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Zo kunnen luidsprekerboxen eenvoudig met het meubel worden
meegetransporteerde

Voor onze woonkamer hadden wij als televisiemeubel een zelf vormgegeven
sideboard van Flexcube met metalen afdekplaten gekozen. Om het meubel flexibel
in de ruimte te kunnen verplaatsen hebben we het bovendien van wieltjes
voorzien. Het enige nadeel: Het sideboard was te klein om er ook de
luidsprekerboxen op te kunnen zetten. Daarom moesten de luidsprekers telkens
met de hand worden omgeplaatst. Om ons leven wat makkelijker te maken
hebben wij aan een flexibele mogelijkheid om de luidsprekers aan het tv-meubel
te bevestigen rondgeknutseld. En zo ziet het eindresultaat er uit:

Als flexibele bevestigingsmogelijkheid
zijn magneten bij uitstek geschikt. Ze
kunnen heel eenvoudig op de gewenste
plek aan het meubel of aan de
luidspreker worden aangebracht. De
luidsprekerboxen hebben een gewicht
van 4 kg elk, ze zijn dus geen
lichtgewichten. Om genoeg
magneetkracht te laten ontstaan om de
boxen in de lucht te houden hebben wij
volgend materiaal ingekocht:

 • 20x schijfmagneten van het type 20 S-20-05-N (www.supermagnete.de/dut/
S-20-05-N)

 • 20x passende rubber kapjes PAR-21 (www.supermagnete.de/dut/PAR-21) voor
de schijfmagneten

 • 2x silwy metaalstrip zelfklevend 25 cm (www.supermagnete.de/dut/group/
metal_strips/NGP-MB-25/white) met edele kunstleerbekleding in het wit

De metalen strip van Silwy dient als hechtvlak voor de magneten. Wij hebben de
variant met kunstlederbekleding gekozen, aangezien deze ook gut uitziet,
wanneer de boxen een keertje los moeten staan.
Opdat de zijwanden van de sideboards uit staalplaat geen krassen oplopen
hebben we over de schijfmagneten een rubber kap gestulpt. Daarna hebben we
per luidspreker 10 magneten op de strip bevestigd.
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Opmerking van het supermagnete-team De gekozen strip van silwy is iets dikker dan
andere strips uit het supermagnete assortiment, waardoor hij over sterkere
ferromagnetische eigenschappen beschikt.
Benodigt u een langere metaalstrip, dan hebben wij als alternatief voor metaalstrip
met kunstleer bekleding van silwy 50 cm (www.supermagnete.de/dut/NGP-MB-50)
nog andere zelfklevende metalen strips (www.supermagnete.de/dut/group/
metal_strips) in de lengtes 50 cm en 80 cm in ons productaanbod. Let u er
alstublieft op, dat deze over verschillende ferromagnetische eigenschappen
beschikken.

De houdkracht van de tien magneten
volstaat om deze 4 kg boxen links en
rechts aan het tv-meubel op te hangen.
Dankzij deze eenvoudige en flexibele
bevestiging kunnen we de luidsprekers
naar believen van het meubel afhalen
en weer opnieuw positioneren. Wanneer
we nu het lowboard in onze ruimte
verschuiven, kunnen de boxen heel
eenvoudig worden mee
getransporteerd. Als extra voordeel
maken de luidsprekers zo ook geen
krassen op de vloer en hebben we geen problemen met een snoeren wirwar
tussen de boxen en het beeldscherm.

Opmerking van het supermagnete team: Neemt u alstublieft in acht, dat het hier
getoonde lowboard van Flexcube over een voorzijde afdekking en zijwanden uit
staalplaat beschikt. Deze zijn ferromagnetisch en magneten blijven hier dus aan
vastzitten. Indien uw meubel niet over metalen elementen of platen beschikt,
moet u op de zijwanden ook een hechtvlak voor magneten creëren.

Veiligheidsinformatie: De gebruikte neodymium magneten hebben geen
negatieve invloed op uw televisie, tv-box of dvd-speler. Door de schijfmagneten
ontstaan geen stoorgeluiden in de luidsprekers. De gebruikte magneten
beschikken over een statisch magneetveld, dat met afstand snel zwakker wordt. De
boxen werken met een lokale elektromagneet, die door het geluidssignaal meer of
minder sterk zijn magneetveld opbouwt en vibreert. Daardoor wordt een ijzeren
staaf aangedreven, wiens kracht dan de membranen van de boxen laat vibreren.
Ook dat gebeurt zeer lokaal in de spoelen van de elektromagneet.

Gebruikte artikelen
S-20-05-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-20-05-N)
NGP-MB-25: silwy Metalen strip zelfklevend 25 cm (www.supermagnete.de/dut/
NGP-MB-25)
PAR-21: Rubber kapjes Ø 21 mm (www.supermagnete.de/dut/PAR-21)
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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
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