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Det löper upp till 800 meter elslang i ett större
Det löper upp till 800 meter elslang i ett större
hus – helt osynligt i väggar och tak
hus – helt osynligt i väggar och tak
Elektriska fält mäts i Volt per meter – fälten
Elektriska fält mäts i Volt per meter – fälten
känns inte men finns i rummen även om
känns inte men finns i rummen även om
strömbrytaren är frånslagen
strömbrytaren är frånslagen
Ju närmare elkällan desto högre blir värdet på
Ju närmare elkällan desto högre blir värdet på
de elektiska fälten
de elektiska fälten
Vid sovplatsen exponeras vi under lång tid
Vid sovplatsen exponeras vi under lång tid
på natten – det är viktigt för hälsan att minimera
på natten – det är viktigt för hälsan att minimera
de elektriska fälten
de elektriska fälten
De röda fälten i diagrammet till höger visar de
De röda fälten i diagrammet till höger visar de
olika värden med en vanlig installation med
olika värden med en vanlig installation med
konventionella elslangar. Grafen visar värden
konventionella elslangar. Grafen visar värden
ända upp till emot 700 Volt per meter
ända upp till emot 700 Volt per meter
Sweetohms motsvarande värden visas med
Sweetohms motsvarande värden visas med
blått och ligger nära noll.
blått och ligger nära noll.
Sweetohms flexslangar ger ett bra grundskydd
Sweetohms flexslangar ger ett bra grundskydd
mot oönskade fält inomhus. Har du särskilda
mot oönskade fält inomhus. Har du särskilda
behov, kan vi förstärka din skärmning med
behov, kan vi förstärka din skärmning med
ytterligare åtgärder.
ytterligare åtgärder.

Vi har tagit fram bra produkter som gör att
Vi har tagit fram bra produkter som gör att
skärmningen i väggarna förlängs ut i rummen
skärmningen i väggarna förlängs ut i rummen
med skärmade skarvkablar, skärmade grenuttag
med skärmade skarvkablar, skärmade grenuttag
samt 2-poliga strömbrytare för vägguttag. För att
samt 2-poliga strömbrytare för vägguttag. För att
göra det enkelt har vi satt ihop ett villapaket:
göra det enkelt har vi satt ihop ett villapaket:
N2025 Villapaket med skärmade produkter till
N2025 Villapaket med skärmade produkter till
huset innehåller:
huset innehåller:
• 5 st skärmade skarvsladdar 3 m
• 5 st skärmade skarvsladdar 3 m
• 2 st skärmade skarvsladdar 5 m
• 2 st skärmade skarvsladdar 5 m
• 1 st skärmad 4-vägs grendosa med 2 m sladd
• 1 st skärmad 4-vägs grendosa med 2 m sladd
MER INFORMATION?
MER INFORMATION?
Läs mer nmcprodukter.se och
Läs mer nmcprodukter.se och
sweetohms.com
sweetohms.com

Idag rekommenderas mätvärden på 10 Volt per meter
Idag rekommenderas mätvärden på 10 Volt per meter
i flera projektanvisningar för förskolor och skolor samt för
i flera projektanvisningar för förskolor och skolor samt för
skärmar på arbetsplatsen. Med Sweetohms elslang ligger vi
skärmar på arbetsplatsen. Med Sweetohms elslang ligger vi
under det rekommenderade värdet jämfört med traditionella
under det rekommenderade värdet jämfört med traditionella
elslangar där värdena kan ligga ända upp till 700 V/m, se
elslangar där värdena kan ligga ända upp till 700 V/m, se
diagram nedan.
diagram nedan.

Mätning och jämförelse
Mätning och jämförelse
Traditionell elslang
Sweetohms patenterade elslang
Traditionell elslang
Sweetohms patenterade elslang

Husköparna kan
Husköparna kan
redan idag VÄLJA
redan idag VÄLJA
MORGONDAGENS
MORGONDAGENS
STANDARD
STANDARD

FAKTA
FAKTA
En patenterad nyteknik inom
En patenterad nyteknik inom
elinstallation erbjuds som tillval
elinstallation erbjuds som tillval
till alla husköpare. Men, beslutet måste tas
till alla husköpare. Men, beslutet måste tas
i ett tidigt skede eftersom elinstallationen är
i ett tidigt skede eftersom elinstallationen är
infälld i väggar och tak.
infälld i väggar och tak.
NYTTA
NYTTA
Eliminerar 99% av de oönskade elektriska
Eliminerar 99% av de oönskade elektriska
fälten som annars alstras av husets elinfälten som annars alstras av husets elinstallation.
stallation.

FÖRDEL
FÖRDEL
Ett hållbart val, som främjar hälsan i boendet,
Ett hållbart val, som främjar hälsan i boendet,
husets kvalitet och bidrar till fastighetens
husets kvalitet och bidrar till fastighetens
värdeökning. Husköparna kan redan idag
värdeökning. Husköparna kan redan idag
välja morgondagens standard.
välja morgondagens standard.
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HÄLSA

KVALITET
KVALITET

VÄRDEÖKNING
VÄRDEÖKNING

