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Compressor Techniek deel II
Voor wie? 
De scholing Compressor Techniek deel II is speciaal bedoeld voor iedereen die ge�nteresseerd is in de techniek betreffende lage 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 laten we u de verschillende opstellingen en mogelijkheden van een persluchtinstallatie zien. 
We lichten in deze cursus zowel schroef- als zuigercompressoren toe.

Het doel
Deze scholing heeft als doel om u als cursist te informeren over de verschillende 
fabrikanten en merken die lage druk compressoren en toebehoren leveren. 
De scholing haakt in op lage druk maar we willen u ook graag meer vertellen en 
laten zien over midden- en hoge druk. Deze scholing is in te plannen naar uw 
wensen.

Toelichting
De scholing Compressor Techniek deel II is in ��n dag te volgen en bestaat uit een 
theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoretische gedeelte lichten we 
verschillende merken en leveranciers van lage druk compressoren en toebehoren 
toe. We kijken naar de verschillende toebehoren zoals koeldrogers, filters, 
condensaat inrichtingen en leidingsystemen.
Wat is de ideale opstelling voor welke toepassing? We laten u zien hoe u het leve-
ren van continue luchtstroming kunt bereiken. In het praktijkgedeelte gaan we aan 
de slag in onze werkplaats en laten we uit onze ruime voorraad verschillende onder-
delen en verbruiksmaterialen zien.
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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 II 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.
Alle genoemde prijzen zijn per dag en excl. BTW.

• Theorie Lage druk (tot 15 Bar)
• Theorie Opstellingen lage druk installaties
• Theorie Middendruk
• Theorie  Hoge druk en opstellingen hoge druk 
   installaties
• Theorie Vacu�mpompen
• Praktijk

Na het doorlopen van de scholing Compressor 
Techniek theorie en praktijk ontvangt u van ons 
een certificaat.

Tip! 
Ook ge�nteresseerd in hoge druk? Tijdens de 
scholing Compressor Techniek deel I gaan we 
in op de techniek, het juiste gebruik en het
onderhoud van hoge druk compressoren.


