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InnovatIef lIcht op functIoneel desIgn
slIm, veIlIg & duurzaam 

rvs sYsteem In trapleunIng en Balustrade met led verlIchtIng

ILLUNOX® is het slimme trapleuning- en balustrade systeem met verlichting. 
Kies uit de verschillende standaardmogelijkheden de beste toepassing voor uw 
project.

model en materIaal Illunox® rvs trapleunIng of Balustrade

voor de rvs trapleuning of balustrade zijn de volgende maatvoering en materia-
len beschikbaar:

Materiaal Maatvoering

Handgreep

aIsI 304, k320 
aIsI 316, k320

■  rond: ø 42,4 mm
■  vierkant: 40 x 40 mm
■  rechthoekig: 60 x 40 mm

Leuningdragers en balusteradapters

standaard uitvoering in aIsI 316 ■  zie de technische tekeningen;
■   de balustradeadapters zijn uitsluitend geschikt voor 

ronde balusters met diameter 42,4 mm;
■   de balustrade kan conform ontwerp uitgevoerd worden 

met:
   –  horizontale knieregels
   – verticale spijlen
   – glas

Voorbeeld afmetingen 
ILLUNOX® type 42,4: dwars-
doorsnede, balusteradapter en 
leuningdrager
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verlIchtIngsmogelIjkheden Illunox®

Binnen het Illunox® systeem kan een ruime keuze gemaakt worden uit de ver-
lichtingssterkten en –kleuren. voor elke situatie is een passende led lijn beschik-
baar. de lichtdata bestanden zijn vrijblijvend op te vragen via info@illunox.com. 

LED verlichting

LED lijn* Type LED Beschikbare kleuren LED/m W/m Lm/m

Deco osram power 
topled® long life

warm wit 3.000k
natuurlijk wit 4.000k
koud wit 6.500k
Blauw 469nm
groen 525 nm
rood 617 nm
amber 587 nm

35 max 3,5 
(rood & 

amber max 
4,5)

max 112

Power osram durIs™ 
e 5

warm wit 2.700k
warm wit 3.000k
natuurlijk wit 4.000k
koud wit 6.500k

35 max 4,3 max 351

Power Short 
Pitch

osram durIs™ 
e 3

warm wit 2.700k
warm wit 3.000k
natuurlijk wit 4.000k
koud wit 6.500k

120 max 9,7 max 740

* 24 V DC; -20˚C -> +55˚C; IP40 binnen/IP65 buiten connectoren; Branduren 50.000

Voorbeeld lichtberekening ILLUNOX® trapleuning 
om een beeld te schetsen van de lichtopbrengst bij toepassing van de Illunox® 
armaturen, zijn in onderstaand schema de verlichtingswaardes weergegeven bij 
elk type led lijn in de kleur natuurlijk wit (4.000k).

Breedte van het aan te lichten vlak 3,00 m
armatuurhoogte 1,00 m, aan beide zijden

LED lijn Gemiddelde verlichtingssterkte¹ Gelijkmatigheid

deco 4.000k
power 4.000k
power short pitch 4.000k

27,9 lux
103,7 lux
219,3 lux

43 %
35 %
35 %

¹ behoudfactor 0.80

advIes en servIce

wilt u graag weten wat de best mogelijke toepassing is voor uw project? laat 
u zich dan vrijblijvend door ons adviseren. we kunnen dan ook aangeven wat 
we voor uw project kunnen betekenen: van levering van de basismaterialen tot 
en met de volledige installatie. ook een kant en klaar bouwpakket voor eigen 
montage bestaat tot de mogelijkheden, evenals montage assistentie op locatie.

Voorbeeldtoepassingen 
buitensituatie

Voorbeeldtoepassingen 
binnensituatie


