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R e g e n b o o g -
d i s c o l a m p

1 0 0 . 6 4 1

is uniek

Stuklijst:
2 x LED-regenboog      5 mm

1 x batterijclip                         9V

1 x kleefpad

1 x acrylglas    12 x 65 x 100 mm

1 x aluminium strook           2 x 20 x 125 mm

1 x aluminium U-profiel     25 x 65 x  70  mm

Benodigd gereedschap en hulpmaterialen:
fijn schuurpapier
fijne staalwol
lijmpistool of een snel hechtende tweecomponentenlijm
luciferdoosjes of onderleggers
viltstift of potlood
figuurzaag met gemiddelde tanding
plastic rietje (optioneel) 

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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1. Produktinformatie

1.1 Opbouw van de regenboog-lichtdiodes:
Sinds kort zijn er gekleurde lichtdiodes op de markt die afwisselend in verschillende kleuren schijnen; de elektri-
sche schakelingen zijn in het onderdeel zelf aangebracht.  Deze schakelingen zijn zo klein dat men ze nauwelijks 
kan zien. Daar komt nog bij dat in de kleine doorzichtige behuizing maar liefst drie gekleurde lichtdiodes zijn ge-
plaatst. Er zijn drie basiskleuren: rood, groen en blauw. Zij worden door de ingebouwde elektronika afwisselend 
aan-en uit geschakeld. De elektronika heeft ook twee verschillende snelheden waarmee de lampjes oplichten.

1.2 Relatie met TV, LCD monitoren etc:
Het fascinerende aan deze lichtdiodes is dat met deze drie basiskleuren alle kleuren van de regenboog kunnen 
worden gemaakt! De elektronika in de lampjes schakelt middels het toevalsprincipe de drie kleuren aan: dat wil 
zeggen: er vinden steeds nieuwe kleurenmengingen in verschillende reeksen plaats. De drie basiskleuren rood, 
groen en blauw bevinden zich ook in TV’s en kleurenmonitors van computers. Ook hier ontstaan alle kleuren door-
dat de drie basiskleuren op een bepaalde manier met elkaar vermengd worden.

1.3 Belangrijke aanwijzing voor het zagen van acrylglas met een figuurzaag etc…:
Omdat acrylglas bij het zagen snel warm wordt en dan gaat verkleven, dient men bij het zagen enige druppels 
water aan te brengen. Dat verkoelt het acrylglas voldoende, zelfs om moeilijke vormen te kunnen zagen. Al naar 
gelang de vordering van het zagen, kan het nodig zijn om af en toe opnieuw wat druppels water aan te brengen. 
Voor figuurzagen zijn zaagbladen met een middelfijne tanding aan te bevelen (niet te grof en niet te fijn).

2. Bouwbeschrijving 
Mogelijke varianten  voor het bouwen van de regenboog-discolamp

1. Eenvoudige opbouw, het plexiglas wordt alleen geboord; één of twee kanten van het acryglas worden opgeruwd.

2. Bouwen als bij 1, het acrylglas wordt met een zaag 2/3 doorgezaagd (sjabloon 4) ; varianten voor het opruwen 
als  bij 1.

3. Na het boren van de twee gaten wordt het plexiglas in twee stukken gezaagd. (sjabloon 5, of volgens een eigen     
idee) Er kan weer worden gekozen om één of twee kanten ruw te maken. Belangrijk: als men voor deze optie 
heeft gekozen, moet men bij het boren van de gaten in het aluminium profiel sjabloon 2 gebruiken zodat de gaten 
precies op de juiste plek komen.

 
 Er kunnen nog meer varianten worden bedacht (driehoek, cirkel); men dient echter wel rekening te houden met 

de grootte van het stuk acryl.

2.1 Aluminium profiel en acrylglas boren

2.1.1 Het uitknippen van het sjabloon ten behoeve van het af-
tekenen van de (boor)gaten.

 Om op de snelste manier de (boor)gaten op het alumini-
um en het acrylglas af te tekenen en te boren, kan met 
het beste de op pagina 11 afgebeelde sjablonen gebrui-
ken. Op pagina 11 bevinden zich de sjablonen 1 en 2 
voor de verschillende manieren waarop men de lamp 
kan bouwen. Wanneer men voor een optie heeft geko-
zen, knipt men het desbetreffende sjabloon met een 
schaar uit. Vervolgens met een spits potlood de gemar-
keerde gaten doorboren (afb. 1+2). Men dient dit zeer 
nauwkeurig te doen omdat de gaten in het aluminium en 
het acrylglas precies met elkaar overeen moeten komen.

 Tip! : 
 Men kan de gaten ook aftekenen met een meetlat/rol-

maat.

2.1.2 Vervolgens legt men het sjabloon op de bovenzijde van 
het aluminium profiel en tekent men met een potlood of 
viltstift precies de gaten op het aluminium af (afb.3).

afb.1

afb.2

afb. 3
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2.2 Het 
o p r u -

wen van de aluminium delen. 
Deze stap in het bouwen van de lamp dient er alleen voor dat de lamp uiteindelijk mooier wordt. Men kan deze 
stap dus ook overslaan, omdat het niks met het functioneren van de lamp te maken heeft.
Pak het zojuist doorboorde aluminium profiel en de aluminium strook en maak deze ruw met wat staalwol (niet 
meegeleverd). Het aluminium profiel alleen aan de buitenkant en de aluminium strook slechts aan één kant ruw 
maken.

2.3 2.3 Het vastplakken van de lichtdioden

2.1.2 Vervolgens legt men het sjabloon op de bovenzijde van 
het aluminium profiel en tekent men met een potlood of 
viltstift precies de gaten op het aluminium af (afb.3).

2.1.3 Men gaat op dezelfde wijze te werk met sjabloon 3, dat 
wordt gebruikt voor de gaten in het acrylglas. Sjabloon 
uitknippen en de gaten aftekenen (afb. 4).

2.1.4 Vervolgens worden de gaten in het aluminium en het 
acrylglas geboord met een metaalboortje ø 5 mm. (afb. 
5) De boordiepte in het plexiglas bedraagt 6 mm (afb. 6).

2.1.5 Nu moeten de bramen in de gaten in het aluminium met 
een verzinkboor of grote boor (ø 10 mm)  worden verwij-
derd.

2.3.1 De polen van de lichtdioden
 De beide lichtdioden hebben een lange en een korte 

draad. Het is erg belangrijk dat de juiste draden met de 
juiste pool van de batterij worden verbonden. Anders 
werkt de lamp later niet.  Daarom dit a.u.b. zorgvuldig 
lezen!

De lange draad is de pluspool (rode draad van de batterijclip)
De korte draad is de minpool (zwarte draad van de batterijclip)

2.3.2 Het voorbereiden van de lichtdioden
 De lichtdioden moeten met elkaar worden verbonden; 

hiervoor kan men het beste de dioden zo neerleggen dat 
telkens de lange draad links ligt (afb. 9). Men moet dit 
erg zorgvuldig doen om er zeker van zijn dat men de 
aansluitingen van de lichtdioden niet verwisselt. 

afb. 5

afb. 6

afb. 7

afb. 8

afb. 9

afb. 4

6

lange draad-
korte draad

lang  kort lang  kort

pluspool
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2.3.3 Het vastlijmen van de lichtdioden
 Met een potlood of viltstift bij het linker gat een R (voor 

rood) en bij het rechter gat een  Z (voor zwart)  schrijven. 

 Vervolgens het aluminium profiel pakken en op bijvoor-
beeld twee luciferdoosjes leggen zodat de lichtdioden 
ongehinderd door het aluminium profiel kunnen schuiven 
en ingebouwd kunnen worden. (afb. 11)

 Daarna wordt er een stukje plakband of isoleertape tus-
sen de twee gaten geplakt zodat er later geen kortsluiting 
kan ontstaan tussen de draadjes en de aluminium behui-
zing (afb. 12).

 Dan pakken we de linkse voorbereide lichtdiode en bren-
gen wat lijm aan met een lijmpistool  op het aanzetstuk 
(afb. 13).  De diode snel in het linker gat duwen, voordat 
de lijm  is afgekoeld (afb. 14).

 Deze werkwijze herhalen voor de rechter diode. Deze 
keer wijst de lange draad (+) naar links naar de korte 
draad (-) van de linker diode (afb. 15). Daarna brengen 
we rondom de beide dioden nog wat extra lijm aan met 
het lijmpistool zodat ze stevig vastzitten aan het alumini-
um

 Tip!
 Wanneer men tweecomponentenlijm gebruikt, worden de 

lichtdioden eerst in de gaten gestoken, pas daarna wor-
den ze gefixeerd met de lijm.  Men kan echter pas ver-
dergaan met werken als de lijm is uitgehard.

afb. 10

afb. 11

afb. 12

afb. 13

afb. 14

lang

lang lang

kort

kort

kort

afb. 15



5N100641#1

2.4 Het voorbereiden en aansluiten van de draden
2.4.1 Het voorbereiden van de draden Knip als eerste de zwar-

te draad van de batterijclip in het midden met een zijsnij-
tang.

2.4.2 Vervolgens 1 cm zwarte isolatie verwijderen vanaf  de 
draadeindes; daarna de rode isolatie ongeveer 1 cm 
strippen. (zie afb.17)

 Tip!
 Alle draadeindes moeten goed ineen worden gedraaid 

omdat anders door de dunne koperdraadjes kortsluiting 
kan ontstaan.

 Hiervoor pakt men met de ene hand de isolatie en draait 
men met de andere hand de koperdraadjes meerdere 
keren in dezelfde richting.

 Met een soldeerbout  kan men de uiteindes ook vertin-
nen.

2.4.3 Het aansluiten van de draden.

 Nu buigen we als eerste de korte draad van de linker 
diode  (met een R gemarkeerd) onder een hoek van 

 45 ° naar de andere diode (afb. 18)

 Vervolgens buigen we de lange (= binnenste) draad van 
de rechter diode onder een hoek van 45° en wel zodat hij 
precies voor de andere draad ligt. (afb. 19)

 Daarna met een platte tang voorzichtig de beide draden 
beetpakken en twee slagen met de klok mee draaien.

 Let op! (niet te vaak draaien, anders breken de draadjes 
af!) (afb. 20+21)

 Tenslotte isoleren we de beide draadeindes met een stuk 
plakband of isoleertape. (afb. 22)

afb. 16

afb. 18

afb. 19

afb. 20

afb. 21

afb. 22

afb. 17

draad hier strippen

voorzichtig draaien!
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2.5  Het op maat zagen en verlijmen van de aluminium zijdelen

2.4.4 Nu hebben we het afgeknipte stuk zwarte draad nodig; 
we draaien dit met het uiteinde vast aan de draad van de 
rechter diode ( is met een Z gemarkeerd) (afb.23)

 Daarna wordt het omwikkelde stukje diodedraad 180 ° 
naar beneden gebogen. (afb. 24)

 Dan wordt de rode draad van de batterijclip gepakt om 
daarmee de draad van de linker diode te omwikkelen 
(met een R gemarkeerd). Ook dit stukje draad wordt om-
gebogen. (afb. 25)

 Tenslotte de draadeindes van de dioden isoleren met 
plakband of isolatietape. Dit is erg belangrijk, want zo 
kan er later geen kortsluiting ontstaan.

 Tip!
 Natuurlijk is het ook mogelijk de draadjes door middel 

van soldeertin met elkaar te verbinden.

2.5.1 Als eerste moeten de aluminium stroken voor de twee zij-
delen op maat worden gezaagd. Hiervoor kan men het 
sjabloon op pagina 11 gebruiken, of men kan de maten 
aftekenen. Vervolgens het aluminium met een me-
taalzaag of een figuurzaag met een metaalzaagblad 
doorzagen. Met een werkplaatsvijl de zaagsnede glad vi-
jlen en ontbramen. (afb. 26)

2.5.2 Pak nu een zijdeel en draai de opgeruwde zijde naar de 
buitenkant. Breng daarna het zijdeel aan in het alumini-
um profiel. Dit zijdeel wordt aan de buitenzijde met twee 
stukjes plakband vastgezet. Vervolgens het andere zijde-
el aanbrengen. Ook hier weer de opgeruwde zijde naar 
buiten laten wijzen. (afb 27+28)

2.5.3 Nu kunnen de zijdelen worden vastgelijmd. Dit gaat het 
snelste met een lijmpistool. Men dient er wel op te letten 
dat er voldoende lijm wordt aangebracht. Aluminium 
voert namelijk erg snel de warmte af. Indien nodig kan de 
zaak nog eens worden nagelijmd.

 Een andere mogelijkheid is het gebruik van tweecompo-
nentenlijm. Men moet dan wel langer wachten totdat de 
lijm is uitgehard. De stukjes plakband na het afkoelen of 
uitharden van de lijm verwijderen.

2.5.4 Als laatste worden de beide buitenste draden van de 
lichtdioden naar rechts gebogen. (afb. 30)

afb. 23

afb. 24

afb. 25

afb. 26

afb. 27

afb. 28

afb. 29

afb. 30

Tesafilm

Tesafilm

schwarz

rot
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2.6 Het aansluiten van de zwarte draden op een drukschakelaar.

2 . 7 
Test en verbetering van de schakelaar

2.6.1 Buig nu het uiteinde van de zwarte draad die met de 
lichtdiode is verbonden tot een "U”.

 (hoogte 3 cm, afb. 31)

2.6.2 Plak  vervolgens  een klein stukje plakband op de zwarte 
isolatie en bevestig de draad hiermee iets links van het 
midden op het smalle gedeelte van de aluminiumstrook. 
(afb. 32+33)

 Tip!
 In geen geval plakband over het koperdraadje aanbren-

gen. De blanke draad moet absoluut vrij van plakband 
blijven!

2.6.3 Dan pakken we een stukje plakband en we bevestigen 
hiermee het blanke uiteinde van de zwarte draad, die 
van de batterijclip komt en bevestigen dit ook op het zij-
deel. (afb. 34)

 Tip!
 Het is belangrijk dat de koperdraad op het aluminium 

wordt gelijmd en stevig wordt aangedrukt. Het mag niet 
worden aangebracht op de lijm van het lijmpistool omdat 
deze geen stroom geleidt

2.7.1 Druk de batterij vast op het 9 volt blok. Let erop dat de 
clip juist wordt aangesloten.

2.7.2 Voor het uitschakelen moeten we de lamp liggend neer-
leggen. Dat is wel erg onhandig. We nemen een plastic 
rietje en knippen hier een ca 1 cm lang stuk af. (afb. 35) 
Dit stuk wordt vervolgens aan één kant over de gehele 
lengte doorgeknipt. Daarna het stukje van het rietje met 
de inkeping naar onder aanbrengen onder de blanke ko-
perdraad (afb. 36). Als we nu de lamp op tafel zetten, 
geeft hij geen licht. Dat komt doordat het kunststof van 
het rietje verhindert dat de stroom uit de koperdraad naar 
het aluminium kan stromen.

 Als we het licht aan willen zetten, schuiven we het rietje 
gewoon wat opzij en zetten we de lamp gewoon neer. 
Meteen begint hij weer te branden!

2.7.3 Nu gaan we de functie van de drukschakelaar testen. We 
draaien het bouwpakket voorzichtig om en zetten het op 
tafel. (batterij ligt naast het bouwpakket) Daardoor wordt 
de blanke draad op het zijdeel tegen de aluminium be-
huizing gedrukt en wordt de stroomkring gesloten; als 
alles goed is aangesloten, dan moeten de beide lichtdi-
oden nu oplichten!

 Als we het bouwpakket weer optillen, dan stoppen de 
lampjes met branden. Desnoods moet de koperdraad 
weer iets worden gebogen.

afb. 31

afb. 32

afb. 33

afb. 34

afb. 35

afb. 36

afb.37

Klebefilm

3

1
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2.8 Het vastlijmen van de batterij
 

2.9 Het opruwen van het acrylglas

2.10 Het vastlijmen van het plexiglas

2.8.1 Pak nu het kleefpad en trek de beschermfolie er aan één 
kant af.  Werk de batterij af zoals op de afbeelding is te 
zien. (afb. 38)

 Tip!
 De aansluitdraadjes wijzen naar links!

 Dan draaien we de batterij om en plakken hem met de 
aansluitdraadjes naar rechts in het linker gedeelte van de 
behuizing. De batterij ligt nu tegen de behuizing aan. 
(afb. 39)

 Mocht de batterij leeg raken, dan kan men hem door er 
zachtjes aan te trekken weer los krijgen. Elke nieuwe 
batterij wordt natuurlijk met een nieuwe kleefpad aange-
bracht.

2.9.1 Trek nu van één kant van het acrylglas de beschermfolie 
af en ruw het oppervlak gelijkmatig op. Dat gaat gemak-
kelijker als men het schuurpapier op een plat stukje hout 
lijmt en dit zo gelijkmatig in de lengterichting beweegt. 
Het is ook mogelijk het acrylglas aan beide zijden op te 
ruwen. (afb. 40)

 Tip!
 Wanneer het acrylglas wordt ingezaagd of doorgezaagd, 

dan moet men dit met water koelen zodat het acryl door 
de wrijvingswarmte niet aan elkaar blijft plakken!

2.10.1 Nu testen we voor de zekerheid nog één keer of de 
gaten in het glas nauwkeurig zijn geboord.  Hiervoor 
drukken we het acrylglas met de gaten aan de onderzij-
de voorzichtig op de lichtdioden. (afb. 41) Als de gaatjes 
iets naar de zijkant zijn verschoven, dan kunnen we dat 
nu nog corrigeren door de beide gaatjes met een grote-
re boor (6-7 mm) na te boren.

2.10.2 Nu moet er geconcentreerd en snel gewerkt worden. 
Breng op de kant van het plexiglas waar we de gaten in 
hebben geboord een strook lijm aan met het lijmpistool. 
(afb. 42) Breng wat extra lijm aan in de boorgaten. 
Daarna drukken we het plexiglas stevig, maar niet te 
hard, op de lichtdioden en het aluminium. (afb. 43)

  Als men te lang wacht, dan koelt de lijm te snel af. Dan 
moet men de lijm helemaal laten afkoelen, de resten 
verwijderen en de gaten nogmaals naboren. Overbli-
jvende resten van de lijm kunnen later makkelijk met 
een mes worden verwijderd.

  Het plexiglas kan ook met tweecomponentenlijm wor-
den bevestigd.

afb. 38

afb.39

afb. 40

afb. 41

afb. 42

afb. 43
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2.11 Afsluitende functietest
 
Zet de geassembleerde discolamp op tafel en schuif het rietje onder de drukschakelaar opzij. Nu lichten beide di-
oden op. Na korte tijd lichten ze op in verschillende regenboogkleuren. Om de lamp uit te zetten, tillen we hem 
weer op en schuiven het rietje weer onder de koperdraad.

Aanwijzing t.b.v. de veiligheid 

Let er bij het aansluiten van de draden op dat  en geen kortsluiting ontstaat. Hierdoor zou de batterij kunnen verhit-
ten en zou er schade kunnen ontstaan.

Zorgvuldig isoleren!

Er mag in geen geval slechts één lichtdiode op de batterij worden aangesloten. De diode zal  in dat geval door een 
te hoge spanning binnen de kortste keren  tijd kapot zijn!

Ideeën voor het bouwen van de regenboog-discolamp

1. Eenvoudige bouw, het plexiglas wordt alleen geboord, één of twee kanten van het plexiglas worden opgeruwd.

2. Bouw als bij 1, het plexiglas wordt met een zaag op 2/3  doorgezaagd; varianten voor de bouw bij 1

3 Na het boren van de beide gaten wordt het plexiglas in twee delen gezaagd. Er kunnen weer één of twee zijdes 
worden opgeruwd.

 Belangrijk: als men voor deze optie heeft gekozen, moet men bij het boren van de gaten in het aluminium  profiel 
sjabloon 2 gebruiken zodat de gaten precies op de juiste plek komen.

 
 Er kunnen nog meer varianten worden bedacht (driehoek, cirkel); men dient echter wel rekening te houden met 

de grootte van het stuk acryl.

Tip!
Wanneer het acrylglas wordt ingezaagd of doorgezaagd, dan moet men dit met 
water koelen zodat het acryl door de wrijvingswarmte niet aan elkaar blijft 
plakken!
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Mogelijke varianten en sjablonen voor de bouw van de regenboog-discolamp

sjabloon 1 voor aluminium U- profiel

sjabloon 3 voor acrylglas

sjabloon 4 voor acrylglas
sjabloon 5 fvoor acrylglas

3 voor acrylglas

sjabloon 2 voor aluminium U- profiel

zaagsnede


