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Platta vägguttag för smartare och säkrare möblering
Med Schneider Electrics platta vägguttag kan du utan
problem ställa sängen eller soffan direkt mot väggen
utan att uttaget och lampans stickpropp tar emot. Och
med tanke på att en möbel tryckt mot stickproppen
också kan innebära en brandrisk, blir det både bättre
möbleringsmöjligheter och ett säkrare hem.
Vid soffan, sänggaveln eller läsfåtöljen bredvid bokhyllan vill
man gärna kunna ha t.ex. lampor och laddsladdar. Det är
däremot inte alltid enkelt att få till, eftersom kontakterna ofta
sitter på samma vägg där möblerna ska stå och därmed tar
utrymme.
En lösning på problemet är Schneider Electrics platta
uttag som bara bygger 22 mm i djupled. På modellen sitter
uttagen dessutom på sidorna istället för fram, vilket gör att
det inte är några som helst problem att möblera direkt mot
väggen.
Att välja ett platt vägguttag som inte står ut mer än en
golvsockel är inte bara smart ur möbleringssynpunkt, utan
även av säkerhetsskäl. När en möbel pressas mot ett vanligt uttag som står ut från väggen kan uttaget och stickproppen gå sönder, men det kan också bli dålig kontakt mellan
stickproppen och vägguttaget och detta leder till så kallad
varmgång i uttaget. Risken finns att stickproppen smälter
och i värsta fall börjar det då att brinna i möbeln som står
mot uttaget.
De platta uttagen finns dels som ett 4-vägsuttag för platta
stickproppar och dels ett kombiuttag med två uttag för platta
stickproppar och ett jordat vanligt uttag. Båda finns även
i en version med separat brunntändning, på exempelvis
4-vägsuttaget innebär detta att man har fast ström till två av
uttagen och styr resten med hjälp av en strömbrytare.
Uttagen ingår i Schneider Electrics serie Exxact som är
Sveriges bredaste apparatserie. Prisexempel 4-vägsuttag,
cirka 140 kr.

Med Schneider Electrics platta vägguttag som bara är 22 mm
djup kan du enkelt möblera direkt mot väggen där uttaget sitter.
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