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Med det interaktive EnergiHjul kan alting køre i ring og støtter op om tanken 
om cirkulære økonomi - skab selv den strøm du forbruger! 
Det er den perfekte tilføjelse til børnehaver og skoler, som ønsker at skabe 
fokus på bevægelse, bæredygtig energi og teknologi. 

Lad børnene tumle rundt i tromlen, skab bevægelsesenergi og omdan den til 
lyd eller oplad din mobil telefon. Giv legepladsen en ekstra dimension og vis 
at I tænker nyt og innovativt!

Inde i EnergiHjulet er der blandt andet et USB stik og en volumen knap. 
Skift lyd indholdet lige så ofte du vil. Involver og inddrag børnene i valg 
af lyd - skal det være musik? Spændende formidling om FN’s verdensmål? 
Ja kun fantasien sætter grænser. 

EnergiHjulet findes i tre standard designs: Byrum Cirkel, Byrum Hus og 
Natur i følgerne materialer: stål, plast, genbrugsgummi og træ. 
Billederne nedenfor er inspiration til forskellige designs - nogle unikke - andre 
standard. 

FAKTAEnergiHjul
FAKTA
   Minimal vedligeholdelse 
   Robust, vandalsikret konstruktion 
   Nem og hurtig montering 
   Ingen elektriske installationer – 
   brugeren skaber selv strømmen 
   Software til aflæsning af brugeradfærd 
   Tænd og sluk funktion i særlige tidsrum 
   med timelog 
   Hurtig udskiftning af lydindhold via     
   USB stik 
   Kan bruges af alle aldersgrupper 
   Justérbar volumenknap 
   Mulighed for valgfri designs 
   To størrelser Ø1,7m og Ø1,4m
   Kræver ikke faldunderlag



EnergiLeg • ApS tlf:+45 6343 3161 • E-mail: info@energileg.dk • www.energileg.dk

rev.18-11-2019

EN-1176 35 cm

479x450 cm

TEKNISK DATAEnergiHjul

ca. 956 kg

EN-1176

Ø1,7 m+10 år

35 cm

480x470 cmca. 800 kg

EN-1176 25 cm

480x450 cm

Alle RAL farver

ca. 690 kg

Natur

Byrum Hus (sort)

Byrum Cirkel Materiale:
Fasade beklædning: valgfri (træ, stål eller plastik)
Tromlen: stål og genbrugsgummi

Materiale:
Tag:  stål
Facade beklædning: valgfri (træ, stål eller plastik)
Tromlen: stål og genbrugsgummi

Materiale:
Træ og stål

EnergiHjulet skal monteres på et plant, stabilt og bæredygtigt underlag - faldunderlag er ikke et krav. 
Alle måltegninger ovenfor er Ø1,7m - kontakt os for måltegninger på Ø1,4m.

Ø1,4 m+3 år

Ø1,7 m+10 år

Ø1,4 m+3 år

Ø1,7 m+10 år

Ø1,4 m+3 år


