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Eenvoudig snoeren leggen op moeilijk toegankelijke plekken

Wie kent dat niet, men koopt een
nieuwe stereotoren, een staande lamp
of een of ander ander apparaat. Nu
gebruiken deze dingen natuurlijk zoals
bekend stroom. Aangezien de snoeren
echter niet voor het blote oog mogen
rondliggen, moet men ze op de een of
andere manier achter de kast langs
verleggen. Precies hetzelfde verhaal met
luidspreker- of netwerksnoeren. Pas
geleden stond ik weer eens een keer
voor dit probleem, bovendien bevond
zich het stopcontact precies achter de
kast. Daar tussen de kast en het plafond
slechts een afstand van 6 cm was en ik
dus niet eens met mijn arm tot aan de
wand kon komen, moest ik iets verzinnen.

Ik nam dus een stuk draad (men kan natuurlijk ook eenvoudig een stuk touw
nemen) en bevestigde een 12 mm kubusmagneet (www.supermagnete.fr/dut/
W-12-N) met isolatietape aan het ene uiteinde.
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Het was mijn idee, de draad van de
buitenzijde langs de kast tot aan de
gewenste positie te kunnen trekken.
Daarvoor heb ik nog een HUIDKLEM
(www.supermagnete.fr/dut/Q-20-20-10-
N) genomen. Ik legde de draad met de
kubusmagneet eraan bovenop de kast
en bewoog aan de binnenkant van de
kast de huidklem langs de wand. De
kubus wordt daardoor met draad en al
langs de kast meegetrokken.

In de hoek had ik 2-3 pogingen nodig,
totdat de kubusmagneet werd
meegetrokken, maar al met al is het erg
goed gelukt.

Toen de draad door het gewensde gat
naar buiten stak, heb ik de magneet
verwijderd, de stroomkabel aangesloten
en bevestigd en het andere uiteinde van
de kabel aan de draad bevestigd. Toen
moest ik alleen nog de draad weer
terugtrekken en zo was de kabel keurig
verlegd.

Gebruikte artikelen
1 x Q-20-20-10-N: Blokmagneet 20 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-20-20-10-N)
1 x W-12-N: Kubusmagneet 12 mm (www.supermagnete.fr/dut/W-12-N)

Online sinds: 27.05.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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