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Voor wie?
De scholing Compressor Techniek 
is speciaal ontwikkeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in de techniek 
betreffende hoge druk compressoren. Hebt u al 
een technische achtergrond of bent u juist een 
beginner in de ademlucht? Wij houden 
rekening met uw reeds opgedane kennis.
Graag stellen we u op de hoogte van de 
wetgeving voor het bedienen en onderhouden 
van een compressor.   

Toelichting
De scholing Compressor Techniek
is op te splitsen in drie delen die
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn. Er zijn twee aparte theoriedelen en 
één overkoepelend praktijkprogramma. 
Deze scholing is in te plannen naar uw wensen. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkhe-
den. 

Locatie en prijzen
De cursus Compressor Techniek 
wordt verzorgd in onze eigen 
scholingsruimte en volledig 
uitgeruste werkplaats.   
Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Opgave via:
E-mail:    verkoop@cst-schiphorst.nl
Telefoon:  0546-578252
Prijs
€485,-
Alle genoemde prijzen zijn per dag en 
excl. BTW.

Certificaat
Na Compressor Techniek theorie en 
praktijk doorlopen te hebben 
ontvangt u van ons een certificaat.  

Programma
-    Theorie 1 ‘Compressorblokken,
      onderdelen en smeermiddelen’
-    Theorie 1  ‘Luchtconditionering, 
      standtijd filterpatronen,  
      bewakings- en meetsystemen’
-    Theorie 1 ‘Wetgeving en Bevoegd Persoon’
-    Theorie 2 ‘Alles over minimum drukhoud-
      ventielen, terugslagkleppen en  
      omschakeleenheden’
 -   Theorie 2 ‘Filterhuizen- en systemen’
 -   Theorie 2 ‘Compressor besturing en   
      automatische condensaat afblaasinrichting’ 
-    Theorie 2 ‘De meest voorkomende fouten
      en problemen’
-    Praktijk

Het doel
Deze scholing heeft tot
doel om u als cursist vertrouwd 
te maken met de opbouw van 
een compressorblok, de 
verschillende onderdelen en smeermiddelen.  
Ook leert u in deze scholing alles over (schone) 
ademlucht en zijn toepassingen. Hoe wordt 
schone ademlucht bereikt en welke regels en 
normen zijn hieraan verbonden?
Ook laten  we u de verschillende systemen zien 
om de standtijd van een filterpatroon te 
bewaken. In het praktijkgedeelte van de scho-
ling leert u ademlucht compressoren te bedie-
nen en te onderhouden. 
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Onze kennis willen wij graag met u delen.
Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt 
met persluchtinstallaties. 
Werkt u met ademlucht? En wilt u alles weten over de techniek, 
het juiste gebruik en onderhoud van hoge druk compressoren? 
Volg dan  de scholing Compressor Techniek en ga voor veiligheid!  


