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Compressor Techniek deel I
Voor wie? 
De scholing Compressor Techniek deel I is speciaal ontwikkeld voor iedereen die ge�nteresseerd 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.

Het doel
Deze scholing heeft tot doel om u als cursist vertrouwd te maken met de opbouw 
van compressoren, de werking van verschillende prominente 
onderdelen en verbruiksmaterialen. Hierbij hebt u de mogelijkheid om aan uw eigen 
compressor werkzaamheden te verrichten. 

Toelichting
De scholing Compressor Techniek is op te splitsen in twee delen (dagen) die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. Op dag 1 vindt het theoretische deel plaats, op 
dag 2 is er een praktijkprogramma te volgen. De scholing is in te plannen naar uw 
wensen. We kijken naar verschillende meetsystemen voor het meten van de lucht-
kwaliteit en het bewaken en verlengen van o.a. de  filterstandtijd van een filterpa-
troon. 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? We kijken naar de wetgeving, vulbevoegdheid en bijbehorende 
risico’s. 
Ten slotte behandelen we de besturingssystemen van de compressor. Welke 
mogelijkheden bieden deze en wat zijn de meest voorkomende problemen? 
Graag laten we u dit zien. In het praktijkgedeelte van de scholing leert u ademlucht 



www.cst-schiphorst.nl  •  0546-578252  •  info@cst-schiphorst.nl  •  CST is onderdeel van

OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

Locatie en prijzen Programma Certificaat

1. U geeft zich op voor de scholing 2. U volgt onderstaand programma 3. U ontvangt een certificaat

De cursus Compressor Techniek deel I wordt ver-
zorgd 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
€545,- per persoon, per dag.
Alle genoemde prijzen zijn per dag en excl. BTW.

• Theorie Compressorblokken, onderdelen en  
   smeermiddelen
• Theorie Luchtconditionering, standtijd filter
   patronen, bewakings- en meetsystemen
• Theorie Wetgeving en Bevoegd Persoon
• Theorie  Alles over minimum drukhoudventie-
   len, terugslagkleppen en omschakeleenheden
• Theorie Filterhuizen- en systemen
• Theorie Compressor besturing en 
   automatische condensaat afblaasinrichting
• Theorie De meest voorkomende fouten
   en problemen
• Praktijk

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

Tip! 
Ook ge�nteresseerd in lage druk compresso-
ren? Tijdens de scholing Compressor Techniek 
deel II gaan we verder in op het gebruik en de 
toepassingen op het gebied van lage druk.


