømforsyning 24VDC 3A

45 150 11

Betegnelse

El.nr.

ELKO Wireless Quick Dim

45 411 10

Startpakke med Controller og
Wireless-produkter
Ferdigprogrammert pakke bestående av LS Visual
Controller m/Viewer, strømforsyning, 5 stk WL brytere,
5 stk WL dimmere, 2 stk reléer.

PC for innfelling
PC for innfelling i vegg. Vifteløs PC med ramme i børstet stål. I
tillegg til full visualisering og styring av ELKO Living System/ELKO
Wireless installasjonen, har den multimediafunksjoner som TV/FM
tuner, DVD RW spiller/brenner, innebygget stereohøyttalere. 2 stk
USB tilkoblinger samt av/på bryter i front.
Betegnelse

El.nr.

LS Touch PC 15”

45 150 80
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Betegnelse

El.nr.

LS ELKO Living startkit

45 411 00

Ofte stilte spørsmål:
Hvor ofte må jeg bytte batteri?
Ved normal bruk holder et batteri 5-7 år
Er radiobølgene farlige?
Nei, radiobølgene er ikke farlige, strålingen fra et
ELKO Wireless produkt er ikke høyere enn fra et
vanlig radioapparat
Er signalene følsomme ovenfor forstyrrelser
fra eksempelvis kjøkkenmaskiner og elektrisk
verktøy?
Nei, signalene blir ikke påvirket av kjøkkenmaskiner eller lignende.

Hvor lang er rekkevidden på signalene?
Typisk er rekkevidden på produktene 40m
innendørs og 300m utendørs.Rekkevidden avhenger av produktenes plassering og bygningens
konstruksjon. Sørg derfor alltid å teste signalstyrken før produktet monteres.
Hva er et lysscenarie?
Et lysscenarie er en innstilling av hvilke lamper som
skal lyse og hvor mye hver enkelt av disse lampene
skal lyse, når det trykkes på en av bryterne på
fjernkontrollen eller bryterpanelene.

Min nabo har også ELKO Wireless, kan signalene
forstyrre hverandre?
Nei, produktene knyttes til hverandre under programmeringen, og vil i ettertid ikke kunne påvirkes
av andre produkter.
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ELKO Wireless får du fra:

