Kwaliteit, welzijn en veiligheid

Kwaliteitsbeleid maakt integraal deel uit van ENGIE Fabricom’s cultuur.
ENGIE Fabricom voldoet aan de International Standard ISO9001 en is VCA-P
gecertificeerd. Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn prioritaire elementen
waarvan onze organisatie is doordrongen.

Milieu

ENGIE Fabricom probeert zijn impact op het milieu op alle niveaus
te minimaliseren, door voortdurende evaluatie en verbetering.

Nabijheid

Onze medewerkers bevinden zich in verschillende operationele centra
in België. Dit laat ons toe om onze relaties en partnerships met onze klanten
verder te verbeteren.

Headquarters
Simón Bolívarlaan 34 - 1180 Brussel - BELGiË
tel. + 32 2 370 31 11 - fax + 32 2 332 24 55
info.fabricom.be@engie.com
engie-fabricom.com
Aartselaar
Kontichsesteenweg 25 - 2630 Aartselaar - BELGiË
tel. + 32 3 870 12 11 - fax + 32 3 887 12 98
ans
Rue des Anglais 7 - 4430 Ans - BELGiË
tel. + 32 4 338 87 87 - fax + 32 4 336 50 78
fleurus
Chaussée de Gilly 263 - 6220 Fleurus - BELGiË
tel. + 32 71 24 25 00 - fax + 32 71 39 34 31

genk
Henry Fordlaan 33 - Genk Zuid-Zone 11 - 3600 Genk - BELGiË
tel. + 32 89 57 51 11 - fax + 32 89 57 51 10
zwijndrecht
Vitshoekstraat 5 - Haven 1036 - 2070 Zwijndrecht - BELGiË
tel. + 32 3 543 71 11 - fax + 32 3 543 71 01
antwerpen
Scheldelaan 414 - Haven 507 - 2030 Antwerpen - BelgiË
tel. + 32 3 543 71 00 - fax + 32 3 543 71 79
delsteldonk
Skaldenstraat 62 - 9042 Delsteldonk - BELGIË
tel. + 32 9 239 85 90 - fax + 32 9 239 85 40
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Bij ENGIE Fabricom staan
wij ten dienste van alle
industriële klanten. Onze
kernactiviteiten omvatten
het ontwerp, de bouw en
het onderhoud van elektromechanische installaties en
systemen in heel België en
Luxemburg.
Onze dienstverlening is
100% maatwerk, waarbij wij
ons tot een totaaloplossing
verbinden.
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Traditiegetrouw staat ENGIE
Fabricom sterk in de volledige keten
van elektriciteits-productie tot
-verdeling.
Aan industriële klanten bieden
we dan ook totaaloplossingen
in elektriciteitsdistributie en
procesinstrumentatie. Vanuit ons
netwerk van werkplaatsen leiden
onze ervaren projectmanagers uw
energie in goede banen.

Fundamenteel voor elke industriële klant
zijn procescontrole en -automatisering.
Daarom biedt ENGIE Fabricom hierin
totaaloplossing op maat, onafhankelijk
van uw platformkeuze. We bieden
ondersteuning van a tot z: van
haalbaarheidsstudies, over engineering
van hard- en software, testing en
commissioning, tot snelle service na
verkoop.

In ‘Piping & Mechanical’ geniet
ENGIE Fabricom internationale
waardering. Dankzij onze
verregaande vakkennis en ervaring in
projectmanagement maakten we naam
in de meest kritische, complexe en
dringende projecten. We garanderen u
een vlekkeloze projectondersteuning
vanuit ons netwerk van werkplaatsen
en constructiesites.

Dankzij onze jarenlange ervaring,
opgebouwd rond zowel projectmatige
als seriematige productie, zijn we
in staat voor elke opdracht op het
gebied van industriële bordenbouw
een gepaste oplossing te bieden.
Hierbij wordt steeds gestreefd naar
een optimaal evenwicht tussen prijs,
kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en
service. ENGIE Fabricom bezit één
van de weinige Schneider licenties in
de Benelux voor “type tested” Okken
borden.

Op het vlak van onderhoud van
technische installaties, biedt
ENGIE Fabricom diverse “all-in”
pakketten op maat aan. Hiervoor
beschikken wij over een pool van
deskundige en servicegerichte
specialisten in alle disciplines.
Dag na dag kan u op hen rekenen
voor de optimale beschikbaarheid
en prestaties van uw installaties,
conform de geldende milieu- en
veiligheidsvoorschriften.

> Industriële elektrische installaties, middenen laagspanning

>M
 ultitechnische geïntegreerde
oplossingen

>M
 ontage van mechanische uitrustingen
en pijpleidingen

Maatwerk

Het resultaat : een minimale
Total Cost of Ownership

>B
 oven- en ondergrondse systemen voor
elektriciteitsdistributie

> ICT, industriële informatica

>P
 refabricatie van pijpleidingen, skids en
modules

>M
 ontage en bekabeling van
sterkstroominstallaties, sturingen

> PLC en DCS

>L
 aagspanningsborden, voedingsborden,
stuurkasten, bedieningslessenaars,
pneumatische kasten

> Telemetrie, SCADA
> MES, MIS
> Logistics Management Systems
> Validatie

>V
 erlichting, aardingsnetten, tracing,
relighting

> Proces engineering en controle

> IT-netwerken, data-bekabeling en
optische vezels

> Energiesystemen (WKK’s,
Waste-to-Energy, biomassa)

>M
 ontage, aansluiting en kalibratie van
kleppen en meet- en regeltoestellen

> Sturing van motoren en aandrijvingen

>M
 odulaire (PAU, PAR, PAT, coldboxes)
en stalen constructies
>M
 echanische werkplaatsen met
machinale bewerking
>K
 oud- en warmbuigen van pijpleidingen
> Onder- en bovengrondse pijpleidingen

Elektromechanische installatiemodules :
van vermogen- en distributieborden, over
schakelkasten en bedieningslessenaars tot
zeer complexe automatiseringsborden
Serieproductie
Montage van kleine tot grote reeksen
automatiseringsborden en controlekasten
voor algemeen gebruik

>M
 aintenance consulting, engineering,
contracting en uitvoering
>G
 eïntegreerd industrieel onderhoud van
gehele installaties of delen daarvan, tot
op operationeel, tactisch of strategisch
niveau
> Diverse “Total Maintenance” concepten :
- Total plant of multisite aanpak
- MORE (Maintenance Of Rotating
Equipment)

>U
 itrustingen en pijpleidingen in kunststof

Specifieke competenties

>M
 echanische afstelling, regeling en
uitlijning

>E
 ngineering en detailstudie van
uw borden

Enkele van onze specialiteiten

> Sprinklerinstallaties

> Brandbeveiliging, toegangscontrole

> Koude rollijnen in de staalnijverheid

> Inbedrijfstelling en onderhoud van
installaties

> Ovenbesturing

>H
 igh Purity Contracting en realisatie
van clean utilities

>O
 kken borden
MCC (4 000 A – 100 kA) / PCC
(6 300 A – 150 kA)

> Industriële verhuis van productielijnen
of delen van productielijnen

> Assemblagelijnen, transportbanden

> Prisma GX Plus borden

- Instrumentatie en kalibratie

> Sturing van float lijnen in de glasnijverheid

> Automatisering, motorvertrekken,
feeders, …

- Analysesystemen

> Rolbruggen, kranen

>S
 ystemen voor de behandeling van
stof en rook (DeNOx, gaswassen)

> Nuclear piping (ASME II welding)

> Prisma Plus borden (PTTA) tot 3 200 A –
vorm 3, ICC : 85 kA

> Pneumatische kasten

> High Purity Contracting (process control,
engineering en clean high purity piping)

> Metaalconstructies : kasten, lessenaars,
synoptische panelen, …

>V
 eiligheidssystemen, zowel voor
processveiligheid (bv. ESD) als
machineveiligheid

> Graveerafdeling

>A
 utomatisering van logistieke systemen

> Onderhoud van industriële ketels
>E
 en breed gamma gespecialiseerde
onderhoudsdiensten :
- Revisie en onderhoud van kleppen en
draaiende machines
- Meet- en regelwerken

