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Dosinstallationer

ELKOs dossystem omfattar apparatdosor, kopplingsdosor och takdosor, samt tillbehör till dessa. Det finns också
dosor som är brandklassade, vilket innebär att väggens brandklassning kvarstår även med dosor inmonterade.
Med ELKOs dossystem, som är baserat på byggstenar, kan Du enkelt och lätt sätta ihop dosor efter önskemål.
Du är hela tiden säker på att enskilda apparater och olika kombinationer sitter perfekt efter montering. De finns
också standardkonfigurationer som passar i de vanligaste installationerna. Standardkonfigurationerna kan alltid
ändras och kompletteras efter behov.
Info!

Röda dosorna

De ”Röda dosorna” och tillbehören är tillverkade av helt halogenfri plast.
Dosorna är provade och godkända enligt IEC 695-2-1, och klarar glödtrådsprov 850°C.

- Stålregelfäste till enkla, dubbla och 1½- dosor
- Självjusterande teleskopiska fästringar
- För enkel- och dubbelgips
- För dubbel- och trippelgips
- Upp till 4 stutsar både upp och ner tillsammans med sidmonterade stutsar
- Plats för vidarekoppling
- Enkel och dubbeldosa kan enkelt kombineras
- Stort kopplingsutrymme
- Alla apparatdosor levereras med putslock

Skruvad i skiva
3 enkeldosor åt ett håll...

Ingjuten dosa

Regelfäste till höger eller vänster
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Dosmontering

Vid montering av dosor i olika väggar finns behov av
att kunna vara anpassningsbar. Med ELKO’s dosor öppnar sig
många möjligheter till att montera. Spikkanaler i dosan gör att
montering enkelt kan ske med spik eller skruv.
Är det träreglar så fungerar stålregelfästet med sina inbyggda
”spikar” perfekt. Finns inga reglar i närheten så använder du
skivfästen, enkelt monterbara med dubbelhäftande tejp.
Många smarta detaljer som gör det enkelt att montera!

Hole in One
- det kompletta magnetsöksystemet
för eldosor, enkelt, snabbt och exakt
- finns för apparat-, kopplings- och
takdosor
- finns för enkel-, dubbel- och 1½-dosor
E-nr
1601200
1601201
1601202
1601203
1601204
1601205
1601206
1601207

Utförande
SÖKSYSTEMSATS HOLE-IN-ONE
SÖKARE HOLE-IN-ONE
APPARATDOSINSATS HOLE-IN-ONE
KOPPLINGSDOSINSATS HOLE-IN-ONE
TAKDOSINSATS HOLE-IN-ONE
SUPERSÖKARE FÖR HOLE-IN-ONE
DUBBELDOSINSATS HOLE-IN-ONE
DOSINSATS 1½ HOLE-IN-ONE

Finns i verktygshandeln eller hos din grossist
Läs mer på www.jij-plast.se

6

Med regelfästet blir monteringen på träreglar enkel.
Bara att spika fast. Har man stålreglar finns skruvhål för
självgängande skruv. Om dosan monteras vid dörr kan
”spikarna” användas som distans från regeln, så klarar
man plats för dörrfodret. Se monteringsanvisningarna.

Många smarta detaljer som gör det enkelt att montera!

7

Miljö

Med ELKOs röda standarddosor kan full trygghet uppnås både när
det gäller miljö och säkerhet. Med ljudklassade väggar får man en
bättre och lugnare tillvaro, som ofta är ett krav i ex.vis kontorsmiljöer, men kan också vara bra i hemmiljöer.
Brandsäkerhet är viktig, och för att förhindra onödig brandspridning kan montering av dosor i brandklassade väggar utföras så att
brandsäkerheten kvarstår. Det finns nu också brandklassade dosor
med inbyggda brandtätningar som passar i alla brandväggar.
Läs mer om ”helt brandklassade” dosor längre fram
i broschyren!
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ELKO’s röda dosor är helt halogenfria och detta är ett
vanligt krav idag som inte alla fabrikanter kan uppfylla.
Speciellt inte tillsammans med de krav på brandtålighet
som ställs på byggmateriel.
Med ELKO’s röda dosor kan Du vara helt lugn!
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Apparatdosor ”Röda Serien”

Apparatdosor, infällda

Apparatdosor, infällda, 1½ för låga uttag

Apparatdosor för montage i skivväggar, enkel eller dubbelgips, eller för
ingjutning. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med stutsar
för 16 och 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på alla
4 sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Apparatdosa utan
stutsar är öppen på ena sidan. Levereras med putslock och stutsar med
tätpropp. Levereras ihopmonterade 5 st med 4 mellanstycken 14 203 27.

För montage av de låga uttagen i RS och PLUS.
Vid håltagning används mall E16 047 27. Stutsar för 16 och 20mm rör.
Komplettering med ytterligare stuts möjlig. Levereras med lock.
Vid dubbelgips används 2st förhöjningsringar 6mm, E14 203 37.

UTFÖRANDE
57/0
57/2
57/4
57/4 med hög teleskopring

UTFÖRANDE
57/4
57/4 med regelfäste

E-NUMMER
14 203 12
14 203 13

E-NUMMER
14 203 00
14 203 02
14 203 04
14 203 05

Apparatdosor, infällda med regelfäste
Apparatdosa för montage på stål- eller träreglar i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med stutsar för
16 och 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig. Vid leverans är
ej bestyckad sida tät. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.
UTFÖRANDE
57/2
57/4
57/4 med hög teleskopring

E-NUMMER
14 203 03
14 203 06
14 203 07

Apparatdosor, infällda, dubbla
Dubbel apparatdosa för montage i skivväggar med enkel eller dubbelgips.
Försedd med stutsar för 16 och 20mm rör. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp. Kan förses med förhöjningsring 6mm,
E14 203 38.
UTFÖRANDE
57/4
57/4 med regelfäste

E-NUMMER
14 203 16
14 203 17

Kopplingsdosor ”Röda Serien”
Info!
Tips!

Nyheter

Även som
kopplingsdosa

Apparatdosa/Kopplingsdosa med 8 stutsar och regelfäste
Apparatdosa/Kopplingsdosa för montage på stål- eller träreglar i skivväggar
med enkel eller dubbelgips. Teleskopiskt självjusterande ring.
Försedd med stutsar för 20mm rör och reduktion för 16mm rör.
UTFÖRANDE
57/8
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E-NUMMER
14 203 10

Kopplingsdosor, infällda
Kopplingsdosor för montage i skivväggar, enkel alternativt dubbelgips.
Försedda med ring och 5st stutsar för 16mm rör och 2st för 16/20mm rör.
Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej
bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med
tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.
UTFÖRANDE
Enkelgips
Dubbelgips

E-NUMMER
14 203 18
14 203 19

Multidosor ”Röda Serien”

Takdosor

Apparatdosor, infällda

Takdosor, infällda

Kompletteringsdosor avsedda för skivväggar med enkel, dubbel eller
trippelgips. Avsedd att användas med flexibel slang 16/20mm men kan
också kompletteras med dubbelstuts E14 203 20 för VP-rör 16/20mm.
Dubbeldosan levereras med mellanvägg. Halogenfri.

Takdosor finns i tre olika höjder 32, 40 och 64 mm. Dosorna levereras med
tätpropp och spärrfjäder, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men
passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. 32 och 40 mm höga takdosor levereras komplett med fästskruvar. Den låga takdosan, 32mm, får
användas utan förhöjningsring. Max. belastning 15kg. Halogenfria.

UTFÖRANDE
1,5 dosa för låga 2-vägs uttag
Dubbeldosa

E-NUMMER
14 203 41
14 203 42

UTFÖRANDE
32/8
40/8
64/8

E-NUMMER
14 202 71
14 202 72
14 202 73

Multidosor
Tillbehör ”Röda Serien”

Apparatdosa, infälld
Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar med enkel eller dubbel gipsskiva. Klarar väggar med 45 mm regel. Avsedd att användas tillsammans
med flexibelt VP-rör, 16 mm, som kan monteras från tre olika håll. Tillverkad
av orange plast. Dosfräs för multidosa, E16 047 26
UTFÖRANDE
Multidosa 45

E-NUMMER
14 261 05

Stutsar
Stutsar och dragavlastare till apparatdosor och kopplingsdosor samt
multidosor “Röda serien”
UTFÖRANDE
Dubbelstuts
Grenstuts
Trippelstuts
Stuts, rak 1x20mm
Stuts, rak 1x25mm
Dragavlastare för kabel Ø 9-12,mm

E-NUMMER
14 203 20
14 203 21
14 203 22
14 203 23
14 203 24
14 203 25

Blindplatta och mellanstycken

Apparatdosa, infälld
Kompletteringsdosa för skivväggar med upp till 26 mm skivtjocklek,
att användas tillsammans med flexibelt VP-rör. Multidosan har tre 16 mm
röranslutningar med spärrfjädrar och är tillverkad i orange plast.
Dosfräs för multidosa, E16 047 26.
UTFÖRANDE
Multidosa

UTFÖRANDE
Blindplatta
Mellanstycke, 71mm
Mellanstycke, 85mm

E-NUMMER
14 203 26
14 203 27
14 203 28

E-NUMMER
14 261 10

Skivfäste
Skivfästen för dosor. Fästes på väggskivorna med dubbelhäftande tejp
eller med skruv. Snäppfastsättning på dosorna. 2 st till varje dosa.
UTFÖRANDE
70mm
95 mm
120mm

E-NUMMER
14 203 29
14 203 30
14 203 31
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Röda Dosor

Spikfäste

Fästring

För fastsättning av dosa i gjutform av trä.

Vid övergång mellan 60 och 70 mm fästskruvavstånd.

UTFÖRANDE
Spikfäste

E-NUMMER
14 203 32

UTFÖRANDE
Dubbelstuts

E-NUMMER
14 203 20

Info!

Nyheter

Regelfäste
Löst stålregelfäste för apparatdosor 14 203 00 -19.
UTFÖRANDE
Regelfäste

E-NUMMER
14 203 33

Ingjutningslock
Lock för ingjutnig med plats för magnet. Magnet ingår ej.
UTFÖRANDE
För apparatdosa
För kopplingsdosa

E-NUMMER
14 203 43
14 203 44

Långa skruvar
Långa skruv till apparatdosor 14 203 00-14 203 17. Används när dosan sitter
för djupt in i väggen, exempelvis vid panelklädda eller kaklade väggar.

UTFÖRANDE
Skruv 42 mm
Skruv 55 mm

E-NUMMER
14 203 34
14 203 35

Multifräs
Dosfräs för multidosan. Fräsen är försedd med speciell försänkning
som gör att multidosan fälls in i skivväggen och kommer helt jämnt med
väggens yta. Håldiameter 74mm, max skivtjocklek 36mm.
UTFÖRANDE
Multifräs

E-NUMMER
16 047 26

Teleskopring
Hög teleskopring för montering i apparatdosor 14 203 00 - 06 samt
14 203 10. Användes för dubbelgips och trippelgips.
UTFÖRANDE
Teleskopring

E-NUMMER
14 203 36

Borrmall för 1,5 dosor
För att göra ovala hål i väggskiva för ELKOs 1,5 dosor.

Förhöjningsringar
Förhöjningsringar för apparatdosa 1½ och dubbeldosor.
Höjd 6mm. Halogenfria
UTFÖRANDE
För 1½-dosa
För dubbeldosa
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UTFÖRANDE
Borrmall
E-NUMMER
14 203 37
14 203 39

E-NUMMER
14 047 27

Brandklassade Dosor
Brandhämmande dosor godkända för EI30/60/90 väggar och EI30/60 tak
Med ELKO branddosor kan du förenkla
installationsarbetet väsentligt.
Helt brandsäkert
ELKOs branddosor är en helt ny typ av apparat- kopplings- och takdosor som kan monteras i
brandklassade väggar upp till EI90 och i tak upp
till EI60
Ett unikt och patenterat brandhämmande och
expanderande material inne i dosan ser till att
hålet i väggen tätas automatiskt vid uppvärmning. Med denna typ av dosa blir väggen brandtät även där det är monterat dosor.

Fördelarna med de nya dosorna från
ELKO är uppenbara:
Allt installationsarbete kan genomföras parallellt, du slipper tidskrävande arbete med listverk
och glasullsfyllning som måste till vid montage
av vanliga dosor i brandvägg. Du slipper också
utanpåliggande montage och får därigenom en
mer estetiskt tilltalande installation.

ELKO branddosa skall användas när det krävs
brandklassade väggar och tak. Det rekommenderas också att dosorna monteras på utsatta
ställen med mycket dosinstallationer och i
närheten av centraler, samt i rum där det skall
installeras TV-apparater och annan teknisk
utrustning.
Brandosorna bör också monteras i väggar som
leder mot sovrum och kök i privata och offentliga
byggen.

Montering av apparatdosor
Apparatdosor med brandpackning skall antingen
monteras med stålregelfäste eller med skivfästen för 70, 95 och 120mm reglar. Apparatdosor
monterade på bägge sidor av väggen skall
monteras med minst 200mm inbördes avstånd.
Håltagningen för apparatdosor får inte överstiga
en diameter av 74mm och håltagningen skall
ske med 74mm hålsåg. Ingen efterbearbetning
är tillåten och dosorna skall i möjligaste mån
centreras i hålen. Det är viktigt att spalten mellan dosa och väggskiva är så liten som möjligt.

Expanderande och brandhämmande material.
Bilden visar hur det brandhämmande materialet
i ELKOs branddosa automatiskt expanderar sig
vid temperaturer över 120°C och gör att hålet i
väggen blir helt förseglat vid brand.
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Brandklassade Dosor
Montering av kopplingsdosor
Kopplingsdosor med brandpackning skall
monteras på samma sätt som apparatdosorna.
Håltagningen får inte överskrida 84 mm och
skall utföras med hålsåg. Ingen efterbearbetning
är tillåten och dosorna skall i möjligaste mån
centreras i hålen.

Det måste alltid monteras en produkt i
branddosan vid färdigställandet. Det kan
vara en strömställare vägguttag täcklock eller dylikt. Detta för att tätningsmassan skall
ha något att lägga sig emot.

Godkänd av SINTEF

baka varit klara över faran för brandspridning
genom elektriska installationer och sett tydliga
bevis på brandspridning genom oskyddade
dosor.
Man kan se hur dosan snabbt blir helt öppen
vid brand. Frontplattan brinner bort eller lossnar
efter ett fåtal minuter och då blir dosan ett hål
som branden snabbt kan gå igenom in i väggen
och vidare till andra rum.
Provningar på ELKOs skyddande packningar
visar att packningen expanderar snabbt och
tätar dosan fullständigt. Därför har dosorna fått
nya EN och SINTEF klassificeringar.

Baserat på grundliga provningar hos Efectis
i Nederländerna – Europas ledande brandtekniska laboratorium – har SINTEF godkänt
ELKOs branddosor för användning i brandväggar upp till EI90 och i tak upp till EI60.

Kopplings- och apparatdosorna med
packningar klarar nu kraven för brandväggar EI90 och takdosor till EI60.

All dokumentation såsom bruksanvisning,
SINTEF godkännande och Efectis Nederländernas testrapport finns tillgänglig på www.
elko.se under respektive produkt.

Det brandhämmande och expanderade materialet i ELKOs branddosor är tillverkat av
återvunnet papper och innehåller inga
skadliga kemikalier.

Montering av takdosor
Takdosor med brandpackning kan monteras i
alla förekommande bjälklagskonstruktioner där
taket är utfört med brandklassat material. Håltagning för takdosor får inte överstiga 86mm och
skall ske med hålsåg. Ingen efterbearbetning är
tillåten och dosorna skall i möjligaste mån
centreras i hålen.
Med de nya strängare brandföreskrifterna
som nu träder i kraft skall alla dosor i en
brandklassad vägg eller tak innehålla expanderande packningar.
Tillverkare av dosor har sedan lång tid till-

För att täcka de flesta behoven levereras ELKO
branddosor i två varianter för tak, fyra apparatdosor för vägg samt två kopplingsdosor.
SINTEFs godkännande är enligt EN1364_1:1999
för att upprätthålla brandklassifiseringen.
Det är mycket viktigt att håltagningen blir riktigt
utförd med de mått som gäller för respektive
dosa. Apparatdosor 74mm, kopplingsdosor
84mm och takdosor 86mm. Det är inte tillåtet
att efterbearbeta hålet med kniv eller såg för att
utvidga hålet. Detta är för att förhindra brandspridning genom luftspalten mellan väggskiva
och dosa. Vid 1½ och dubbeldosa måste en viss
efterbearbetning ske. Skulle olyckan ha varit
framme och hålet blivit för stort är det inte tillåtet
att täta med tätningsmassa. Hela skivan måste
bytas.
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Efter nästan 3 år av forskning, utveckling och
provning har tillverkaren av det utvidgande materialet och ELKO gjort branddosor tillgängliga
på marknaden. Detta medför att vi i framtiden
kan ha en betydligt brandsäkrare miljö för
miljontals människor. Byggnader med ELKO
branddosor kommer att uppnå en av de bästa
tänkbara skydden mot brandspridning genom
elinstatallationen.
Produkternas brandmotstånd reducerar dramatiskt faran för brandspridning. Det rekommenderas att använda branddosorna på alla utsatta
ställen såsom sovrum, kök, ventilationskanaler
och utrymningsvägar i både privata och offentliga miljöer. Det finns fler områden där branddosorna bör användas trots att det inte finns
några speciella krav.
Det är viktigt att informera byggherrar och
installatörer om den nya möjligheten att skydda
anläggningarna för onödig brandspridning.
Tester har visat att branddosorna kan förhindra
utveckling av ödeläggande brand. Därför ar det
viktigt att installera branddosor i hem och offentliga miljöer. Med branddosor kan många liv
och värden sparas.

Apparatdosor ”Brandklassade”

Kopplingsdosor ”Brandklassade”

Apparatdosor, infällda, med regelfäste, brandklassade

Kopplingsdosor, infällda, brandklassade

Apparatdosor för montage i skivväggar, enkel eller dubbelgips, eller för
ingjutning. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med 6 stutsar för
16 och 20mm rör.

Kopplingsdosor för montage i skivväggar, enkel alternativt dubbelgips.
Försedda med ring och 5st stutsar för 16mm rör och 2st för 16/20mm rör.
Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej
bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm

UTFÖRANDE		
57/6			
57/6 med hög teleskopring		

E-NUMMER
14 203 60
14 203 61

UTFÖRANDE		
Enkelgips			
Dubbelgips			

E-NUMMER
14 203 68
14 203 69

Takdosor ”Brandklassade”

Apparatdosa, infälld, 1½ för låga uttag, brandklassad
Används vid montage av de låga 2-vägsuttagen i RS och PLUS. Vid håltagning används mall E16 047 27. Stutsar för 16 och 20mm rör. Levereras med
lock. Vid dubbelgips användes 2st förhöjningsringar 6mm, E14 203 37.

UTFÖRANDE		
57/6 med regelfäste		

E-NUMMER
14 203 62

Takdosor, infällda, brandklassade

Takdosor brandklassade finns i två olika höjder 32 och 40 mm. Dosorna
levereras med tätpropp och spärrfjäder, samt putslock. Rörstutsarna är
för 16 mm men passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. 32 och
40 mm höga takdosor levereras komplett med fästskruvar. Den låga takdosan, 32mm, får användas utan förhöjningsring. Max. belastning 15kg.
Halogenfria.
UTFÖRANDE		
32/8			
40/8			

t! dosor
e
h e

Apparatdosa dubbel, infälld, brandklassad
Dubbel apparatdosa för montage i skivväggar. Försedd med 4 stutsar för 16
och 20mm rör. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp.
Kan förses med förhöjningsring 6mm, E14 203 38.

UTFÖRANDE		
57/4 med regelfäste		

E-NUMMER
14 203 63

E-NUMMER
14 202 74
14 202 75

Ndyklassad
an
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ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel. I över 60 år
har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. Vår långa
erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande gör att ELKO kan
presentera en komplett serie dosor.
ELKO branddosor är ett lysande exempel på att vi under loppet av
dessa 60 år har ändrat och förbättrat standarden för
funktionalitet och säkerhet i elinstallationer i hemmet,
på kontoret och i offentliga byggnader.

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