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Elektrotechniek
Voor wie? 
De scholing Elektrotechniek is speciaal ontwikkeld voor personen die werken met compressoren.
Voor deze scholing is enige kennis van elektriciteit vereist. De cursus is zowel theoretisch als praktijkgericht te volgen.
Tijdens het theoretische gedeelte worden diverse schakelkasten van conventionele en elektronische 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.

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 ��n theoriedag en ��n of twee 
praktijkdagen. Tijdens de theorie behandelen we meerdere soorten besturingen 
van zowel hoge- als lage druk compressoren.
Daarnaast behandelen we de verschillende soorten kabels, spanningen, zekerin-
gen en alle aanverwanten. 
Leren gebeurt volgens ons niet alleen uit een boekje, daarom bieden wij ook een 
praktijkgedeelte aan. Dit vindt plaats in onze werkplaats.
De pas doorgenomen theorie kan dan toegepast worden door het daadwerke-
lijk bouwen van schakelkasten, het opsporen en oplossen van storingen. Indien 
gewenst kunt u zelf schakelkasten vervaardigen.
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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 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
€545,- per persoon.
Alle genoemde prijzen zijn per dag en excl. BTW.

• Theorie Diverse besturingen
• Theorie Meetapparatuur
• Theorie Schema’s van diverse besturingssyste-
   men
• Praktijk

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.

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.


