Panel Building

Expertisecentrum voor bordenbouw

Onze werkplaats van 4 000 m2 voldoet aan de strengste normen.
Er geldt een strikte clean floor policy.

We maken borden die beantwoorden aan uw specifieke eisen.

Alles voor uw borden,
van ontwerp tot montage

ENGIE Fabricom Panel Building ontwerpt, maakt en monteert automatiserings- en
stroomdistributieborden. Vanuit onze merkonafhankelijke positie gaan we op
zoek naar het beste antwoord op uw vraag. Ons uitgebreide technisch team weet
raad met zeer uiteenlopende opdrachten, van kwalitatieve standaardproducten
tot bedrijfsspecifieke oplossingen.

Actief in de volgende sectoren

Certificaten

CE
UL
Automobiel

Bouw

Chemie

Energie

Farma

CSA
EC 61439
VCA
VOL-VCA
ISO 9001
ISO 14001

Infrastructuur

Scheepvaart

Petrochemie

Verbrandingsovens

Voeding & drank

Altijd de juiste oplossing
We hebben jarenlange ervaring in zowel serieproductie als maatwerk. Daardoor kunnen we u
steeds de beste oplossing voor uw specifieke bordennoden aanbieden. We zoeken daarbij altijd
naar de optimale prijs-kwaliteit-serviceverhouding en kunnen just in time leveren.

Maatwerk
Onze ingenieurs staan u bij met raad en daad voor producten met een hoge complexiteit en
zeer strenge eisen inzake bedrijfszekerheid. We garanderen dat het ontwerp, de constructie en
de installatie van uw borden naadloos aansluiten bij uw bedrijfsnoden. Alles wordt grondig
getest en gecontroleerd.

Serieproductie
Bij de bouw van automatiserings- of bedieningsborden in kleine of grote series combineren we
lage productiekosten met een hoog kwaliteitsniveau en een flexibele dienstverlening. Wij zijn in
staat om snel grote volumes te produceren zonder dat de kwaliteit eronder lijdt.

Vele mogelijkheden en technieken
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle soorten borden en kleine distributieborden
Op maat, in serie, voorgemonteerd
Ontwerp en gedetailleerde engineering
Okken-borden: MCC (4 000 A - 100 kA), PCC (6 300 A - 150 kA)
Prisma Plus-panelen tot 4 000 A – vorm 4, ICC: 85 kA
ABB-borden: Pro E-panel & Artu L
Automatisering, motorvoedingen, voedingen, …
Graveringen

Voornaamste voordelen

Referenties

ArcelorMittal

Brede kennis van producten, technieken en toepassingen

Atlas Copco

Grote productiecapaciteit

Eandis

Merkonafhankelijk

ENGIE Electrabel

Flexibiliteit

ENGIE Fabricom

Just-in-timeleveringen
Uitgebreide en geavanceerde testfaciliteiten
Eigen werkplaatsen van 5 000 m2
Eigen graveerdienst

Imerys
Ineos
Infrabel

Klantendienst

KBC

Meer dan vijftig jaar ervaring

NMBS

Internationaal actief

Schneider Electric

Thermografie voor interne kwaliteitscontrole en
controle bij de klant
Volledige service, van concept over productie en
installatie tot opleiding

Siat
Meerdere
ziekenhuizen

Over ENGIE Fabricom
ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multitechnische installaties
voor bedrijven en lokale overheden. Zijn oplossingen verbeteren de mobiliteit,
de veiligheid, het aandeel hernieuwbare energie en de distributienetten maar
ook de operationele en energieprestaties én de betrouwbaarheid van installaties
in de industriesector. ENGIE Fabricom en zijn dochterondernemingen zijn actief
in België en op internationaal niveau.

Neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie
Contactpersoon
Serge Van den Eynden
+32 476 55 13 28
serge.vandeneynden@engie.com

Werkplaats en kantoor
Kontichsesteenweg 25
2630 Aartselaar
+32 3 870 13 14
contact.panels.fabricom.be@engie.com

Boulevard Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussels – BELGIUM

engie.be

