
Voor wie? 
De scholing Elektrotechniek
is speciaal ontwikkeld voor 
personen die werken met compressoren. 
Voor deze scholing is enige kennis van  elektrici-
teit en elektromagnetisme vereist. De cursus is 
zowel theoretisch als praktijkgericht te volgen. 
Tijdens het theoretische gedeelte worden diver-
se schakelkasten van conventionele en elektro-
nische besturing van compressoren besproken. 
Het praktijkdeel gaat over het bouwen van 
schakelkasten, testen, opsporen van 
storingen en het oplossen van problemen.

Het doel
Deze instructie heeft tot
doel om u als cursist 
vertrouwd te maken met de 
elektrotechniek van diverse 
besturingen, schakelkasten en schema’s.
 

Programma
-    Theorie ‘Diverse besturingen’
-    Theorie ‘Meetapparatuur’
-    Theorie ‘Schema’s van diverse
      besturingssystemen’
-    Praktijkdag
 
Wanneer blijkt dat de instructies goed zijn 
begrepen en in de praktijk kunnen  worden 
gebracht, volgt daarop een schriftelijke 
verklaring waarmee wordt bevestigd dat u met 
succes de scholing Elektrotechniek doorlopen 
hebt. 

Toelichting
De scholing is op te splitsen in 
twee of drie dagen waarin 
theorie en praktijk met elkaar 
worden verbonden. Het is te verdelen in één 
theoriedag en één of twee praktijkdagen. 
Leren gebeurt volgens ons niet alleen uit een 
boekje, daarom bieden wij ook een praktijkge-
deelte aan. Dit vindt plaats in onze werkplaats.
De pas doorgenomen theorie kan dan toegepast 
worden door het daadwerkelijk bouwen van 
schakelkasten, het opsporen en oplossen van 
storingen.

CURSUS 
ELEKTROTECHNIEK
Onze kennis willen wij graag met u delen.
Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt 
met persluchtinstallaties. 
Wilt u meer weten over de elektrische toepassingen binnen de 
wereld van compressoren? 
Volg dan de scholing Elektrotechniek en breid uw kennis uit! 
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Locatie en prijzen
De cursus Elektrotechniek 
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,- per persoon per dag. 
Alle genoemde prijzen excl. BTW. 

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


