
Vid träning är det värdefullt att kunna hålla koll 
på tiden. Tidtagning skapar struktur och 
möjlighet att mäta träningspassen, vilket är 
mycket motiverande. Det inspirerar också 
förbättring för att så småningom nå sina 
träningsmål. En Multitimer är enkel att se under 
träningen och ger både en auditiv och visuell 
signal som tydligt indikerar start och stopp vid 

aktiviteter.
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Artikelnr. FRO222-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 44x29x179 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n



Den reflekterande LCD-skärmen har fyra siffror 
på 100mm höjd, med utmärkt sikt utomhus och 
en bred betraktningsvinkel. En LCD-skärm har 
låg energiförbrukning och drivs av 8 utbytbara 
AA-batterier med en livslängd på mer än 2 år. 

Frontpanelerna är gjorda av UV-stabiliserad 
polykarbonat. UV-stabiliseringen förhindrar att 
de transparenta panelerna blir gula med tiden 
och säkerställer den mekaniska prestandan. De 
grafiska trycken läggs till genom en unik 
tryckprocess i flera lager där det inre lagret är 
bilden och det yttre transparenta lagret fungerar 
som skydd. Lacken är vattenbaserad och UV-
stabiliserad för att förhindra blekning.

Tryckknapparna och höljet för knapparna är 
tillverkade av polyamid (PA6). Tryckknapparna 
innehåller en magnet som aktiverar en 
kontaktlös reed switch när knapparna trycks in. 
Detta säkerställer hög hållbarhet hos systemet.

Det finns 5 timerfunktioner1. Stoppur 2. Tabata-
timer (20/10 s)3  Intervalltimer (30/10 s)4. HIIT 
(40/20 s)5. EMOM (60 s)

Högtalaren är piezoelektrisk med en ljudnivå på 
90dB och låg strömförbrukning. Som strömkälla 
använder vi åtta standard AA 1,5V utbytbara 
batterier med en kapacitet på 2,95Ah. Den 
förväntade livslängden för batterierna är två år, 
beroende på användning. Det rekommenderas 
att inspektera batterierna årligen. Batterierna är 
placerade i två förseglade batterilådor med 
skyddsklass IP65.

Robiniastolpar är gjorda av avbarkade och 
savfria Robiniastammar i olika dimensioner. 
Robinia är en inhemskt europeisk träsort med 
hög hållfasthet och naturlig hållbarhet i olika 
klimatförhållanden. Den låga tillverkningsgraden 
ger ett mycket naturligt utseende som i viss 
grad lämnar stolparna böjda och krokiga. 
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 0,0 m²
Total installationstid 1,5
Grävdjup (volym) 0,03 m³
Betong (volym) 0,01 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 79 kg
Förankring

Information om garanti
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FRO222-1001 72,70 1,30 9,60

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Data kan ändras utan meddelande i förväg3 / 05/10/2023



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/27eb73c7-0285-4ba1-975b-be42e3e42607/FRO222_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d81b37ba-7d47-4058-8c8d-19f10572f555/FRO222_Side_EN.jpg
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