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HFakta
Dette håndtag kræver vores armkræfter for 

at skabe energi. Det fylder ikke meget og kan 

nemt placeres hvor som helst. Tag fat i hånd-

tagene, og producer energi for eksempel til at 

oplade din mobiltelefon eller tænde lyset. 

Brug håndtaget til at gøre undervisningen i 

naturvidenskabelige fag mere håndgribelig ved 

at synliggøre forskellen på den energi, man 

skal bruge, for at få en energisparepære og en 

almindelig glødepære til at lyse. 

EnergiHåndtaget er designet i en solid kon-

struktion af stål. Den stærke konstruktion gør 

håndtaget robust og modstandsdygtig, og er 

derfor særlig velegnet til udendørs legepladser 

og offentlige rum.

FAKTA OM ENERGIHÅNDTAG

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 om energi

Ideel til børn +6år

Teknologi kan indbygges i kulisser og eksisterende konstruktion

BONUS INFORMATION
I stedet for opladning af mobilen, kan du omsætte strømmen til lys, 
vand eller tåge. EnergiHåndtaget integreres ofte som en del af et 
ScienceLab. Kontakt os for mere information.
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Pulverlarkeret stål

MONTAGE
Montering på væg, vandret fl ade med 
stødabsorberende plade eller konsol til 
EnergiHåndtag

FARVER
Alle RAL-farver
Standard grøn RAL-6005

GODKENDELSE
EN-1176

GARANTI
3 års fuld producentgaranti. Bevæge-
lige dele eller ”slid” -dele er ikke omfat-
tet 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 vedligehol-
delsesvejledning

FALDHØJDE
0 cm.

SIKKERHEDSZONE
1,5 m hele vejen rundt

VÆGT
EnergiHåndtag Væg: 7- x kg afhængig 
af model 
EnergiHåndtag Bord
EnergiHåndtag m/konsol

MÅL
EnergiHåndtag 33 x 44 x 50 cm.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
USB-stik

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Strøm omsættes til lyd, lys, vandleg 
eller opladning af mobiltelefon

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 6 år

Und re n er  begynd else n 
til vis dom , Socrat es 

TEKNISKE DATA
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