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Energihåndtag
Med indbygget generator og voltmeter

Energihåndtaget er lavet i en solid konstruktion af stål. Den stærke konstruktion gør håndtaget 
robust og modstandsdygtig, og er derfor særlig velegnet til udendørs legepladser og rum. 

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). 

Energihåndtaget 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.

Kombiner teori og praksis i 
undervisningKombiner teori og praksis i 

undervisningen

Energihåndtaget er et værdifuldt 
værktøj til at undervise i forståelsen 
af den strøm som ofte tages for givet.  
Systemet udnytter en af de letteste 
tilgængelige kilder af vedvarende 
energi - menneskelig kraft.

Brug energihåndtaget til at kombi-
nerer motion og læring, og lad elev-
erne måle effekten af deres arbejde.

Holdbar og solid konstruktion

Tekniske oplysninger

Systemet er ideelt til apparater med lavt strøm-
forbrug.

Den maximale udgangseffekt er omkring 75 
Watt.

En person kan generere i pedalkraft om-
kring 65 Watt, eller hvad der svarer til lidt 
under en tiendedel af en hestekraft.

Vekselstrøms apparater kan også forsynes.

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

Monter på væggen i skolegården

Monter energihåndtaget på muren i sko-
legåren, og lad energihåndtaget være en fast 
del af  legepladsen.

Montering på vandret flade med 
stødabsorberende plade.

Med energihåndtaget monteret på den stød-
absorberende plade gives mulighed for at 
gøre håndtaget modbilt. Sæt håndtaget på et 
rollebord, og kør det fra klasselokale til klas-
selokale. 

Standart modellen leveres i pulver lakeret i en 
farve, men kan også tilbydes i flere forskellige 
farver.

Levering

Lad energihåndtaget 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. 


