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Magnetische fotowand van zeer dun ijzerdraad

Eenvoudige fotowand met ijzerdraad

Ik heb een fotowand met
supermagneten gemaakt.
Overeenkomstige voorstellen zijn
weliswaar al voorhanden (zie
"Toepassingen met foto's" (www.
supermagnete.es/dut/projects/photo)),
maar ik heb hier de low cost / low tech
variant, die de wand niet te sterk
beschadigt.

De foto's (200 stuks à 9 x 13 cm) zijn met
kubusmagneetjes W-05-N (www.supermagnete.es/dut/W-05-N) aan ca. 1 mm dik
ijzerdraad bevestigd, waarvan ik ca. 1,20 m lange stukken verticaal met kleine
spijkertjes aan de wand heb opgespannen.

De draadlussen kunnen behoorlijk makkelijk worden vervaardigd door de draad
om een spijker o.i.d. te buigen, de beide draadeindes met een tang te grijpen en
door het draaien van de spijker in elkaar te wikkelen. Om de grootst mogelijke
spanning van het draad te verkrijgen, heb ik altijd eerst de bovenste spijker in de
muur geslagen, dan het draad daaraan opgehangen, een spijker door de onderste
lus gevoerd en deze dan licht naar beneden geneigd in de muur geslagen.
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Ik heb dus geen ijzerhoudende verf of zelfs metalen platen nodig, moet geen
pluggen aanbrengen en het ijzerdraad kost een tiende deel van het gebruikelijke
voor fotokoorden gebruikte stalen koord. Een nadeel is, dat het ijzerdraad niet
precies zo zuiver op de wand aansluit als een stalen koord. Het kan alleen met veel
moeite ongeveer recht worden aangebracht. Ook laat de draad lichte sporen
achter, wanneer hij tegen de wand wrijft. Deze kunnen echter met een gum weer
gemakkelijk worden verwijderd.

Hier een time lapse-opname van het maken van deze magnetische fotowand.

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.es/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Fotowand met houten dragers

Een aanvulling van onze klant This Aebi,
Grenchen (Zwitserland):

In de hal van onze woning hebben wij
een gebogen wand die wij wilden
versieren.

Hiervoor heb ik twee 2,3 m lange
houten latten gekocht en daarin op een
onderlinge afstand van 10 cm gaten
geboord. Daarna heb ik de latten met
elk vijf schroeven net onder het plafond
en net boven de plint aan de muur
geschroefd.

Door de gaten in de lat heb ik daarna
een verzinkt staaldraad geregen. (Tip:
Voor aankoop testen, of het draad ook
werkelijk door magneten wordt
aangetrokken). Aan de uiteinden heb ik
het draad met draadklemmen gezekerd.

Sinds het installeren hangen wij alle
ansichtkaarten die wij krijgen met kleine
kubusmagneten W-05-N (www.
supermagnete.es/dut/W-05-N) aan de
koorden. Ondertussen hangen zo'n 200
kaarten aan de muur.

Voorzichtig: de magneten bevinden zich
op een gevaarlijke hoogte voor
kinderen, dus bij kinderbezoek moet
men zeer goed oppassen!

Gebruikte artikelen
200 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.es/dut/W-05-N)

Online sinds: 05.07.2012

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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