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HFakta
Sæt et helt nyt perspektiv på energiforbrug og 

læringen om vedvarende energi. EnergiCyklen 

er et oplagt værktøj til at kombinere bevægelse 

og læring - et interaktivt redskab i undervisnin-

gen. Du kan også oplade din telefon. 

Denne cykel er ikke som alle andre cykler. Den 

gør det muligt at eksperimentere med både 

lyd, lys, batteri og andre teknologier. Den kan 

bruges som fast installation for eksempel i 

skolegården eller i shopping centeret. 

Gør som LEGO® på deres FamilyDays – vis 

hvor meget du skal cykle for at skabe energi til 

at producere en legoklods. Gør som Frede-

riksberg Forsyning – lad besøgende mixe en 

smoothie med egen energi.

FAKTA OM ENERGICYKEL

VIGTIG VIDEN!
Minimal vedligeholdelse og driftomkostninger

Robust, vandalsikret konstruktion - velegnet både ude og inde

Nem og hurtig montering 

Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen 

Kræver ikke faldunderlag

Ideelt til apparater med lavt strømforbrug f.eks. mobiltelefoner

Maksimal udgangseffekt er ca. 150 Watt

Kan producere op til 16V DC i korte udladninger

Ideel som pædagogisk redskab i et ScienceLab

Ideel til børn +10år

Design din egen skærm med hydrografi sk tryk

BONUS INFORMATION
EnergiCyklen er ofte et centralt element i design af skolens eller 
naturcentrets eget ScienceLab. Kontakt os for mere information.
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Rustfri stål, gummi og plastik.

MONTAGE
Plant, stabilt og skruefast underlag.

FARVER
Alle RAL farver.

GODKENDELSE
EN-1176

MÅL
97x61,5x94 cm.

GARANTI
3 års fuld producentgaranti. Bevægelige dele 
eller ”slid” -dele er ikke omfattet af garantien. 
Skader forårsaget af forkert brug eller hær-
værk dækkes ikke af garantien. Vi tilbyder 
gratis reservedele inden for garantiperioden, 
men kun hvis produktet havde korrekt vedlige-
holdelse i henhold vedligeholdelsesvejledning.

FALDHØJDE
94 cm

SIKKERHEDSZONE
395x360 cm.

VÆGT
60 kg.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
USB-stik

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
USB oplader afventer input fra Ole

IDEEL ALDERSGRUPPE
+10 år

Und re n er  begynd else n til vis dom 
               Socrat es 
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FARVER
Alle RAL-farver. Standard er rustfri stål 
med sorte plastskjolde.

GARANTI
3 års fuld producentgaranti. Bevægelige 
dele eller ”slid” -dele er ikke omfattet af 
garantien.Skader forårsaget af forkert 
brug eller hærværk dækkes ikke af 
garantien. Vi tilbyder gratis reservedele 
inden for garantiperioden, men kun hvis 
produktet havde korrekt vedligeholdelse 
i henhold vedligeholdelsesvejledning.

FALDHØJDE
94 cm.

SIKKERHEDSZONE
1,5 m hele vejen rundt

VÆGT
60 kg.

MÅL
97 x 61,5 x 94 cm.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
USB-stik

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Lys, lyd, opladning af mobil eller andre 
apparater med lavt strøm forbrug

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 10 år


