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Human battery 
in deze corona tijd is het een ieder duidelijk geworden dat je goed voor je gezondheid moet zorgen 
en je weerstand zo hoog mogelijk moet houden. Sporten is dus populairder dan ooit. Helaas zijn de 
sportscholen dicht dus je ziet vele mensen hardlopen, wandelen, skeeleren etc. Helaas is dat in het 
donker niet altijd veilig omdat automobilisten en ander snelverkeer je niet of slecht zien. Soms zie je 
mensen met een lichtje om hun arm, maar die lampjes vergeet men vaak uit te doen zodat de 
baterijen leeg zijn als je ze de volgende keer nodig hebt. Tenzij je de human battery gebruikt.  

Werking human battery 
De human battery zet de beweging van de mens om in elektrische energie waardoor er ledlampjes 
gaan knipperen. Die omzetting komt tot stand door dat een magnetisch balletje daar de beweging 
van arm of been gaat bewegen in een spoel ( die een banaan achtige vorm heeft). Deze beweging 
zorgt voor een elektrisch stroompje. Door de stroompjes van 4 spoelen aan elkaar te koppelen 
ontstaat er genoeg stroom om een ledlampje te laten branden. Een spoel geeft wisselspanning dus 
het ledlampje zal gaan knipperen. Dit is een prettig effect want een knipper lichtje valt meer op dan 
een continu schijnend lampje.  

Voordeel van de human battery is dat de batterij nooit op zal raken tijdens het sporten dus 
gedurende de hele sport sessie is er licht zichtbaar en het sporten is daardoor veiliger.  

Uit welke onderdelen bestaat de Human Battery. 
 

De human battery bestaat uit een 
plastic omhulsel van gerecycled 
plastic. Plastic moet in kleine 
stukjes geknipt worden en dan 
gesmolten worden. Daarna moet 
je het omhulsel gieten of van het 
plastic een draad maken voor in 
een 3d printer.  

in het omhulsel komen er 4 
banaanvormige spoelen die aan 
elkaar verbonden zijn en 
uiteindelijk ook met de ledlampjes 
verbonden zijn. De spoelen 
kunnen gemaakt worden van 
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gerecycled koperdraad. In de spoelen zitten magnetische balletjes 

Tussen de spoelen zit een isolatiemateriaal, ook daarvoor willen we kiezen voor een gerecycled 
materiaal (bijvoorbeeld piepschuim van uit verpakkingsmateriaal)  

We kiezen ervoor om de human battery opengewerkt (aan de voorkant dus een plexiglas plaatje) te 
maken zodat iedereen ziet dat er echt geen chemische batterij ergens in dit apparaatjes zit en dat de 
ledlampjes dus branden omdat de mens beweegt.  

Om de human battery ook aan je lichaam te bevestigen wordt er een klitterband bijgeleverd van 
gerecyclede stof ( oude kledingstukken dit tot een strook zijn gemaakt en waar klitterband op 
bevestigd is)  

Kosten van de human battery. 
De human battery is gemaakt van gerecyclede producten waardoor deze product duurzaam is er 
worden namelijk weinig nieuwe grondstoffen gebruikt.  

• De kosten zijn daardoor ook lager. De inkoop van het plastic is gratis, maar dan moet je wel 
het ingezamelde plastic nog verwerken en gieten in een mal of printen tot een omhulsel.  
2,50  

• De magnetische balletjes kosten 5,33  
• Het koperdraad kost als het niet gerecycled is 10 euro ( gerecycled is het goedkoper)  
• isolatiemateriaal gratis  
• bevestigingsband 2 euro aan klitterband  
• ledlampjes 57 cent voor 3 lampjes  

Totale productie kosten zonder arbeidsloon zijn 20,40 euro 

Wanneer er groter wordt ingekocht zoals de magnetische balletjes of ledlampjes dan zullen die 
prijzen nog iets kunnen lager kunnen worden.  

Natuurlijk zijn er voor de productie wel wat apparaten nodig die nu niet meegerekend zijn zoals: 

• een naaimachine om de bevestigingsband te maken 
• een mal voor het omhulsel of een 3d printer 
• hulsje in banaanvorm om het koperdraad omheen te kunnen wikkelen tijdens het fabriceren 

van de spoelen.  

Opschaalbaarheid 
De Human Battery is een product dus wanneer het productieproces er is van 1 exemplaar dat kan je 
er ook meer maken.  

de Human Battery kan je op meerdere plaatsen op het lichaam dragen dus ieder kan kiezen wat voor 
hem/haar het prettigste aanvoelt, hierdoor zal de Human Battery een grote afzet markt kunnen 
krijgen 
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