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PYRASIED  Diffuser Company is gespecialiseerd in 

kunststoffen die licht diffuus maken. Onze diffuserma-

terialen bieden u een optimale balans tussen een 

hoge lichttransmissie* en een goede spreiding van 

het licht, natuurlijk zonder dat de lichtbron storend 

zichtbaar is. De kwaliteit van onze kunststof diffusers 

is uitzonderlijk door het gebruik van nanotechnieken, 

nauwkeurige procesvoering en de allerbeste ad-

ditieven en grondstoffen. Deze zuivere nano addi-

tieven zijn cruciaal voor de optimale balans tussen 

lichttransmissie en diffusie. Met onze diffusers hebt u 

minimaal lichtverlies, maximale diffusie-op-maat en 

kleurzuiverheid.   

Breed voorraadprogramma

Omdat er veel verschillende toepassingen zijn en om-

dat er veel verschillende lichtbronnen bestaan met 

zeer uiteenlopende lichtspectra, lichtuitvalshoeken 

en  lichttemperaturen hebben wij voor u een breed 

voorraadprogramma diffusers samengesteld met 

heel uiteenlopende karakteristieken en eigenschap-

pen. Bijna elke toepassing stelt andere eisen en wij 

bieden u met onze collectie de gewenste flexibiliteit. 

PYRASIED
diffusers
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Deze documentatie biedt u een actueel en volledig 

overzicht van onze complete voorraadcollectie dif-

fusers. Hier hebben we 7 jaar met veel plezier aan 

gewerkt en we gaan door met ontwikkelen!

Om overzicht te houden in het brede programma 

hebben wij een onderscheid gemaakt tussen:

• standaard diffusers (goede eigenschappen, het 

meest prijsgunstig)

• professionele diffusers (bovengemiddelde kwali-

teit, goede prijs) 

• advanced diffusers (geoptimaliseerde diffusers 

met de allerbeste eigenschappen, de hoogste ‘ef-

ficiency’ en een bijpassende prijs)

Verschillende materiaaleigenschappen

De diffusercollecties bestaan uit verschillende ma-

terialen, namelijk acrylaat (PMMA), polycarbonaat 

(o.a.Makrolon®) en Pet-G (Vivak®). Deze kunststoffen 

hebben zeer verschillende eigenschappen, zodat u 

altijd kan voldoen aan de eisen die een toepassing 

stelt. De diffusers liggen op voorraad in diverse diktes, 

lichttransmissies, lichtspreiding, vorm en oppervlak. 

De beslissingsbomen op pagina 12 helpen u bij het 

maken van de juiste keus. Op pagina 20 vindt u een 

drietal veelvoorkomende praktijkvoorbeelden met de 

juiste oplossing. 

Kwaliteit en onderzoek

PYRASIED  Diffuser Company beschikt over een eigen 

lichttechnisch laboratorium en proefopstellingen. 

Hiermee controleren we de kwaliteit van de diffusers: 

lichtkleur, diffusie en transmissie, tussen batches of 

productieseries.  

Advies

Vanzelfsprekend geven we u heel graag alle moge-

lijke ondersteuning bij het vinden van de juiste oplos-

sing. Hebt u advies nodig? Neem dan gerust contact 

met ons op via telefoonnummer 058 7676100 of mail 

ons op sales@pyrasied.nl. We helpen u dan snel. 

Sied Kooistra

*Achterin de brochure vindt u een overzicht en uitleg van gebruikte begrippen. 
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De keus is simpel: acrylaat

Omdat acrylaat de beste lichttechnische eigen-

schappen heeft, is het uitgangspunt wat ons betreft 

altijd acrylaat.  Acrylaat (PMMA) heeft een zeer hoge 

lichtdoorlaat en is volstrekt 100% kleurloos. Het is UV-

stabiel, kleurecht, temperatuurbestendig tot 80ºC, 

behoorlijk stijf en bestendig tegen veel chemica-

liën. Een ander voordeel van acrylaat is dat het in 

kleine hoeveelheden produceerbaar is, wat flexibi-

liteit biedt. Acrylaat is duurzaam en recyclebaar. De 

brandclassificering is E volgens EN13501. Acrylaat 

brandt zonder vorming van rook.

Wij onderscheiden twee types acrylaat: geëxtrudeerd 

acrylaat  en gegoten acrylaat. Een groot voordeel 

van geëxtrudeerd acrylaat is dat het nauwelijks dikte-

tolerantie heeft. 

Wanneer adviseren wij dan polycarbonaat?

Polycarbonaat (Makrolon®) komt in beeld wanneer u 

een materiaal zoekt dat slagvast is. Of wanneer een 

brandclassificering EN 13501 klasse Bs1d0 of Bs2d0 

nodig is. In tegenstelling tot acrylaat is polycarbo-

naat koud te buigen en heeft het een hogere be-

stendigheid tegen temperaturen, namelijk maximaal 

120ºC. Polycarbonaat is minder stijf dan acrylaat en 

is uit zichzelf niet UV-stabiel. Diktetolerantie is zeer ge-

ring aangezien polycarbonaat wordt geëxtrudeerd.  

Wanneer gebruiken we Pet-G?

Pet-G (Vivak®) heeft als voordeel dat bij brand minder 

giftige gassen vrijkomen dan bij polycarbonaat het 

geval is. Op Schiphol mag alleen Pet-G worden ge-

bruikt. Pet-G laat zich zonder voordrogen bij vrij lage 

temperaturen uitmuntend warm vormen. Dit is een 

groot voordeel. Daar staat dus tegenover dat de ge-

bruikstemperatuur ook laag is, 70 ºC is wel de limiet.

buitentoepassing

slagvast 
brandklasse BS1d0

minimale 
diktetolerantie

constructieve 
toepassing

polycarbonaat UVP
Pet-G UVP

acrylaat XT
polycarbonaat UVP

acrylaat GS
dikte > 10mm

binnentoepassing

slagvast 
brandklasse BS1d0

minimale 
diktetolerantie

constructieve 
toepassing

levensmiddelen
food grade

vliegvelden

polycarbonaat
Pet-G

acrylaat XT
polycarbonaat

Pet-G Pet-Gacrylaat GS
dikte v.a. 10mm

Welk mater iaal  te gebru iken?   

Beslissingsboom materiaalkeuze
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Naast materiaaleigenschappen zijn vooral de licht-

technische eigenschappen doorslaggevend bij de 

keuze van de juiste lichtdiffuser. Dan hebben we het 

over de lichttransmissie, de diffusie en de efficiency. 

Voor wij over gaan tot de presentatie van de verschil-

lende diffusers, lichten we deze begrippen kor t toe. 

Op pagina 19 vindt u een begrippenlijst met meer 

vak-terminologie.

Lichttransmissie  

De lichttransmissie (lichtdoorlatendheid) is de hoe-

veelheid licht die gemeten wordt aan de andere kant 

van de diffuser dan waar de lichtbron zich bevindt. 

Het maximum is 92%. Het verlies van 8% is gerela-

teerd aan reflectieverliezen bij in- en uittreden van 

het licht aan de oppervlakten. Door antireflex opper-

vlaktebehandelingen kunnen deze verliezen worden 

gereduceerd.

Diffusie

De meest voorkomende eis bij diffusie (lichtstrooiing) 

is dat we de puntjes van de leds niet meer willen 

zien. Maar dat is niet genoeg! Het lichtvlak moet ook 

egaal zijn. Meer hierover is te lezen in de praktijkvoor-

beelden op pagina 20. 

Efficiency 

De efficiency van de diffuser is de mate van licht-

doorlatendheid vermenigvuldigd met de diffusie. 

Hoe hoger het getal, hoe efficiënter de diffuser is. 

Dit is conform ons doel: een zo groot mogelijke licht-

doorlaat en een zo groot mogelijke diffusie.  

Halfwaardehoek

Wat is het belang hiervan? Bij lichtreclame willen we 

dat de reclame altijd goed wordt waargenomen. Dat 

betekent dat de halfwaardehoek zo groot mogelijk is 

(zie grafiek 1). Maar bij verlichting willen we juist dat 

het licht alleen daar komt waar we het hebben willen. 

Dus een beperkte halfwaardehoek (zie grafiek 2). De 

halfwaardehoek is ook erg belangrijk bij het vaststel-

len van de UGR-waarde. Dit is een norm waaraan 

verlichting moet voldoen. Een aantal diffusers draagt 

bij aan het behalen van de juiste UGR norm.

L icht technische eigenschappen

Grafieken halfwaardehoek

Grafiek 1. Grote halfwaardehoek type Pyraled® ST1

Grafiek 2. Beperkte halfwaardehoek type Pyraled® ST6



Lichtdiffusers zijn natuurlijk niets nieuws. De klassieke 

opaalplaten zijn lichtdiffusers en deze worden al sinds 

het midden van de vorige eeuw gebruikt, vooral in de 

lichtreclame. De veel gebruikte (lichtbak) opaalplaat 

heeft een lichttransmissie (LT) van ongeveer 30% en 

een goede diffusie. Met klassieke lichtbronnen en 

genoeg inbouwdiepte is dat voldoende. Deze klas-

sieke opaalplaten blijven absoluut in ons assor timent 

en ze vallen onder de standaard diffusers. We heb-

ben een aantal types aan deze standaard collectie 

toegevoegd, namelijk meer diktes opaal polycarbo-

naat met 36% lichttransmissie. Voordeel van deze 

platen is dat ze wit zijn als het licht uit is. Ook is de 

prijs van deze veelgebruikte types zeer gunstig. Naast 

opaalplaten bevat deze collectie ook diffusers die 

niet opaal zijn, maar door hun oppervlaktestructuur 

(satijn of mat) een beperkte diffusiteit geven. Deze 

diffusers hebben voornamelijk als doel om directe 

felle waarneming van de lichtbron te vermijden en 

vaak ook bescherming te bieden aan de lichtbron of 

deze waterdicht te maken. 

Voorraadprogramma standaard diffusers

In tabel 1 staat het volledige overzicht van de stan-

daard diffusercollectie, allemaal voorraadtypes. 

De collectie bevat zowel platen van geëxtrudeerd 

acrylaat (XT), gegoten acrylaat (GS), polycarbonaat 

als Pet-G.

Versato® is onze eigen merknaam voor gegoten 

acrylaat (GS). Primo® is ons merk voor geëxtrudeerd 

acrylaat (XT).  

VOORDELEN
• goede diffusiteit

• zijn wit als het licht uit is (30% LT types)

• gunstige prijs

Standaard di f fusers
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Typenummer Dikte
mm

Oppervlak Lichttrans-
missie %

Diffusiteit Efficiency Halfwaarde-
hoek in 0

geschikt 
voor LEDs

Slagvast UV stabiel Brandklasse
EN.13501

Diktetolerantie Materiaal

Primo® XT P024 2 glans 85 laag nvt ca 10 nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

Pet-G helder satijn 2 satijn/satijn 85 pigmentloos - 10 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- Pet-G

Primo® XT N385 2 glans 33 0,98 32 55 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

PC OP NU499 UV 2 glans 32 0,91 29 54 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® GP 130 2 glans 30 0,80 25 54 ja hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Satinglas® M51000* 3 satijn/satijn 89 0,26/pigmentloos 23 9 ja redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Primo® XT 245.10000 3 satijn/satijn 85 <0,20/pigmentloos - - ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Setasand® M21000 3 mat/mat 84 0,34/pigmentloos 29 11 ja redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Setacryl® M2005 3 glans 84 laag nvt ntb nee redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Primo® XT P024 3 glans 80 laag nvt ca 10 nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

Pet-G helder satijn 3 satijn/satijn 78 0,20 16 10 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- Pet-G

Primo® XT P024 BM 3 satijn/satijn 78 0,40 30 20 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Satinglas® M51100* 3 satijn/satijn 72 0,47 34 20 ja redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Makrolon® GP2150 3 glans 47 0,75 35 46 ja hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Setacryl® M2002 3 glans 41 0,89 36 ntb ja redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

PC OP NU499 UV 3 glans 33 0,96 32 53 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Setacryl® M2006 3 glans 32 0,87 28 ntb ja redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Vivak® 2130 UV 30 3 glans 30 0,88 26 54 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- Pet-G

Primo® XT N385 3 glans 29 1,07 31 54 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Primo® XT P024 4 glans 68 0,50 34 ca 10 nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

PC OP NU499 UV 4 glans 37 0,93 34 50 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Setacryl® M2006 4 glans 33 0,92 30 ntb ja redelijk hoog E 0.8mm +/- GS acrylaat

Primo® XT N385 4 glans 24 1,32 32 56 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

PC OP NU499 UV 5 glans 30 0,93 28 52 ja hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Setacryl® M2006 5 glans 27 0,90 24 ntb ja redelijk hoog E 0.9mm +/- GS acrylaat

Primo® XT N385 5 glans 22 1,70 37 45 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Tabel 1. Standaard diffusers op volgorde van dikte en lichttransmissie

Armaturen van IDFRM

*Leverbaar t/m 20mm dik
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De recente verbeteringen in diffusers zijn gestimu-

leerd door de opkomst van efficiëntere lichtbronnen, 

een veranderde visie op de samenleving (duurzaam-

heid en energiezuinigheid) en technologische ver-

nieuwingen, zoals zeer nauwkeurige procescontrole 

en nanotechnologie. De professionele diffusers bie-

den meer diversiteit dan de standaard diffusers. Het 

doel van deze verbeteringen zijn vooral het midden 

te vinden tussen transmissie en diffusie. Dit betekent 

diffusers met 40 tot 60% lichttransmissie, in plaats van 

de 30% van de standaard diffusers.   

De optimalisatie van standaard 

naar professioneel zit met 

name in de samenstelling van de additieven. Vooral 

de nano-additieven maken de plaat ‘efficiënter ’ door 

of een hogere lichtdoorlaat met een gelijke diffusiteit 

te realiseren of juist een gelijke lichtdoorlaat maar 

met een betere diffusiteit te realiseren ten opzichte 

van de standaarddiffusers. Dit betekent met dezelfde 

lichtinput meer opbrengst of met minder input de-

zelfde lichtopbrengst. Een efficiencyvoordeel: lagere 

investeringen en lagere exploitatiekosten. Een ander 

groot voordeel van de gebruikte nanoadditieven is 

de kleurzuiverheid en -stabiliteit.

Voorraadprogramma professionele diffusers 

Type PyraLed® RG is een zuivere kosteneffectieve me-

diumtransmissieplaat die uitermate geschikt is voor 

toepassing in lichtdozen waarbij de LEDs rondom in 

de lightbox zitten. Het satijnoppervlak aan de binnen-

zijde zorgt voor een prima strooiing van het licht, de 

diffusiteit is uitstekend, net zoals de transmissie. 

De PyraLed®3 is inmiddels een klassieker. Deze plaat 

is een beetje blauwig, we hebben een zg. Aufhel-

ler toegepast. De 1113QN is een type dat heel veel 

wordt toegepast in verlichtingsarmaturen, warm-wit, 

2-zijdig satin oppervlak, met een mooie balans tus-

sen diffusie en transmissie.  

Professionele diffuser

Standaard diffuser

VOORDELEN
• hogere efficiency 

• kleurzuiverheid

• kleurstabiliteit

Profess ionele di f fusers

Materiaalonderzoek Pyraled®3 

door Beersnielsen



Typenummer Dikte
mm

Oppervlak Lichttrans-
missie %

Diffusiteit Efficiency Halfwaarde-
hoek in 0

Slagvast UV stabiel Brandklasse
EN.13501

Diktetolerantie Materiaal

PyraLed® N381 2 mat/satijn 71 0,59 42 ntb redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed®1* 2 glans/glans 57 0,91 52 ntb hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® RG02 3 mat/satijn 61 0,69 42 ntb hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Setaled® M17000 3 glans/glans 59 0,65 38 34 redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

Versato® 1113QN 3 satijn/satijn 58 0,68 39 36 redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

PyraLed® RG 3 mat/satijn 56 0,73 41 38 redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed®4 3 satijn/glans 53 0,75 40 45 redelijk hoog E 0.7mm +/- GS acrylaat

PyraLed® 1113QN 4 satijn/satijn 53 0,65 34 39 redelijk hoog E 0.8mm +/- GS acrylaat

PyraLed® RG02 4 mat/satijn 51 0,76 39 ntb hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® RG 4 mat/satijn 48 0,90 43 43 redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed®1 UV* 4 mat/glans 39 0,87 34 ntb hoog  hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed®1b UV* 4 glans/glans 39 0,83 32 ntb hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® RG 6 mat/satijn 38 0,87 33 ntb redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed®3 10 satijn/satijn 29 0,78 23 73 redelijk hoog E 1.4mm +/- GS acrylaat

PyraLed®3 20 satijn/satijn 16 0,65 10 45 redelijk hoog E 2.6mm +/- GS acrylaat

Tabel 2. Professionele diffusers op volgorde van dikte en lichttransmissie
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*Deze platen lopen uit

• geschikt voor LEDs

• voor materialen die aan één zijde 

een andere structuur hebben dan 

aan de andere zijde geldt: de ge-

bruikzijde is de eerstgenoemde in 

de kolom Oppervlak.
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plaat in plafonds met achterlig-

gende verlichting. De speciale 

microstructuur van het oppervlak 

draagt bij aan de perfecte uit-

straling van dit type (UGR-waarde). 

Als voorplaat bij lichtgeleidingsplaten 

(Lightplex®) is deze diffuser perfect. 

De Makrolon® DX-serie van Bayer is de al-

lerhoogste kwaliteit polycarbonaat diffusers. Alle 

vermelde types zijn bij ons voorradig. De DX-serie is 

uitstekend geschikt voor toepassingen in zowel arma-

turen als in lichtreclame. Bij buitentoepassing dient 

u wel een UV-gestabiliseerde versie toe te passen. 

Type DXAR8141 is de enige lichtdiffuser met een kras-

werende laag, die ook UV-stabiel en zeer chemica-

liënbestendig is. Graffity kan dus eenvoudig worden 

verwijderd, wat praktisch is in kritische omgevingen 

zoals voetbalstadions, parkeergarages en stations. 

In de gehele Makrolon® DX collectie worden tinten 

Warm (141) en Cool(139) onderscheiden. Wij advi-

seren voor witte leds Cool te gebruiken. Bij gekleurde 

LEDs is Warm beter, dat geeft namelijk een zuiverder 

weergave van de kleur, minder verwitting. Nog niet 

op voorraad maar wel leverbaar is de serie Makro-

lon® Lumen. Deze polycarbonaat diffusers hebben 

een hoge lichtdoorlaat, maar een lage diffusiteit en 

zijn daarom uitermate geschikt als diffuserplaat voor 

een lichtgeleidingsplaat.

De advanced diffusers hebben de beste kwaliteit. 

Deze kwaliteit is terug te zien in de score op de varia-

bele ‘efficiency’, de vermenigvuldiging van de trans-

missie en de diffusie. Kor tom, de hoogste lichtdoor-

laat en de beste spreiding. De advanced diffusers 

zijn op voorraad in acrylaat en in polycarbonaat.

In de advanced diffusers worden de allerbeste ad-

ditieven gebruikt. In de OPY-serie die onder onze 

regie wordt gemaakt zijn nano-additieven gebruikt 

met een grootte tussen de 50 en 100 nanometer. De 

manier van oplossen van deze deeltjes en het in op-

lossing houden eist een zeer hoge procescontrole, 

waar onze producent voor treffelijk in slaagt. 

Voorraadprogramma advanced diffusers

De PyraLed® OPY2 en OPY3 zijn de beste diffusers die 

er in gegoten acrylaat mogelijk zijn. 

De PyraLed® ST6 is een geëxtrudeerd acrylaat, met 

nauwelijks diktetolerantie, die van een heel goede 

kwaliteit is. Deze diffuser is bijzonder geschikt voor toe-

passing in backlit lightboxes – als frontplaat – of als 

VOORDELEN
• hoogste efficiency

• beste diffusiteit

• kleurzuiver en -stabiel

Advanced di f fusers 
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Typenummer Dikte
mm

Oppervlak Lichttrans-
missie %

Diffusiteit Efficiency Halfwaarde-
hoek in 0

Voldoet 
aan UGR

Slagvast UV stabiel Brandklasse
EN.13501

Diktetolerantie Materiaal

PyraLed® ST6B 1,5 mat/glans 90 0,49 44 <33 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Makrolon® DX NR 141 1,5 mat/glans 76 0,73 55 ca 47 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX141 1,5 glans/glans 74 0,78 58 39 nee hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX UV 1141 1,5 glans/glans 73 0,77 56 47 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX139 1,5 glans/glans 65 0,89 58 76 nee hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX UV 1139 1,5 glans/glans 65 0,89 58 76 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX NR 139 1,5 mat/glans 63 0,92 58 ca 76 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® ST6B 2 mat/glans 88 0,60 53 <33 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed® ST6A 2 mat/glans 80 0,61 49 33 nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed® ST1 2 mat/glans 60 0,75 64 50 nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

PyraLed® ST6A 3 mat/glans 80 0,55 44 33 ja redelijk hoog E klein XT acrylaat

Makrolon® DX AR8141* 3 glans/glans 65 0,80 52 ca 75 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX141 3 glans/glans 64 0,82 52 60 nee hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX UV 1141 3 glans/glans 62 0,78 48 60 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® ST1 3 mat/glans 61 0,77 47 ntb nee redelijk hoog E klein XT acrylaat

Makrolon® DX NR 141 3 mat/glans 61 0,77 47 ca 60 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX139 3 glans/glans 58 0,89 52 75 nee hoog niet Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

Makrolon® DX UV 1139 3 glans/glans 57 0,81 46 75 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® OPY3 BS 3 satijn/satijn 56 0,86 48 47 nee redelijk hoog E 0.7 GS acrylaat

Makrolon® DX NR 139 3 mat/glans 54 0,86 46 ca 75 nee hoog hoog Bs1d0 0.1mm +/- polycarbonaat

PyraLed® OPY2 BS 5/8 satijn/satijn 72 0,55 40 26 nee redelijk hoog E 0.9 GS acrylaat

PyraLed® OPY2 10 glans/glans 81 0,48 39 25 nee redelijk hoog E 1.4 GS acrylaat

PyraLed® OPY2 BS 10 satijn/satijn 68 0,58 39 28 nee redelijk hoog E 1.4 GS acrylaat

PyraLed® OPY3 6/10 glans/glans 45/38 0,77 29 57 nee redelijk hoog E 1.4 GS acrylaat

PyraLed® OPY3 BS 10 satijn/satijn 35 0,80 28 60 nee redelijk hoog E 1.4 GS acrylaat

Tabel 3. Advanced diffusers op volgorde van dikte en lichttransmissie
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Edge Lighting Side LightingBack Lighting

dicht op leds

hoge dikte

PyraLed® OPY2 10mm
PyraLed® OPY2BS 10mm
PyraLed® OPY3 10 mm
PyraLed® OPY3BS 10mm
PyraLed®3 10mm
PyraLed®3 20mm

PyraLed® OPY1 LightPlex®

minimale  PyraLed RG
diktetolerantie Primo XT N385
 PCNU499UV
 PyraLed®1
 PyraLed® ST1

slagvast PCNU499UV 
brandklasse PyraLed®1
BS1d0 PyraLed® ST1
 Vivak® (vliegvelden)

buiten- Primo XT N385
toepassing PCNU499UV
 PyraLed® ST1
 Versato® 433
 PyraLed®3
 PyraLed® OPY3 10 mm
 PyraLed® OPY3BS 10mm

lage prijs Primo XT N385
 PCNU499UV
 PyraLed®1
 PyraLed®1113QN

minimale  PyraLed ST1
diktetolerantie PyraLed® RG
 PyraLed® ST6
 Makrolon® DX

slagvast Makrolon® DX 
brandklasse PyraLed®1
BS1d0 

buiten- PyraLed® ST1
toepassing PyraLed® RG
 PyraLed® ST6
 PyraLed® OPY2 (BS)
 PyraLed® OPY3 (BS)
 Makrolon® DX

lage prijs Versato® 145 N2
 M21000
 145.10000
 245.10000
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed®1113QN

minimale  PyraLed® RG
diktetolerantie PyraLed®1
 PyraLed® RG02

slagvast PyraLed®1 
brandklasse PyraLed® RG02
BS1d0 

buiten- PyraLed® RG
toepassing PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

lage prijs PyraLed®1
 PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

hoge diffusiteit hoge transmissie

meer diepte diffuser lichtgeleidingsplaat middenhoge transmissie
middenhoge diffusiteit

edgelit plaat

Bes l i ss ingsboom voor l icht reclame/s ign
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Bes l i ss ingsboom voor armaturen

Edge Lighting Side LightingBack Lighting

vlakarmaturen

PyraLed® OPY1 LightPlex®

minimale  PyraLed ST1
diktetolerantie PyraLed® RG
 PyraLed® ST6
 Makrolon® DX

slagvast Makrolon® DX 
brandklasse PyraLed®1
BS1d0 

buiten- PyraLed® ST1
toepassing PyraLed® RG
 PyraLed® ST6
 PyraLed® OPY2 (BS)
 PyraLed® OPY3 (BS)
 Makrolon® DX

lage prijs Versato® 145 N2
 M21000
 145.10000
 245.10000
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed®1113QN

minimale  PyraLed® RG
diktetolerantie PyraLed®1
 PyraLed® RG02

slagvast PyraLed®1 
brandklasse PCNU499UV
BS1d0 PyraLed® RG02

buiten- PyraLed® RG
toepassing PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

lage prijs PyraLed®1
 PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

minimale  PyraLed® RG
diktetolerantie PyraLed®1

slagvast PyraLed®1 
brandklasse 
BS1d0 

buiten- PyraLed® RG
toepassing PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

lage prijs PyraLed®1
 PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

minimale  PyraLed® RG
diktetolerantie PyraLed®1

slagvast PyraLed®1 
brandklasse 
BS1d0 

buiten- PyraLed® RG
toepassing PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

lage prijs PyraLed®1
 PyraLed®3
 SetaLed®

 PyraLed®4
 PyraLed® 1113QN

directional diffusers
(lightshaper)

diffusers

afstand tussen 
leds < 10mm

afstand tussen 
leds > 10mm

hoge transmissie

lijnarmaturen diffuser lichtgeleidingsplaat middenhoge transmissie
middenhoge diffusiteit

middenhoge transmissie
middenhoge diffusiteit

middenhoge transmissie
middenhoge diffusiteit

edgelit plaat

Makrolon® SX
Luminit® foliën
PYR-CDP 3A
PYR-DDP 2A



Een andere groep optische kunststoffen zijn platen 

die licht een specifieke richting geven of lichtbron-

nen vermenigvuldigen. We voeren een aantal van 

dit soor t materialen, onder andere van producenten 

Jungbecker, Bayer en Luminit. 

Deglaring platen (Jungbecker)

Glare is ‘vuil licht’. Een verderop geplaatste lichtbron 

die te breed uitstraalt is hinderlijk, dit ‘vuile’ licht 

draagt niet bij aan de verlichting die 

nodig is op de (werk)plek 

Luminit® folie

Luminit® folie is een lightshaping materiaal op een 

drager van polycarbonaat. De microstructuur werkt 

als een lens en verandert de parameters van de 

lichtbundel. Zo kan een cirkelvormige bundel omge-

vormd worden tot een ovaal of kan een bundel licht 

afgebogen worden in een hoek van 20 graden. Deze 

foliën zijn zeer veelbelovend. De 20 graden “lichtaf-

buiger” is voorradig. Van andere uit fabrieksvoorraad 

leverbare types is monstermateriaal beschikbaar.

Typenummer Functie Dikte
mm

Oppervlak Slagvast UV stabiel Brandklasse
EN.13501

Diktetolerantie Materiaal

Makrolon® SX x-richting 1,35 structuur redelijk ntb Bs1d0 1.4mm +/- polycarbonaat

PyraLed® Microprisma deglaring 3  hexagon mat hoog ntb Bs1d0 1.4mm +/- polycarbonaat

PyraLed® Microprisma deglaring 3  hexagon glans hoog ntb Bs1d0 1.4mm +/- polycarbonaat

PYR-DDP 2a deglaring 2 structuur redelijk nvt E klein GS acrylaat

PYR-CDP 3a deglaring 3 structuur redelijk nvt E klein GS acrylaat

Primo® XT Prisma 150 strooiing 3 structuur redelijk ja E klein XT acrylaat

Polycarbonaat ICE strooiing 3/4 structuur hoog nee Bs1d0 1.4mm +/- polycarbonaat

Luminit® folie 20 o zijwaards 1 richting 0,3 structuur nvt ntb Bs1d0 klein polycarbonaat

Welle golfplaat strooiing 2,8  hexagon structuur hoog ja Bs1d0 1.4mm +/- polycarbonaat

S t ructuurp laten en Lumin i t® fo l ie

Tabel 4. Structuurplaten en Luminit® folie

maar is visueel storend aanwezig. Deglaring platen 

zijn platen die de uitstraling van het licht beperken 

om ‘vuil’ licht te minimaliseren. 

CDP en DDP zijn beide deglaring platen in 2 en 3mm 

dik uit gestructureerd helder geperst acrylaat. 

X-diffuser Makrolon® SX

Onze Makrolon® SX diffuser is een uitermate geslaagd 

voorbeeld van een gestuurde diffusie. Ideaal bij ge-

bruik van ledstrips om de lichtpuntjes tot één strakke 

lijn om te zetten.
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LightPlex® is een lichtgeleidingsplaat, ook wel light-

guideplate (LGP) genoemd. Dat is een plaat die 

licht uitstraalt, een lichtbron dus. Aan de kopse kant 

worden de leds geplaatst, het licht loopt in de plaat 

en wordt door een puntjespatroon uitgekaatst, het 

licht komt dus uit het vlak. Met een zelflerend com-

puterprogramma worden de puntjes zo in de plaat 

gebeamd dat de lichtplaat egaal oplicht! Kor tom, 

het zelflerende algoritme berekent voor elke aparte 

maat, ook rekening houdend met waar de leds ge-

plaatst worden, de manier waarop de puntjes moe-

ten worden geplaatst voor een echt egaal resultaat. 

De LightPlex®-plaat garandeert de hoogste lichtop-

brengst en de meest perfecte egaliteit van alle LGP-

technieken die er nu zijn. Het materiaal vergeelt niet 

en is bijzonder duurzaam. Omdat de plaat perfect 

helder is, is de kleur die de plaat uitstraalt exact de 

kleur van de instralende leds.  Dit maakt het dus uiter-

mate geschikt voor RGB.

 

LightPlex® kan gemaakt worden tot een maat van 

2000x2000mm in een dikte van 4 tot en met 15mm. 

Grotere lichtbanen - met aan twee zijden leds - kun-

nen worden gemaakt door LightPlex® platen met ge-

polijste kopse zijden tegen elkaar te zetten. Dit kan 

zonder opvallende lichtkier. Een passende diffuser is 

nodig, zoals b.v de PyraLed ST6. Zo kunnen dus licht-

banen van onbeperkte lengte worden gemaakt. 

LightPlex® wordt geleverd zonder leds. Wij leveren al-

leen aan professionals in de lichtsector, signing en 

interieurbouw. Deze beschikken zelf over de beno-

digde kennis en ervaring op gebied van lichtbron-

nen en voedingen. Desgewenst kunnen wij daarbij 

ook adviseren. LightPlex® is gemaakt van gegoten 

acrylaat en heeft dus een diktetolerantie. Een com-

plete productdatasheet van LightPlex® is te downloa-

den op onze site.

L ightP lex® l ichtgele id ingsplaat

15

LightPlex® toegepast door Everseen lichtreklame

LightPlex® toegepast in Multiapplicator® van Bobis Engineering BV
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Buiten-
diameter

Wanddikte
mm

Lichttrans-
missie %

Materiaal

Ø 40mm 2 82 acrylaat XT

Ø 50mm 3 81 acrylaat XT

Ø 60mm 3 81 acrylaat XT

Ø 70mm 3 81 acrylaat XT

Ø 80mm 3 81 acrylaat XT

Ø 90mm 3 81 acrylaat XT

Ø 100mm 3 81 acrylaat XT

Ø 120mm 3 81 acrylaat XT

Ø 150mm 3 81 acrylaat XT

Ø 160mm 3 81 acrylaat XT

Ø 20mm 3 81 acrylaat XT

Ø 250mm 3 81 acrylaat XT

Ø 300mm 5 81 acrylaat XT

Onze diffusercollectie bestaat naast platen ook uit 

buizen. We hebben drie varianten buizen die licht dif-

fuus maken. XT satijn is een lichtopale buis met een 

bijzonder mooi satijnoppervlak. XT opaal is een 30%  

LT opaal buis met een glansoppervlak. De PyraLed 

diffuser buis is van licht satijn polycarbonaat, uiterma-

te geschikt voor armaturen en voor lichttoepassingen 

waarbij slagvast materiaal belangrijk is. Dit is nog een 

ontwikkelingscollectie, wat betekent dat wijzigingen in 

de collectie mogelijk zijn. De diameters die u in tabel 

5 ziet, hebben we op dit moment op voorraad. Diffu-

ser buizen zijn minder geschikt voor buitentoepassin-

gen, omdat ze maar beperkt UV-gestabilliseerd zijn.

D i f fuser  buizen

Tabel 6. Satijn buis

Buiten-
diameter

Wanddikte
mm

Lichttrans-
missie %

Materiaal

Ø 70mm 2,5 65 polycarbonaat

Ø 120mm 2,5 65 polycarbonaat

Ø 150mm 3 65 polycarbonaat

Ø 200mm 3 65 polycarbonaat

Ø 250mm 3 65 polycarbonaat

 

Tabel 7. Opaal buis

Tabel 5. Pyraled® diffuser buis mat

Buiten-
diameter

Wanddikte 
mm

Lichttrans-
missie %

Materiaal

Ø 50mm 3 34 acrylaat XT

Ø 60mm 3 34 acrylaat XT

Ø 70mm 3 34 acrylaat XT

Ø 80mm 3 34 acrylaat XT

Ø 100mm 3 34 acrylaat XT

Ø 120mm 3 34 acrylaat XT

Ø 150mm 3 34 acrylaat XT

Ø 200mm 3 34 acrylaat XT

Ø 300mm 4 ca 30 acrylaat GS

Ø 400mm 4 ca 30 acrylaat GS

Ø 500mm 5 ca 30 acrylaat GS

Ø 610mm 8 ca 30 acrylaat GS

Ø 610mm 5 ca 30 acrylaat GS

Saxion Hogeschool i.o.v. Proliad LED Lighting



Diameter Materiaal Oppervlak Slagvast Brandklasse
EN.13501

Ø 20mm acrylaat XT glans redelijk E

Ø 40mm acrylaat XT glans redelijk E

Rondstaf  “Ghost ”

Tabel 8. Rondstaf “Ghost”
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Rondstaf “Ghost” is een lichtgeleider, een soor t ed-

gelit, maar dan als rondstaf. Door licht aan de boven 

en/of onderkant in de staf te laten stralen, licht de 

gehele staf tot maximaal 1 meter lang op.

De rondstaf “Ghost” is gemaakt van geëxtrudeerd 

acrylaat en bevat nano-additieven die ervoor zor-

gen dat het licht niet alleen door de hele staf wordt 

Tabel 7. Opaal buis

geleid, maar ook zijdelings gloeit. Rondstaf Ghost 

kan als lichtstaf prachtig worden toegepast in etala-

ges, kunstwerken, decors, trapleuningen, balustrades 

en meubilair. Als het licht uit is, is de staf helder trans-

parant. Rondstaf Ghost is op dit moment leverbaar in 

diameters 20mm en 40mm.

Amsterdams Lichtfestival, foto Janus van den Eijnden

Decor gerealiseerd door Invent Design
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Met ons moderne machinepark zetten wij graag ons 

halffabrikaat voor u om in een eindproduct. Met een 

snelle laser, diverse CNC-frezen, CNC-zaagmachi-

nes, buig-apparatuur, ovens, polijstfrees en lijmtech-

nologie verzorgen wij alle bewerkingen. Samen met 

onze zeer omvangrijke voorraden maakt dit PYRASIED  

Diffuser Company tot een betrouwbare en deskun-

dige schakel in uw supply chain. 

Uiteindelijk wilt u met zo weinig mogelijk moeite en 

kosten het perfecte materiaal voor uw product, op 

tijd, op maat of bewerkt tot eindproduct, netjes ver-

pakt, gecontroleerd en eventueel genummerd.

Dit is voor ons geen probleem. PYRASIED Diffuser 

Company zorgt er voor dat alles perfect verloopt. 

Geen onzekerheid in de supply chain. Wij werken als 

par tners, open communicatie en constructief. Addi-

tional services liggen voor ons in het verlengde van 

de standaardtaak van distributeur. We zorgen ervoor 

dat de juiste halffabrikaten in de juiste hoeveelheden 

in ons magazijn liggen.

We hebben der tig jaar ervaring in de bewerking van 

kunststoffen. In zowel grote one-off producties als in 

terugkerende, kwalitatief hoogstaand seriewerk. We 

hebben een uitgebreid machinepark en een brede 

kennis over de bewerkingsmogelijkheden en de ma-

teriaaleigenschappen.

Materiaal Zagen Frezen Laseren Warm 
buigen

Koud 
buigen

Verlijmen Boren Facetteren Polijsten Matteren Printen

acrylaat XT X X X X X X X X X X

acrylaat GS X X X X X X X X X X

polycarbonaat X X X X X X X X X X

Pet-G X X X X X X X X X X

Addi t ional  ser v ices

Tabel 9. Additional services per materiaalsoort



Aufheller  een additief dat de plaat frisser doet ogen.

Backlit  de lichtbron zit achter de diffuserplaat.

Diffusiteit  de mate waarin het licht wordt verstrooid. 

Diktetolerantie  een verschil in de dikte binnen een plaat. Bij gegoten acrylaat is de norm voor A-kwaliteit +/- 0.4mm +10% nominale dikte, 

 dus een 10mm plaat loopt van 8.6 naar 11.4mm. Binnen één plaat!

Edgelit  de lichtbron is aan de rand van de plaat geplaatst en straalt de plaat in (zie LGP).

Efficiency  mate  van diffusie vermenigvuldigd met de mate van lichtdoorlaat gemiddeld over het spectrum.

Extrusie  volcontinu productiewijze waarbij de plaat uit een vlakke spuitmond komt en daarna met kalanders op dikte / vorm wordt gebracht

Gegoten acrylaat acrylaat dat gemaakt is door uitharding tussen glasplaten.

Glare  “vuil” licht. Een verderop geplaatste lichtbron die te breed uitstraalt is hinderlijk, draagt niet bij aan de verlichting nodig op de    

 (werk)plek maar is visueel storend aanwezig. Is gerelateerd aan begrip URG.

Halfwaardehoek de zichthoek t.o.v de loodrechte hoek waaronder de lichtafstraalsterkte to 50% van de loodrechte hoek is gereduceerd.

LGP light guide plate een transparante kunststofplaat waar een patroon in is gebeamd, dat het licht dat aan de zijkant wordt ingebracht door leds egaal laat 

 uitstralen over het oppervlak van de gehele kunststof plaat (zie LightPlex® op pagina 15).

Lightshaper  een microstructuur die werkt als een lens en de parameters van de lichtbundel verandert.

Nanodiffusers  diffusers waarbij de diffusiteit wordt veroorzaakt door lichtstrooiende deeltjes kleiner dan 100 nanometer.

Side-lit  spreekt men van als de lichtbron(nen) zijdelings achter de plaat zijn geplaatst. Har t van de lichtbundels straalt parallel aan de    

 diffuserplaat. Vaak bij dubbelzijdige lichtbakken of bakken met weinig inbouwdiepte. Ook bij ondiep meubilair. 

Lichttransmissie (LT)  bij licht de hoeveelheid licht die door de diffuser is gekomen, m.a.w. die gemeten wordt aan de andere zijde van de diffuser dan   

  waar de lichtbron zit. Vaak weergegeven als grafiek over het zichtbare lichtsprectrum.  

UGR-waarde United Glaring Rating - een maat voor directe verblinding door lichtarmaturen. Vastgelegd in de EN 12464-1.

Begr ippenl i j s t
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Uitwerking: om aan brandklasse B te voldoen is po-

lycaronaat nodig, en wel een UV-gestabiliseerd type. 

Voor maximaal energiezuinig werken is een advan-

ced diffuser nodig met de hoogste efficiency. Effici-

ency is transmissie x diffusie, dus de hoogste trans-

missie met de beste diffusie geeft de hoogste score, 

simpel en doeltreffend. We kiezen dus een diffuser 

uit de DX serie. Type DX 1139 en type DX NR139 (1 

zijde mat) voldoen. Dikte 1.5mm bij 1000 x 1000mm 

gaat doorhangen. Het beste is dus een matte 3mm 

– zelfs als die iets doorhangt, zie je dat niet door het 

matte oppervlak. Dus type PyraLed DX NR139. Deze 

heeft een diffusiteit van 0,92. De definitie is D=A / B 

waarbij A de afstand tussen de lichtbronnen (ledlijnen 

tellen als 1 lichtbron!!!) is en B de afstand van de 

voorzijde plaat tot de lichtbron. Dus A = D x B ofte-

wel A = 0,9x10 geeft 9cm. De ledlijnen of ledpunten 

moeten dus niet verder dan 9cm van elkaar zitten. 

Nota bene: op de ledstrip zitten de leds vaak dicht 

bij elkaar. Voor het realiseren van egale vlakken is dit 

helemaal niet nodig. Het beste is als de afstand tus-

sen leds op de strip gelijk is aan de afstand van strip 

tot strip. Hierom worden dus vaak i.p.v. strips PCB’s 

gebruikt, met leds in een matrix. In de lichtreclame 

worden leds aan snoer tjes geleverd voor flexibele af-

stand. Het toepassen van LightGuidePlates (LGP, zoals 

LightPlex) geeft gemakkelijker een egale verdeling, is 

ook heel dun (minimaal 4mm dikke LGP), met minder 

verliezen, maar vaak wel hogere kosten. (LGP’s zijn 

onderdeel van ons leveringspakket, maximaal 2000 x 

2000 of 1500 x 3000 in 1 laservlak met optimalisatie)

matte zijde

B (10cm)

A (10cm)

A (4cm)

A (9cm)

B (6cm)

B (5,5cm)

B (6,7cm)

difusser DX NR139 1,5mm

vlak met lichtbronnen

achterwand bar difusser XT N385

RG 3mm

ST6 2mm

Voorbeeld 1: Er is een inbouwdiepte van 10cm, er moet worden voldaan aan brandklasse B, materiaal 

moet UV stabielzijn en er moet zo energiezuinig mogelijk worden gewerkt. Gebruikt worden witte LEDs, 

5000K. Beeld moet egaal zijn. Het vlak is 1000 x 1000mm, horizontaal. 

Voorbeelden u i t  de prakt i j k
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Uitwerking: als het een bar is waar het niet al te 

ruig toe gaat kan dikte 5mm worden gebruikt. Gaat 

het wel ruig dan is 10mm dik materiaal raadzaam. 

Goedkoop is een geëxtrudeerd acrylaat. Omdat de 

lichtopbrengst niet belangrijk is, nemen we een type 

met optimale diffusie: de Primo XT N385. Deze heeft 

matte zijde

B (10cm)

A (10cm)

A (4cm)

A (9cm)

B (6cm)

B (5,5cm)

B (6,7cm)

difusser DX NR139 1,5mm

vlak met lichtbronnen

achterwand bar difusser XT N385

RG 3mm

ST6 2mm

Uitwerking: we kunnen dus een geëxtrudeerd 

acrylaat gebruiken, heeft weinig tolerantie. De Py-

raLed ST6 dikte 2mm is uitermate geschikt, type Py-

raLed RG 3mm (is er nog niet in dikte 2mm!) is wat 

minder efficient maar goedkoper. Laten we ze beide 

uitrekenen. De ST6 heeft een diffusiteit van 0,60. Dus 

de afstand tot achterzijde plaat is volgens B = A / D 

matte zijde

B (10cm)

A (10cm)

A (4cm)

A (9cm)

B (6cm)

B (5,5cm)

B (6,7cm)

difusser DX NR139 1,5mm

vlak met lichtbronnen

achterwand bar difusser XT N385

RG 3mm

ST6 2mm

Voorbeeld 2: Ledstrips op een onderlinge afstand van 10 cm. Opstelling moet zo dun mogelijk. Lichtop-

brengst is niet zo belangrijk, efficiency ook niet, het moet goedkoop en egaal. Het vlak is ver tikaal, een 

barfront.

een diffusiteitsfactor van 1,70 in dikte 5mm. 

Volgens de formule D = A / B krijgen we 1,70 

= 10 / B oftewel de afstand tot de voorzijde 

van de plaat moet niet minder dan 6cm zijn. 

Voorbeeld 3: Slagvastheid is niet belangrijk, brandklasse ook niet, maar we willen wel een zeer efficiente 

oplossing, graag zo vlak mogelijk. Er wordt gewerkt met PCB Ledboards met een onderlinge afstand in de 

matrix van 4cm. Lichtkleur van de diffuser moet neutraal zijn en geschikt voor RGB. Het is prakties om een 

materiaal te hebben zonder diktetolerantie. Maat is 600x600mm.

waarin B de afstand van de voorzijde difusser tot de 

lichtbron is, A de afstand tussen de lichtbronnen en 

D de diffusiteitsfactor: 4 / 0,60 oftewel 6,7cm. Als we 

de RG nemen met een diffusiteit van 0,73 wordt de 

afstand dus 4 / 0,73 oftewel 5,5cm. Echter de trans-

missie van de ST6 is ruim 40% hoger en zal dus meer 

licht geven met minder verwitting van de RGB.  
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Onze collectie: keuzes bij de samenstelling

PYRASIED ontwikkelt samen met kunststofproducenten 

eigen diffusers. We laten die voor ons produceren. 

Productie vindt plaats in Europa, maar ook in China 

en Indonesië. Daarnaast kopen we diffusers in die 

producenten in hun standaardprogramma voeren. 

Bayer is hier een voorbeeld van. Er is uitgebreid on-

derzoek gedaan naar de productietechnieken en 

de additieven. Onze kennis op gebied van het ma-

ken van kunststoffen helpt hierbij, net zoals ons ei-

gen lichtlaboratorium. PYRASIED Diffuser Company 

beschikt over een (bijna) volledig overzicht van de 

wereldwijd, leverbare en produceerbare diffusers. We 

kennen alle producenten in Europa en de grootste 

producenten wereldwijd. We realiseren ons uitzonder-

lijk brede aanbod doordat wij een dubbele strategie 

voeren, namelijk klantspecifiek produceren en stan-

daardmaterialen inkopen. We hebben prima relaties 

en rechtstreeks toegang tot bijna alle belangrijke pro-

ducenten. Het diffuserprogramma zoals we dat nu 

hebben is uniek in Europa, qua omvang, compleet-

heid en leverbaarheid.

Hoe zijn de metingen verricht?

We meten de lichttransmissie met een spectropho-

tometer. Het meetresultaat wordt grafisch weergege-

ven: transmissie versus golflengte (kleur) van het licht. 

De grafiek laat zien hoeveel procent van het licht – 

verdeeld over het zichtbare deel van het spectrum 

– door de plaat komt. 

De diffusie (lichtstrooiing) meten we met een opstel-

ling met puntlichten. Allereerste eis bij diffusie is dat 

we de puntjes van de leds niet meer willen zien. Maar 

dat is niet genoeg!  Het lichtvlak moet egaal zijn. 

Daarvoor is meer afstand tot de lichtbron nodig. Als  

de afstand tussen de lichtbronnen A is en de afstand 

van de lichtbronnen tot de voorzijde van de plaat 

B, dan is de diffusie D = A/B. Dus hoe dichter je de 

plaat op de lichtbron kan houden met wel een egaal 

lichtbeeld, hoe hoger de diffusiteit is. 

Let op: bij ledstrips geldt de afstand tussen de led-

strips!

Om de halfwaardehoek te meten, meten wij de lich-

tintensiteit eerst recht op de diffuser, met een licht-

bron er achter. Dit is de nul-hoek. We gaan nu steeds 

schever naar de plaat meten. Op het moment dat 

we 50% van de originele lichtsterkte meten hebben 

we de halfwaardehoek bepaald. 

Methodologische opmerkingen

Alle metingen zijn naar beste weten en kunnen uitge-

voerd. Echter, er kunnen geen rechten aan worden 

verleend. Daarom is het belangrijk dat u zelf test of 

de diffuser geschikt is voor uw toepassing. Het cor-

rect meten van transmissie, diffusie en halfwaarde is 

lastiger dan men op het eerste gezicht zou denken.

Omdat bij onze spectrophotometer het lichtinvals-

vlak gelijk is aan het meetvlak, zal een hoog diffuse-

rend materiaal altijd lichtverlies ver tonen buiten het 

meetvlak en daardoor minder licht door lijken te la-

ten dan de plaat “werkelijk” doet. Bij plaatmateriaal 

zonder diffuserende toevoeging - met alleen een dif-

fuserend oppervlak-  mag verwacht worden dat de 

transmissie ongeveer gelijk is aan hetzelfde materiaal 

zonder structuur. Bij metingen blijkt dit niet het geval, 

wegens hetzelfde effect. Ook materiaal met diffuus 

Ook goed om te weten
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makende toevoegingen, scoor t met een satin op-

pervlak lager dan identiek materiaal met een glans-

oppervlak. Bij acrylaat is 92% het maximum, tenzij de 

plaat wordt voorzien van een zeer geavanceerde 

anti-reflex coating zoals bij type Optium.

Platen gegoten acrylaat hebben een lichttransmis-

sie onafhankelijk van de dikte. Wanneer bij plaatdikte 

5mm 10 gram diffuusmaker wordt toegevoegd per 

mm dikte, dan zal bij plaatdikte 20mm deze toevoe-

ging 5 gram per mm zijn. Bij metingen lever t deson-

danks een andere dikte toch een andere transmis-

siewaarde op. Dikte heeft een invloed op de meting. 

Voor zuivere uitspraken over transmissie, diffusie en 

halfwaardehoeken moeten materialen worden ver-

geleken van gelijke dikte en gelijke oppervlaktestruc-

tuur. In de tabellen zijn de meetresultaten zo zorgvul-

dig mogelijk weergegeven. Maar pas dus op: 87% 

transmissie bij een satin is ANDERS dan 87% transmis-

sie bij glans. En 87% transmissie bij 3mm is ANDERS 

dan 87% transmissie bij 10mm. Oppervlaktestructu-

ren leiden doorgaans tot gemeten transmissieverlies. 

De toename van diffusie is daarentegen wel reëel! 

Dikkere platen leiden ook tot gemeten transmissiever-

lies, terwijl dit in werkelijkheid veel minder het geval is!  

De meting van de diffusiteit is op het oog gebeurd, 

met verschillende waarnemers en eenzelfde proce-

dure. De verschillen tussen waarnemers blijken nogal 

groot. We hebben geen statistische analyse gemaakt 

die toestaat ons uit te spreken over de betrouwbaar-

heidsintervallen van de gemeten gegevens. 

De bepaling van de efficiency: de beide daaraan 

ten grondslag liggende variabelen zijn als even 

zwaar gewogen. We hebben geen reden 1 van deze 

2 zwaarder te laten wegen. We staan open voor in-

houdelijke bijdragen.  

De selectietabel en de metingen zijn een belang-

rijk hulpmiddel bij de keus van het waarschijnlijk voor 

de toepassing meest geschikte materiaal. Ga echter 

nooit over tot realisatie zonder een 1:1 test.

Belangrijk: bijna altijd neemt bij geëxtrudeerde ma-

terialen de transmissie af met het toenemen van de 

dikte. Dit komt omdat vanuit eenzelfde basismateri-

aal wordt geproduceerd. Bij gegoten acrylaat wordt 

de receptuur aangepast en is de transmissie door-

gaans onafhankelijk van de dikte!

Garanties

Alle door ons geleverde materialen worden gegaran-

deerd op materiaaleigenschappen zoals u die vindt 

op de algemene datasheets van acrylaat, polycar-

bonaat en Pet-G. Onze fabrieken garanderen door-

gaans een periode van minimaal 10 jaar. Binnen 

het kader van lichttechnische eigenschappen zijn 

vanzelfsprekend vooral behoud van kleurzuiverheid, 

transmissie en diffusie van belang. Deze vallen onder 

de 10 jaar garantie.   

Monsters en mock-ups

Wij hebben monsterkettingen beschikbaar gese-

lecteerd op materiaal, maar ook op de collecties 

standaard, professioneel of advanced. Wilt u deze 

aanvragen? Neem dan contact met ons op via het 

emailadres marketing@pyrasied.nl.
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