On-Site Instrumentation & Calibration

Veilig afregelen en kalibreren van
elektronische en pneumatische apparatuur,
PLC- en DCS-systemen in uw eigen omgeving

Wij kunnen eenvoudige herstellingen zelf uitvoeren, zodat u binnen
een korte termijn verder kunt werken met uw apparatuur.

Onze technici komen met de juiste instrumenten uw toestellen
nauwkeurig kalibreren.

Voor een goede werking van al
uw meet- en controletoestellen

ENGIE Fabricom On-Site Instrumentation & Calibration legt zich volledig en uitsluitend toe op meet- en regeltechniek. Daarvoor beschikken onze technici over
een zeer goede technische kennis voor het afregelen en kalibreren van diverse
druk-, temperatuur-, niveau- en debietmeters. Zij kunnen ook kleine herstellingswerken uitvoeren. Sommige van onze meet- en regeltechnici hebben de opleiding en
ervaring om projecten en werven te leiden en complexe opdrachten uit te voeren.

Actief in de volgende sectoren

Chemie

Certificaten

Energie

Voeding & drank

Petrochemie

Farma

Verbrandingsovens

10 CFR 50 Appendix B . VCA-Petroleum . VCA
VOL-VCA . ISO 9001 . ISO 14001

Van periodiek afregelen tot noodinterventies
Afregelen, herstellen, nazicht en preventief onderhoud
• Elektronische en pneumatische apparaten: transmitters, controllers,
recorders, switches en meer
• PLC-systemen
• DCS-systemen
Dagelijks onderhoud
• Troubleshooting
• Looptesten van (deel-)installaties
• Controle, opvolging en optimalisatie
Ingebruikname van nieuwe installaties
• Prekalibreren
• Looptesten
• Start-up en commissioning
Interventies bij shutdowns en start-ups

100 instrument- en regeltechnici,
van verschillende niveaus

Referenties

Onze technici komen bij u ter plaatse voor het afregelen en kalibreren.

AB Inbev

Wij kiezen voor elke opdracht de juiste persoon. Zo hebben we mensen
die leiding kunnen geven aan een werf of project, die technische

Air Liquide

rapporten en procedures kunnen opstellen, die verbeteringsvoorstellen

Alstom

kunnen doen en toolboxmeetings kunnen houden. Maar ook voor

Aquafin

eenvoudigere opdrachten hebben wij de juiste medewerkers.
Het uitgangspunt is steeds dat uw opdracht correct, veilig en milieuvriendelijk moet verlopen.

ArcelorMittal
BASF
Borealis
Covestro

Voornaamste voordelen

Dredging
International
ExxonMobil

Multi-inzetbare ploeg van zo’n 100 meet- en regeltechnici
Wij komen bij u ter plaatse
Wereldwijd actief
Volledig gefocust op meet- en regeltechniek
Gecertificeerde kwaliteit
Jarenlange ervaring en expertise

Indaver
Lanxess
Lubrizol
Total
Umicore

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
Eric Blommé
+32 3 546 74 54
eric.blomme@engie.com

Werkplaats en kantoor
Vitshoekstraat 5
2070 Zwijndrecht
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com

Boulevard Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussels – BELGIUM

engie.be

