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HFakta
Lær med SolcelleScienceBoxen om solenergi 

og teknologien bag, hvordan man omdanner 

solenergi til brugbar strøm. Lad børnene eks-

perimentere med forskellig sjov elektronik de 

kan koble til USB-stikket, Neutrik stikket eller 

den almindelige stikkontakt! På denne måde 

skabes der sjov og anderledes læring, hvor 

teknologi, science og bæredygtig energi er i 

fokus!   

Giv naturfag / Science timerne en ekstra 

lærerig dimension og lad SolcelleScienceBox-

en  indgå i undervisningen om læren om strøm, 

batteriteknologi og/eller om grøn omstilling. 

FAKTA OM SOLCELLE SCIENCE BOX

VIGTIG VIDEN!
Sikkerhedsmæssigt forsvarligt læring om solenergi 

Robust  

Nem at tilkoble og montere

Software til afl æsning af brugsstatistikker

Kan forsyne steder uden strøm (evt. skur, shelter mv)  

Ideel til science undervisning - børn fra 10 år

Læring om elektronik og vedvarende energi

Taler ind i en vigtig klimadebat

Brugervenlig interaktiv betjening

BONUS INFORMATION
Lysten til læring styrkes gennem eksperimenter, oplevelser og 
sanser. 
Se mere om Solcelle Science Box på EnergiLegs Youtubekanal 
og på hjemmesiden www.energileg.dk
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Aluminium

MONTAGE
Plant, stabilt og skruefast underlag

eller støbning af betonfundament. 

Kan også købes som mobl løsning som vist 

på billedet.

GODKENDELSE
CE- godkendt

GARANTI
5 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
0 CM.

SIKKERHEDSZONE
INGEN

VÆGT
90 kg.

MÅL 
 50 L x 35 B  x 40 H cm.

ENERGIKILDE
Solcelleenergi

TEKNOLOGI
Solcelle og batteriteknologi

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Strømudtag via Cigartænderstik, Neutrikstik, 

230V stikkontakt og 2 USB-stik

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 10 år
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