
Energileg ApS • CVR:36482575 • Fabriksvej 5B • 3000 Helsingør 
tlf:+45 6343 3161 • E-mail: info@energilegeplads.dk • www.energilegeplads.dk

Energicykel
Med indbygget generator og voltmeter

Kombiner teori og praksis i 
undervisningSæt et helt nyt perspektiv på

energiforbtug

Energicykel er et oplagt værktøj til
at kombinere motion og lærning. Giv
et indblik i hvor meget, der skal ydes
for at oplade et batteri, en bærbar
computer eller få en lampe til at lyse. 

Få mulighed for at sætte et helt andet
perspektiv på læringen om alternativ
energi med en energicykel.

Tekniske oplysninger

Systemet er ideelt til apparater med lavt strøm-
forbrug.

Den maximale udgangseffekt er omkring 150 
Watt.

Energicykel kan producere op til 16 V DC i
korte udladninger

Vekselstrøms apparater kan også forsynes.

Konstruktion i rustfrit stål
Energicyklens stel, styr og sadelpind er lavet af rustfrit stål, og kan derfor nemt placeres udendørs
og som en del af legepladsen. Resterende komponenter er lavet i materialer, som er nemme at 
vedligeholde. Gør sadel og styr justerbar, så cyklen kan tilpasses til den enkelte elev.

Anvendelse
Energicykel er primært designet til at oplade et 12V DC batteri (gennem Energilegeplads.dk`s ener-
gipult)
via mennesklig kraft. Kontinuerlig strøm produktion i en begrænset tidsperiode er normalt omkring
100 Watt. Systemets maximale effektproduktion er 150 Watt.

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



Energileg ApS • CVR:36482575 • Fabriksvej 5B • 3000 Helsingør 
tlf:+45 6343 3161 • E-mail: info@energilegeplads.dk • www.energilegeplads.dk 

Lad energicyklen 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 kom-
munen et helstøbt rum for alternativ energi, leg, motion og læring. 

Kontakt os og drøft din ide med os. 

Montage muligheder

Fastgør energicyklen til skolegården og lad eleverne benytte cyklen helt frit.
Alternativt kan cyklen leveres med hjul, og køres frem når den ønskes brugt

Design muligheder

Sæt dit eget præg på energicyklen, 
og design selv skjoldet. Det giver mulighed
for, at få et udtryk på cyklen, så den kan
indgå i forskellige legepladstemaer, eller
på anden vis passe ind i omgivelserne.


