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Stagobel kabelmanagement
bij SAX Sanitair

SAX Sanitair is een toonaangevende groothandel in sanitair, wellness, verwarming,
ventilatie en duurzame energie. Sax is een
gevestigde waarde in de wereld van professionele installateurs en bouwpromotoren, zowel
voor residentiële als voor grote projecten.
Sax Sanitair werd in 1975 in Merelbeke door
de heer Laurent Sax opgericht. Ondertussen
werd het bedrijf overgenomen en zijn een
reeks hervormingen op technisch, commercieel en financieel vlak doorgevoerd. SAX
heeft momenteel 320 mensen in dienst en
noteert een omzet van 130 miljoen euro
per jaar.
Verspreid over Oost- en West-Vlaanderen telt
SAX inmiddels 15 vestigingen. De professionele installateur kan er terecht voor afhalingen en technische ondersteuning of hij
kan zijn klanten uitnodigen om een kijkje te
nemen in één van de 10 toonzalen.
De vestiging te Brugge wordt momenteel
uitgebreid met een extra toonzaal voor projectklanten. De projectdienst sanitair en ver-

warming komen onder één dak. Ondertussen
is de eerste fase van deze renovatie beëindigd.
Voor de geleiding van de stroom- en data
bekabeling in het bureau-gedeelte koos
projectleider Eddy De Mey van de firma SAX
voor PUK vloergoten type UKR met apart
afsluitbare deksels en voor onder de burelen, PUK inox vloerdozen met markeerrand.
Dankzij de bureautica-aansluiting BOX van
IBCONNECT wordt iedere werkplek voorzien
van alle gewenste stopcontacten.
Voor het kabelmanagement boven het vals
plafond werden STAGO kabelgoten KG281
met zijperforaties en uitbreekpoorten geïnstalleerd. Deze kabelgoten werden zichtbaar
opgehangen in de mock-up van de installatie-demoruimte en zorgen zo voor een strakke
industriële look.
In de volgende fase worden ook de
showroom, het afhaalmagazijn en het auditorium vernieuwd. Ook bij SAX zorgen
de Stagobel oplossingen voor het perfecte
kabelmanagement.
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Editoriaal
Sint-Truiden toont de weg
We moeten met zijn allen af van fossiele brandstoffen en volop inzetten op alternatieve energiebronnen. De CO2 uitstoot is veel te hoog. Mobiliteit heeft
daarin een groot aandeel. Elektrisch rijden verlaagt
de CO2 uitstoot en verbetert het luchtklimaat. De
vergroening van het wagenpark is een van de
prioriteiten voor de overheid. Sint-Truiden speelt
hierin een pioniersrol en verving als eerste lokale
overheid maar liefst 22 wagens door elektrische
voertuigen. Een goede zaak voor het milieu én de
portemonnee. Nu recent ook de Vlaamse overheid
heeft beslist om extra middelen vrij te maken voor
het klimaatbeleid, mét klemtoon op een milieuvriendelijker wagenpark en betere isolatie van haar
gebouwen, mogen we hopen dat elektromobiliteit
eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Ook
de nieuwe financiële bonus voor groene wagens
zal elektrisch rijden een duwtje in de rug geven.
Met het ‘Charge up your day’ concept heeft
Mennekes diverse gebruikersprofielen gedefi
nieerd, gaande van particulieren, over winkel- en
restauranthouders, bedrijfseigenaars, parkinguitbaters, enz… elk met hun verschillende wensen
en behoeften. Het gamma Mennekes laadstations
en de ermee verbonden diensten zijn op deze
groepen afgestemd. Volg aandachtig de ontwikkelingen op dit vlak.
Op Light+Building Frankfurt stelden we opnieuw
de snelle evolutie in onze elektrobranche vast.
Nieuwe toepassingen en technologieën worden
alsmaar sneller op ons losgelaten: Industrie 4.0,
energiemanagement, IoT, KNX RF, cloudtoepassingen, … . Wij staan jou graag bij om het bos
door de bomen te blijven zien. Schrijf je in op onze
talrijke opleidingen en laat je overtuigen van de
vele voordelen die deze nieuwe technologieën
voor jou kunnen betekenen.
Zomerse groeten,
De directie.

Stad Sint-Truiden en MENNEKES e-mobility
Sint-Truiden profileert zich als ‘groene stad’ en kiest daarom resoluut voor
groene energie en duurzaam energiebeleid. Daarom is het geïntegreerd
mobiliteitsbeleid één van de prioriteiten. Via allerlei strategische projecten
wil het stadsbestuur haar inwoners aanzetten tot een rationeel autogebruik.
Stad Sint-Truiden stelt het goede voorbeeld en verving in januari jl. het
bestaande wagenpark bestaande uit 67 voertuigen door 34 elektrische
wagens. Burgemeester Veerle Heeren: “Hierdoor wordt jaarlijks 66 ton minder CO2 uitgestoten en wordt ieder jaar ook nog eens 80.000 euro op de
uitgaven bespaard.”
Maar de overschakeling naar elektrische wagens impliceert natuurlijk ook de
aanwezigheid van een veilig en betrouwbaar oplaadsysteem. Hiervoor viel
de keuze op de MENNEKES AMTRON laadstations, type Standard E 11/22 T2.
Zo werden in januari 6 laadpunten op de parking van het administratief centrum geïnstalleerd en daarnaast nog eens 30 laadpunten aan het stadswerkhuis. In totaal werden zo 36 AMTRON laadstations op dubbelzijde frames
geïnstalleerd. In eerste instantie worden deze gebruikt voor het opladen van
de eigen stadsvloot. Daarenboven worden binnen een periode van twee jaar
nog eens 24 publieke oplaadpunten geïnstalleerd, waarin bewoners hun
elektrisch voertuig kunnen inpluggen.

De oplaadstations werden vakkundig geplaatst door de firma MARIS GROUP
uit Heusden-Zolder.

De laadstations worden vrijstaand gemonteerd op dubbelzijde RVS frames,
zodat bevestigingen en kabels volledig verborgen zijn.

We zijn trots met het MENNEKES AMTRON oplaadstation een grote bedrage
te mogen leveren tot de realisatie van Sint-Truiden als groene stad.

Optimaal wooncomfort in een andersvalidewoning
dankzij TELETASK domotica
Het fraai gerenoveerde appartement van Sam
Ten Broek is een mooi voorbeeld hoe TELETASK
domotica daadwerkelijk het comfort, de veiligheid en het welzijn van de gebruiker naar een
hoger niveau tilt. Doordat Sam rolstoelgebruiker
is, is het appartement én het TELETASK domo-

ticasysteem volledig aangepast in functie van
een nog hoger bediencomfort.
Uiteraard wordt de verlichting - binnenkort
uitgebreid met een kleuren-LEDstrip met RGB
sturing - integraal via TELETASK gestuurd. Daar-

naast worden de rolluiken en gordijnen volledig
elektrisch gestuurd en de ramen en toegangsdeuren elektrisch geopend. De verwarming
wordt opgesplitst in diverse gevoelstemperatuurzones. Wanneer aangebeld wordt, kan Sam
via het AURUS TFT scherm of smartphone het
beeld oproepen. Verder is het TELETASK systeem
gekoppeld met een oproepsysteem waarmee, in
geval van nood, de nabijgelegen assistentiepost
verwittigd wordt.
Sam getuigt : “Ik ben bijzonder tevreden over
mijn keuze voor TELETASK. We hadden vooraf
diverse merken in overweging genomen maar
TELETASK bleek de ideale keuze. Installatiebedrijf Interfix Domotics bvba uit Brecht heeft
alles vakkundig geplaatst. Het systeem voldoet volledig aan alle verwachtingen. Vanuit
mijn rolstoel kan ik met mijn smartphone alles
bedienen, zowel lokaal als op afstand, wat mij
een sterk gevoel van veiligheid geeft. Handig is
ook dat een aantal aangepaste sferen, bv. een
verzorgingssfeer, voorgeprogrammeerd werden.
Verder kan ik met één druk op de knop assistentie
oproepen. Kortom, TELETASK zorgt ervoor dat ik
in de beste omstandigheden veilig, comfortabel
en zelfstandig kan wonen.”
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Nieuw in het assortiment

Pemsa draadgoot rejiband BLACK C8
De draadgoot met hoge bescherming tegen corrosie in vochtige en agressieve milieus
met volgende kenmerken :
• hoge corrosiebestendigheid: Class 8 volgens NBN EN61537.
• kwalitatieve uitvoering: beter resultaat dan een thermisch verzinkte uitvoering.
• esthetisch hoogstaande afwerking dankzij de gladde, egale coating zonder scherpe randen.
BLACK C8 heeft een zwarte, geraffineerde look, perfect voor integratie op zichtbare plaatsen
zoals in commerciële gebouwen, valse plafonds, platte daken, gevelzijde gebouwen, enz.
• Elektrische continuïteit verzekerd volgens NBN EN61537.
• BLACK C8 is volledig vrij van zinkbramen en losse zinkpartikels en dus ideaal voor montage in bijvoorbeeld stofvrije ruimtes.
• Groot zelfherstellend karakter van de beschermlaag bij beschadiging bv. door krassen.
• Grote buigzaamheid: zonder beschadiging aan de afwerklaag.
• Milieuvriendelijk: de BLACK C8 coating is geproduceerd via een proces dat aanzienlijk minder energieverbruik en afvalproductie veroorzaakt in vergelijking
met bv. hot dip galvanisatie.


DUCTEL wandgoten

JUNG KNX Smart Visu Server

Ductel wandgoten bieden de ideale oplossing voor het kabelmanagement van de elektrische voeding, data en telecom in kantoorgebouwen. Esthetisch, zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren. Het gamma werd onlangs uitgebreid met:

Dé visualisatie voor uw smarthome
De Smart Visu Server is de perfecte oplossing om snel
en budgetvriendelijk een residentiële KNX installatie te
visualiseren. Het compacte toestel voor wand- of DINrail
montage is in een handomdraai te configureren via de
Smart Visu Control web based configuratie-interface.
De bediening gebeurt via de duidelijk opgebouwde interface Smart Visu
Home, waarbij de gebruiker zelf zijn eigen instellingen kan aanpassen
en acties kan uitvoeren. Het toestel kan ook gebruikt worden voor mobiele
bediening via Smart Devices (ongeacht het besturingssysteem) en biedt
hierdoor een extra voordeel qua comfort en flexibiliteit.

• inbouw wandgoot DUCTEL, type TB1032-3
Deze aluminium wandgoot 100x65mm is vooraan voorzien van 2 flenzen
(hoogte 125mm met de flenzen) en is daardoor perfect te integreren
in de opening van de wand. De voorzijde van de wandgoot komt, na
plaatsing, vlak te zitten met de wand. De flenzen zorgen
voor een perfecte afwerking van de opening.
Basis en deksel (80mm) zijn standaard wit
gelakt RAL9016, uit te rusten met standaard
schakelmateriaal (ringmontage).
• wandgoot DUCTEL, type PK1010-3 en PK1310-3
Dankzij het grote succes zijn de aluminium wandgoten DUCTEL 100x65
en 135x65 met deksel 80mm nu ook verkrijgbaar in een budgetvriendelijke witte PVC uitvoering. Esthetisch mooi en zeer stevig dankzij
de dubbelzijdige achterwand. Basis en deksel (80mm) zijn
standaard wit RAL9003, uit te rusten met standaard
schakelmateriaal (ringmontage).

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
• snelle en eenvoudige programmering
• aanpassing door de eindgebruiker mogelijk
• overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface
• intuïtieve sturing via smartphone of tablet
• integratie van Livestyle producten zoals
bv. Philips Hue
• toekomstgericht via updates en upgrades.

DEHNshield FM® voor residentiële toepassingen
De plaatsbesparende gecombineerde bliksem- en overspanningsafleider met afstandsmeldcontact (FM).
DEHNshield beschermt uw apparatuur zowel tegen overspanningen, ten gevolge van directe blikseminslag, als tegen verwijderde bliksemontladingen of
schakelhandelingen.
De DEHNshield is een geoptimaliseerde oplossing voor residentiële toepassingen. Naast de algemene beveiliging van de
elektrische installatie kan deze afleider ook specifieke installaties beschermen zoals de buitenverlichting, laadstations voor
elektrische voertuigen, PV omvormers, …
Dankzij de golfbrekerfunctie worden bliksemstootstromen tot het minimum herleid zodat eindapparatuur niet meer aan
overspanningen wordt blootgesteld. Door de beperkte breedte van slechts 4 modules is DEHNshield de ideale oplossing daar
waar de installatieruimte beperkt is.
DEHNshield is ook beschikbaar met een potentiaalvrij wisselcontact voor afstandsmelding. Zo kan een defecte afleider
vroegtijdig opgespoord en vervangen worden zodat de beveiliging van de elektrische installatie steeds gewaarborgd blijft.
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VERKOOPACTIE

1423 45 11

1423 60 11

(vanaf heden tot 15 juli 2016)

1623 60 11

bij aankoop van één van de onderstaande types automatische lintopwinders ontvangt u 10% extra korting
op de van toepassing zijnde standaardvoorwaarden.
• RolloTron Duofern Standaard (ref. 1423 45 11)
• RolloTron Duofern Standaard Plus (ref. 1423 60 11)
• RolloTron Duofern Comfort (ref. 1623 45 11)
• RolloTron Duofern Comfort Plus (ref. 1623 60 11)

1623 45 11

Aanbod onder voorwaarden – exclusief via de elektro-groothandel – niet cumuleerbaar met andere promoties of afspraken.
Voor meer info consulteer onze website www.stagobel.be - rubriek “acties” of onze actiefolders.

Nieuwe publicaties

Gezocht:
Twee mannen in een auto worden tegengehouden door een
politiepatrouille. Ze draaien hun raampje open.
“We zijn op zoek naar twee seriemoordenaars”, zegt één van de
agenten.

Mennekes prijslijst, editie juni 2016
Mennekes contactdooscombinaties, editie juni 2016

De mannen draaien hun raampje dicht en beginnen druk te overleggen. Even later draaien ze het raampje weer open en zeggen:
“ ‘t Is goed, we doen het!”

Opleidingskalender najaar 2016
TELETASK Domotica workshops
Basis: 08/09, 27/10 en 08/12 te Deinze
Gevorderden: 09/09, 28/10 en 09/12 te Deinze

DEHN bliksem- en overspanningsbeveiliging
Infoavond op 22/09 (Deinze) en 27/09 (Leuven)

Vakantieperiode

JUNG workshops
KNX basis: 14/11 te Deinze
KNX advanced : 15/11 te Deinze
KNX Smart Visu Server: 21/11 te Deinze

MENNEKES e-Mobility
Infoavond groothandels en installateurs: 29/09 te Deinze en
04/10 te Leuven
Infonamiddag studiebureaus: 13/10 te Deinze

Onze kantoren en magazijnen
zijn gesloten van maandag
18 t.e.m. vrijdag 22 juli 2016.
Slechts een weekje gesloten zodat wij ook
tijdens de zomermaanden altijd voor u klaar staan.

ByNUBIAN
Opleiding byNNODE en byNEURON : 03/11
Voor alle opleidingen en hun programma: www.stagobel.be

Voor alle andere nieuwigheden en het volledig overzicht van ons gamma
consulteer onze website www.stagobel.be.

Stagobel is actief op social media. Volg ons op
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Het Stagobel team wenst u
een prettige vakantie.

