Over ons
ENGIE Fabricom Security & Audiovisual is specialist in audiovisuele
totaalprojecten, hoogtechnologische gebouwenbeveiliging, technische bewaking
van industriële installaties, geïntegreerde brandpreventie-, antidiefstal-,
camerabewakings- en toegangscontrolesystemen.
ENGIE Fabricom ontwerpt, ontwikkelt en integreert de beste oplossingen en
zorgt voor hun onderhoud. Meer dan 180 medewerkers staan in voor de
volledige uitwerking van beveiligingsprojecten, van concept tot en met nazorg.
ENGIE Fabricom is een onderdeel van de BU Benelux binnen de ENGIE Groep.

Meer informatie
Departement Security & Audiovisual
Kontichsesteenweg 25
2630 Aartselaar
+32 3 871 15 00
secr.security@engie.com

Chaussée de Tubize 489
1420 Braine-l’Alleud
+32 2 389 22 11
secr.security@engie.com

Geïntegreerde veiligheids- en audiovisuele systemen

Totale risicobeheersing
Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussels – BELGIUM

engie-fabricom.com

ENGIE Fabricom is al meer dan twintig jaar
specialist in de hoogtechnologische systeemintegratie van brandveiligheidssystemen, camerabewaking, inbraakbeveiliging, toegangscontrole
en audiovisuele oplossingen. Al deze technieken
brengen wij samen in één open gebouwbeheersysteem. Onze aanpak is dan ook holistisch:
uw gebouwen benaderen we vanuit een brede
kijk op risicobeheersing, veiligheid, comfort en
gebruiksgemak. De producten die we inzetten,
zijn betrouwbaar, innovatief en van wereldklasse.

Onze installaties

luchthavens
Zaventem, Luik en Charleroi
gerechtsgebouwen
Antwerpen, Gent, Brussel, Dendermonde, Brugge
havens
Antwerpen, Brussel, Gent, Zeebrugge
defensie en navo
europees parlement, raad en commissie

Onze oplossingen
• Toegangscontrole

energie
Elia, Eandis, ENGIE Electrabel

• Technische alarmen

• V
 ideo Content
Analysis (VCA)

• Camerabewaking

• Gezichtsherkenning

federale en geïntegreerde politie

• Tijdregistratie

• N
 ummerplaatherkenning (ANPR)

industriële sites en kerncentrales

• Videoplatformen

openbare gebouwen

• Software-integratie

ziekenhuizen

• I nstallatie en
implementatie

kantoorgebouwen

• Inbraakdetectie
• B
 iometrische
systemen
• Branddetectie

• Mobiele beveiligings• H
 elpdesk en
systemen
24/7-bijstand
• Perimeterbewaking

gevangenissen

lokale besturen

…

Voornaamste voordelen
Integratie met
Met het open gebouwbeheersysteem ICAROS+ brengen
we al uw gebouwtechnieken samen in één duidelijk
en makkelijk te bedienen totaalplatform. Zo behoudt

Integratie van alle gebouw- en
beveiligingstechnieken in één oplossing
Maatwerk voor grote en kleine projecten

u op elk moment overzicht en controle over uw
gebouw. Bij een mogelijk incident kan de operator

Meer dan twintig jaar ervaring in installatie

gepast reageren dankzij de operationele workflows die

en onderhoud

hem stap voor stap begeleiden bij het afhandelen van
een alarmprocedure. De automatische rapportering
van incidenten helpt dan weer om de alarmafhandeling

Gebruik van innovatieve technologieën
Future-proof

te evalueren en uw procedures te optimaliseren.
Diepgaande product- en technologiekennis
Snelle service, volledig aangepast aan
VCA . VOL-VCA . FISQ . BOSEC . ISO 9001 . ISO 14001
Certificaten

uw behoefte

