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is uniek

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit bouwp-
akket mag door kinderen alleen onder toezicht van een ter zake 
kundige volwassene worden gemaakt en gebruikt. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Benodigd materiaal:

- Bureaulamp met gloeilamp 60-80 Watt
- Lijm
- Potlood
- Schaar
- Passer
- Liniaal
- Plakband
- Dubbelzijdig plakband of lijmpistool
- Priem
- Hobbymes
- Snij-onderlegger
- Schroevendraaier 3 mm
- Striptang
- Zijsnijtang
- Soldeerbout 25 Watt
- Soldeer-onderlegger
- Soldeertin 60/40
- Handboortje ø 2 mm
- Sneldrogende verf en penseel

Stuklijst
Materiaal Aantal Afmetingen 

(mm)

Zonnecel gegoten 1 0,5V/250 mA

Bierviltje 1 Ø 107 

Solar motor 1 RF 300

Kroonsteen met 2 schoefjes 
(passend lasdraad)

1

Lasdraad 1 Ø 2 x 200

Houten plankje 1 100x100x10

Snij/knip voorbeeld bloem-
blaadjes

1

Gekleurd karton citroengeel 1 250x350

Gekleurd karton bananengeel 1 250x350

Gekleurd karton mosgroen 1 250x350
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1. BASIS VORM:

- Markeer het midden van het bierviltje.
- Maak met behulp van de priem een gat in het midden van het bierviltje.
- Steek de as van de motor door het gat en teken met een potlood de omtrek van de motor af op het bierviltje.
- Snij met behulp van het hobbymes een vierkant van 6 x 6 mm uit rond het middelpunt. Deze uitsparing je later nodig om de 

uitstulping van de motor (achterkant) in te steken zodat de motor plat op het bierviltje komt.

2. Bevestigen van de motor:

- Strip de draden van de motor ca. 1 cm.
- Knip een ca. 2 cm lang stuk van het dubbelzijdige plakband en knip dit in 2 gelijke delen.
- Verwijder aan 1 kant de beschermfolie van het plakband en plak links en rechts van de uitstulping op de motor een stukje 

plakband.
- Verwijder nu de andere beschermfolie en plak de motor zo op het bierviltje dat de uitstulping precies in de uitsparing past.

3. Het verbinden van de motoras en de kroonsteen

- Steek de kroonsteen op de as van de motor en draai de schroeven stevig vast. 

 Let op!:  tussen de motor en de kroonsteen moet ca. 1 mm tussenruimte   
 blijven zodat de motor vrij kann draaien.

4. Het aanbrengen van de zonnecel:

 Leg de zonnecel op de bovenkant van het bierviltje en teken de posities af waar de schroefcontacten door het bierviltje 
gestoken moeten worden.

 Let op! de schroefcontacten van de zonnecel moeten een paar millimeter van de motor verwijderd door het vilt komen; 
de zonnecel moet daarom iets van het midden worden aangebracht!

- Maak met een priem of een revolvertang de gaten (ø van de schroefdraad) voor de schroefcontacten in het bierviltje. 
- Draai de moeren van de zonnecel los; leg de zonnecel van boven op het bierviltje en steek de schroefcontacten door de 

gaten in het bierviltje.
- Wikkel de draden van de motor om de schroefcontacten. Draai vervolgens de moeren weer op de contacten zodat de zon-

necel stevig op het bierviltje is bevestigd en de draden goed vast zitten.

 Let op!: voor een optimaal contact kunnen de draden ook aan de schroefcontacten worden gesoldeerd!

sluit de zwarte draad aan op de minpool en de 
rode draad op de pluspool
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5. Controle van de werking:

- Pak de constructie bij de kroonsteen vast en houd deze onder een 60 Watt lamp. Draait de motor storingsvrij?
- Als dit niet werkt, controleer dan de contacten (of soldeerpunten) en onderzoek of de zonnecel niet beschadigd is.

7. Opbouw van de zonnebloem:

- Teken 2 diagonalen af op het houten plankje en boor op het snijpunt een gat ø 2 mm met behulp van de handboor.
- Steek de lasdraad in het gat (eventueel met alleslijm vastzetten).
- Bevestig de kroonsteen van de motoras op de lasdraad. Draai hiervoor een schroef los, steek daar de lasdraad in en draai de 

schroef weer vast.
- Bevestig de groene blaadjes met plakband aan de stengel.

6. Het maken en aanbrengen van de bloemblaadjes:
- Vouw het sjabloon voor de blaadjes (pagina) 5 langs de stippellijnen.
- Knip de bloemblaadjes en het hart (cirkel in het midden) van de bloem uit (zie afbeelding).
- Vouw het sjabloon open en neem dit zoals op de afbeelding is te zien over op het gekleurde gele papier.
- Lijm de uitgeknipte bloemblaadjes om en om rondom de zonnecel op het bierviltje.
- Maak 2 groene bloemblaadjes van het groene papier; deze worden later aan de stengel bevestigd. .

KLAAR!
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