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Energicykel
Med indbygget generator og voltmeter

Kombiner teori og praksis i 
undervisningLeg og læring i energihjulet

Et energihjul fra Energilegeplads.
dk er den perfekte forklædning til 
skoler, som ønsker at bringe mo-
tion, læring og energi sammen. 

Lad børnene tumle rundt i trum-
len, og lad deres leg og bevægelser 
danne grundlag for det data som 
bruges i undervisningen.

Tekniske oplysninger

Systemet er ideelt til apparater med lavt strøm-
forbrug.

Den maximale udgangseffekt er omkring 75 
Watt.

Vekselstrøms apparater kan også forsynes.

Den gennemsnitlige opladnings strømstyr-
ke med energihåndtaget er omkring 3-5 
ampere.

5V USB udtag

Konstruktion
Energihjulet er konstrueret i lærketræ, og har mulighed for indbygget generator og voltmeter. Bun-
drammen og trommelringe er i kraftigt stål. Energihjulet er udelukkende lavet at kvalitetsmateri-
aler, som sikre en god kvalitet og holdbarhed.

Anvendelse
Energihjulet er en jævnstrøms strømkilde primært designet til at oplade et 12V DC batteri.
Kontinuerlig strøm produktion i en begrænset tidsperiode er normalt omkring 50 Watt og svare til 
en opladningshastighed på ca. 3-5 ampere. Systemets maximale udbytte er ca. 75 Watt.

Systemet er ideelt til apparater med lavt strømforbrug som eksempelvis bærbare computere, radio-
er og lys. Vekselstrøms apparater kan også forsynes, hvis der benyttes en DC/AC inverter, forbundet 
med et batteri (ofte i form af bærbar strømforsyning).
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Lad energihjulet blive en del af en hel energilegeplads

Hos Energilegeplads.dk er vi eksperter i projektarbejde og udvikling af unikke løsninger. 
Med vores samarbejdspartner kan vi levere hele løsninger til skolegårde og andre uderum.

Der er derfor mulighed for at tænke i større løsninger, som kan give skolen eller kommunen 
et helstøbt rum for alternativ energi, leg, motion og læring. 

Kontakt os og drøft din ide med os. 


