
Bevoegd persoon 
De scholing Bevoegd Persoon
is speciaal ontwikkeld voor 
dienstverleners die te maken hebben met het 
vullen van hoge druk ademluchtcilinders. Denk 
hierbij aan beroepsduikers, medewerkers van de 
brandweer en duikverenigingen.
-    Theorie ‘Vertrouwd worden
      met ademluchtvulinstallatie’
-    Theorie ‘Vulprocedures en 
      bijbehorende procedures’
-    Praktische toets
Prijs
€195,- per persoon. Groepen van 6-12 perso-
nen €1145,-  Alle genoemde prijzen zijn per 
dag en excl. BTW en excl. reiskosten. 

Certificaat
Na de scholing (praktijk en/of
theorie) doorlopen te hebben 
ontvangt u van ons een certificaat.  

UITGEBREID
CURSUSAANBOD
Onze kennis willen wij graag met u delen.
Wij verzorgen trainingen en scholingen voor een ieder die werkt 
met persluchtinstallaties. Compressor Service Techniek voorziet in 
een breed cursusaanbod, wij verzorgen zowel praktijkgerichte als 
theoretische scholingen. Deze zijn in onze scholingsruimte in 
Wierden te volgen maar worden ook deels op locatie verzorgd. The Best Solution for Life, Safety and Quality
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Elektrotechniek 
De scholing Elektrotechniek
is speciaal ontwikkeld voor 
personen die werken met compressoren. 
Voor deze scholing is enige kennis van  
elektriciteit en elektromagnetisme vereist. 
De cursus is zowel theoretisch als praktijkge-
richt te volgen. Tijdens het theoretische gedeel-
te worden diverse schakelkasten van conventio-
nele en elektronische besturing van compresso-
ren besproken. Het praktijkdeel gaat over het 
bouwen van schakelkasten, testen, opsporen 
van storingen en het oplossen van problemen.
Prijs
€485,- per persoon. Alle genoemde prijzen 
zijn per dag en excl. BTW. 

Compressor Techniek 
Deze scholing is op te delen in 
twee theoriedelen en één prak-
tijkprogramma. Het heeft tot doel om 
u als cursist vertrouwd  te maken met de 
opbouw van een compressorblok, de verschil-
lende onderdelen en smeermiddelen. Ook leert 
u in deze scholing alles over 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 filterpa-
troon te bewaken. In het praktijkgedeelte van 
de scholing leert u ademlucht compressoren te 
bedienen en te onderhouden.
Prijs
€485,- per persoon. Alle genoemde prijzen 
zijn per dag en excl. BTW.

Scholing op maat
Hebt u zelf een compressor of 
een complete installatie en wilt u 
hier een specifieke uitleg over? Dat is geen 
probleem bij Compressor Service Techniek. Ook 
als er andere specifieke onderwerpen zijn die u 
graag uitgelicht zou willen hebben dan kunnen 
wij dit verzorgen. In onze werkplaats worden de 
veelvoorkomende problemen en storingen die u 
aan uw compressor kunt hebben besproken en 
u leert welke problemen u zelf kunt oplossen en 
welke niet. Ook kunnen wij u leren hoe deze 
problemen aan te pakken. U kunt zelf in onze 
werkplaats aan het werk om onder begeleiding 
te sleutelen aan uw compressor.
Prijs
De prijzen van op maat gemaakte scholingen 
zijn op aanvraag.  

Opgave via:
Telefoon:  0546-578252
E-mail:    verkoop@cst-schiphorst.nl
cst-schiphorst.nl/uitgebreid-cursusaanbod


