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Byg selv vindmølle
Med dette sæt er det let at bygge sin egen vindmølle. Alt er savet ud og gjort klart, det er blot at samle
tingene.
Sættet indeholder: Cykeldynamo Rinder, kosteskaft,
elektrikerrør, propel, haleror, skruer og møtrikker.

– Prøv at dreje vingen langsomt rundt med hænderne. Find ud af, hvad der sker med galvanometeret.

Tel. +45 7524 4966
Fax +45 7524 6282

– Undersøg om din vindmølle kan få henholdsvis en
lysdiode (6221.10) eller en glødelampe til at lyse.
Prøv gerne med mange forskellige glødelamper.
– Hvor meget energi kan din vindmølle give ved
forskellige vindhastigheder?

Elektriciteten fra vindmøllen
– Sæt et galvanometer (3810.80) til din vindmølle.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod
Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod

– Prøv så at dreje vingen lidt hurtigere rundt med
hænderne og find ud, hvad der sker med galvanometret.

Med en SPARK (PS-2008) en vejr/anemometer sensor (PS-2174) og en strøm og spændingssensor
(PS-2125) er det muligt at måle sammenhængen
mellem vindhastighed og den effekt vindmøllen giver.

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu
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Ekstraudstyr

Reklamationsret

Loddeflige, 3,2 mm. Pose med 100 stk.
varenr. 6412.10

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Fatninger og afbrydere
Lampefatninger til dværglamper m. E10 gevind.
Leveres i pk. m. 10 stk.
Varenr. 7520.00 E-10 fatning i plasthus med
montagehuller.
Varenr. 7520.10 E-10 fatning på metalbøjle.
Glødelamper med E-10 gevind, pk. med 10 stk.
Varenr. 4250.05 Glødelampe, 1,5 V/0,09 A
Varenr. 4250.10 Glødelampe, 2,5 V/0,3 A
Varenr. 4250.20 Glødelampe, 4 V/0,3 A
Varenr. 4250.25 Glødelampe, 6 V/0,05 A

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet,
dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er
repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.
Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal
fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt.
Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke
af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter
garantireparationer.
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Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også
hentes på vores hjemmeside

7520.00

6412.10

7520.10

®

