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Technische medewerkers bij bedrijven, 
techniekdocenten en studenten weten inmiddels de 
weg te vinden naar SMC Opleiding en Training. Wat 
steeds weer aanspreekt, is ons brede aanbod dat op 
alle niveaus is afgestemd. Een groepstraining op basis 
van het programma, een individuele training of een 
bedrijfstraining? Wij sluiten ons graag aan bij uw 
wensen. Na afloop kunt u uw kennis en vaardigheden 
meteen geheel zelfstandig, professioneel en op een 
veilige manier toepassen.

Maatwerk
Heeft u andere opleidingsbehoeften dan de cursussen 
en trainingen in deze brochure, dan denkt SMC graag 
met u mee. Ons programma is zo opgebouwd dat wij 
flexibel diverse trainingen kunnen combineren. In 
overleg met u wordt vooraf duidelijk welke kennis en 
vaardigheden vereist zijn. Om het juiste instapniveau 
te kunnen vaststellen, is het mogelijk om vooraf een 
test af te leggen. De resultaten hiervan worden 
vervolgens gekoppeld aan een meetbaar 
eindresultaat.

SMC Competence Centers
De trainingen vinden plaats in onze eigen 
trainingscentra in Amsterdam, Eindhoven en 
Wommelgem of in een van onze SMC Competence 
Centers. Dit zijn erkende onderwijsinstellingen die 
onze praktijkgerichte leermethodiek en 
instructiesystemen toepassen. Een vast onderdeel 
bijvoorbeeld is het SMC Flexible Integrated Assembly 
System (FMS), een geautomatiseerde productielijn
voor uiteenlopende pneumatiektrainingen. Hiermee 
doet u praktijkkennis en professionele vaardigheden 
op waar de industriesector behoefte aan heeft. In 
België heeft SMC vier regionale Competence Centers, 
in Nederland twee.

Inschrijving
De data en locaties van de trainingen vindt u op onze 
website onder Services-Trainingen. U kunt zich daar 
inschrijven. Als u zich met meer dan twee personen 
inschrijft, verwijzen wij u graag naar onze 
kortingsstructuur. Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen met één van onze trainers.

De SMC trainers
Patrick Gijbels (BE)
Tel.: +32 (0)3 355 14 64
e-mail: training@smc.be 

Jos Persoon (NL)
Tel.: +31 (0)20 531 88 88
e-mail: training@smc.nl 

Welkom bij SMC 
Opleiding en Training
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Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor diegenen die in hun werk 
te maken krijgen met pneumatiek en geeft inzicht in de 
opbouw van een pneumatische installatie en de daarbij 
behorende componenten. Daarnaast is deze cursus 
ook geschikt voor diegenen die zich oriënteren op de 
mogelijkheden van pneumatiek.

Duur
1 dag

Omschrijving
In de praktijk komt u regelmatig met pneumatiek in 
aanraking, maar telkens blijft u met vragen zitten als: 
Waarom pneumatisch? Waarom een filter? Waarom dat 
ventiel? In deze cursus proberen we op die vragen een 
antwoord te geven. Tijdens deze eendaagse cursus 
doorlopen we de pneumatische installatie en 
behandelen de verschillende componenten die daarin 
voorkomen. De deelnemer ontvangt na deelname een 
certificaat.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Wat zijn de voordelen van pneumatiek
-  Wat zijn de eisen aan de kwaliteit van de perslucht  

en hoe wordt dat bereikt
- Welke soorten ventielen zijn er en waar past u ze toe
- Wat komt erbij kijken bij het aansluiten van cilinders

Kortom, u krijgt in een korte tijd inzicht in pneumatiek. 
Deze cursus is ook zeer geschikt als incompanytraining.

Wilt u zich na afloop verder verdiepen in de materie van 
pneumatiek en ook zelf pneumatische schakelingen 
maken dan is de training Inleiding in pneumatiek hier 
uitermate geschikt voor. Als u belangstelling heeft voor 
deze training, neem dan contact met ons op.

Kosten 
De prijs van de cursus (CURSUS-KP) is € 225,- inclusief 
lesmateriaal. Tijdens de cursus wordt u een lunch 
aangeboden.

Kennismaken met pneumatiek
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor onderhoudspersoneel, 
servicetechnici en operators die in aanraking komen 
met pneumatiek in hun werk. Ook is deze training 
uitermate geschikt voor diegenen die hun kennis op het 
gebied van pneumatiek willen verbreden.

Duur
3 dagen

Omschrijving
Pneumatiek heeft een belangrijke rol in allerlei takken 
van de industrie en in veel applicaties is het aandeel 
van pneumatische componenten groot. Om pneumatiek 
optimaal in te kunnen zetten is een goede basiskennis 
van het vakgebied belangrijk. Deze training biedt u een 
goede basis als u in uw werk in aanraking komt met 
pneumatische besturingen. Tijdens de training worden 
de componenten behandeld zoals die voorkomen in 
pneumatische installaties en besturingen. U leert de 
eigenschappen en toepassingen van de pneumatische 
componenten kennen en leert deze in pneumatische 
schema’s te verwerken en aan te sluiten. De training is 
zo opgezet dat u voldoende tijd krijgt om het geleerde 
in de praktijk toe te passen. De training wordt 
afgesloten met een eindtoets. De deelnemer ontvangt 
een certificaat bij het behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- De theorie achter gecomprimeerde perslucht
- Persluchtbehandeling
- Cilinders
- Ventielen
-  Toepassen van DIN ISO1219-1 pneumatische 

symbolen
- Opbouw van pneumatische schema’s
- Functie ventielen
- Combinatorische besturingen
- Sequentiële besturingen

Voorkennis 
Voor deze training is algemeen technisch inzicht nodig. 

Kosten 
De prijs van de training (TRAINING-IIP) is € 600,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.

Inleiding in pneumatiek
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor onderhoudspersoneel, 
servicetechnici en operators die in aanraking komen 
met elektro-pneumatiek in hun werk. Ook is deze 
training uitermate geschikt voor diegenen die hun 
kennis op het gebied van besturingstechniek willen 
verbreden.

Duur
4 dagen. De training wordt gegeven in twee blokken 
van twee dagen. Cursisten met elektrotechnische 
voorkennis kunnen een verkort traject volgen.

Omschrijving
Elektro-pneumatiek wordt breed toegepast in de 
industrie. Dat kunnen installaties zijn met een paar 
cilinders tot complete productielijnen. Deze training 
gaat in op de principes die voorkomen bij elektro-
pneumatische besturingen. Tijdens de training worden 
de componenten besproken en behandeld die u in een 
besturing tegen kunt komen. U leert elektrische- en 
pneumatische schakelschema’s tekenen en aansluiten. 
Aan de hand van bewegingsdiagrammen en schakel-
formules gaat u de vertaalslag maken naar de 
besturingschema’s. Tijdens de training krijgt u te  
maken met ventielen, cilinders, relais, sensoren en 
programmeerbare functiecontrollers. Tijdens de training 
zal er voldoende tijd zijn om het geleerde in de praktijk 
toe te passen. De training wordt afgesloten met een 
eindtoets. De deelnemer ontvangt een certificaat bij het 
behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Basiskennis elektrotechniek
- Werking elektrische componenten
- Werking pneumatische componenten
- Basisfuncties van een elektrische relaisschakeling
-  Lezen van stuurstroomschema in combinatie met  

een pneumatisch schema
- Toepassen van NEN5152 elektrotechnische symbolen
- Opstellen bewegingsdiagram en schakelformule
- Combinatorische- en sequentiële schakelingen
- Programmeerbare functiecontrollers

Voorkennis 
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op 
het niveau van de training Inleiding in pneumatiek 
noodzakelijk. Indien deze voorkennis niet aanwezig is 
kunnen wij u een voortraject adviseren.

Kosten 
De prijs van de training (TRAINING-EP) is € 800,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.

Elektro-pneumatiek
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor onderhoudspersoneel, 
servicetechnici en operators die in aanraking komen 
met het lokaliseren van storingen in hun werk. Ook is 
deze training uitermate geschikt voor diegenen die hun 
kennis op het gebied van storingzoeken willen 
verbreden.

Duur
2 dagen

Omschrijving
Storingen in een geautomatiseerd proces kosten tijd en 
geld. Als technici deze storingen doelbewust kunnen 
herkennen, lokaliseren en verhelpen, kan dit de 
efficiëntie en MTBF van de productie verhogen en kan 
er bespaard worden op stilstandkosten. In deze training 
leert u storingzoeken op een systeem dat volledig 
voldoet aan de huidige stand van de techniek in de 
industrie. Het systeem bestaat uit 6 modules die in een 
PROFIBUS netwerk met elkaar verbonden zijn. De 
technologieën die gebruikt worden op het systeem laten 
de gebruiker toe professionele vaardigheden te 
ontwikkelen die vereist zijn in de geautomatiseerde 
industrie van vandaag. 

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
• Pneumatiek
 -  Actuatoren: lineaire cilinders, zuigerstangloze 

cilinders, draaicilinders en grijpers
 - Ventieleilanden
 - Vacuümtechnologie
• PLC technieken
 - Digitale- en analoge signaalverwerking
 - Snelle tellerkaart
 - Diagnosefuncties
 - Netwerken
• Detectie
 - Positiedetectie op cilinders
 -  Diverse sensoren met verschillende 

werkingsprincipes 
• Elektrische aandrijvingen
 - Parametriseren van elektrische assen
 - Koppelingen met PLC

In deze domeinen gaat u storingen herkennen en 
lokaliseren aan de hand van: 
- een pneumatisch schema
-  een elektrisch schema
- een stappendiagram 
- een PLC programma

Storingzoeken in geautomatiseerde 
pneumatische installaties
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Voorkennis
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op het 
niveau van de trainingen Inleiding in pneumatiek en 
Elektro-pneumatiek noodzakelijk. Daarnaast is kennis van 
PLC techniek op het basisniveau noodzakelijk. Indien 
deze voorkennis niet aanwezig is, kunnen wij u een 
voortraject adviseren.

Kosten
De prijs van de training (TRAINING-SZ) is € 900,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.

Deze cursus wordt gegeven op het ID College in Gouda. 
Zie het programma vanaf pagina 16.
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor engineers en technici die 
hun inzicht en vaardigheid in het energiezuinig 
ontwerpen van pneumatische installaties en applicaties 
verder willen ontwikkelen en verbreden. Ook als u werkt 
met bestaande installaties en het persluchtverbruik wilt 
terugdringen, biedt deze training u voldoende 
aanknopingspunten.

Duur
1 dag

Omschrijving
Energieverbruik is een grote kostenpost die forse 
besparingen kan opleveren. Dat geldt ook voor het 
verbruik van perslucht. SMC heeft al vele jaren ervaring 
op het gebied van Energy Saving in pneumatiek. Deze 
kennis willen wij graag met u delen en dat is dan ook 
het uitgangspunt van deze training. In deze training 
wordt de gehele installatie vanaf de compressor tot en 
met de pneumatische actuatoren met u doorgenomen. 
U leert in deze training met een ‘energiezuinige blik’ naar 
de installatie te kijken. De knelpunten die u tegen kunt 
komen, worden behandeld, evenals de maatregelen die 
genomen kunnen worden om het persluchtverbruik 
terug te dringen. Na afloop van deze training heeft u 
kennis opgedaan om een machine en/of installatie op 
een zo energiezuinig mogelijke manier te ontwerpen. 
Daarnaast kunt u in een bestaande machine en/of 
installatie die onderdelen aanpassen die voor een 
vermindering van het persluchtverbruik kunnen zorgen. 
Gedurende de training worden ook verschillende 
software tools behandeld die u in de dagelijkse praktijk 
helpen met het energiezuinig ontwerpen. Deze training 
wordt afgesloten met een eindtoets. De deelnemer 
ontvangt een certificaat bij het behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Persluchtconditionering
- Hoe lekkages op te sporen en te verhelpen
-  Juiste keuze van componenten in relatie tot het 

verbruik
- Energy Saving software
- Pneumatische schema’s energiezuinig ontwerpen

Voorkennis
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op 
het niveau van de trainingen Inleiding in pneumatiek en 
Elektro-pneumatiek noodzakelijk. Indien deze 
voorkennis niet aanwezig is, kunnen wij u een 
voortraject adviseren.

Kosten 
De prijs van de training (TRAINING-ES) is € 225,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.

Energy Efficiency in pneumatische 
installaties
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Doelgroep
Deze training is bedoeld voor engineers en technici die 
op de hoogte moeten zijn van de risico’s die kunnen 
ontstaan bij installaties waar pneumatiek in voorkomt. 
De training is voor engineers en technici die met 
bestaande installaties werken of deze moeten 
ontwerpen.

Duur
1 dag

Omschrijving
In deze cursus leert u de risico’s kennen die verbonden 
zijn aan het werken met pneumatiek. U leert de 
verschillende risico’s in te schatten en te vertalen naar 
een juiste keuze van pneumatische componenten die 
gebruikt kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. 
Tijdens de training wordt gekeken naar de ISO 
EN13948-1 en leert u de begrippen MTTFd, DC, CCF 
en B10 toe te passen op een pneumatische installatie. 
U herkent de risico’s die er zijn bij het werken aan 
pneumatische installaties. Naast de basisprincipes van 
veiligheid in de pneumatiek geeft deze training u op 
praktische wijze inzicht in de machinerichtlijn in relatie 
tot pneumatiek. De training wordt afgesloten met een 
eindtoets. De deelnemer ontvangt een certificaat bij het 
behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Pneumatische componenten voor veilige situaties
-  Risico’s bij het wegvallen van de perslucht en bij het 

opstarten
-  Begrippen MTTFd, DC, CCF en B10 in relatie met 

pneumatische componenten
- Veiligheidscomponenten

Voorkennis
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op 
het niveau van de trainingen Inleiding in pneumatiek en 
basiskennis van de machinerichtlijn noodzakelijk.

Kosten
De prijs van de training (Training VP) is € 225,- inclusief 
lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een lunch 
aangeboden.

Veiligheid in de pneumatiek 
en de machinerichtlijn
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Pneumatisch- en elektrisch 
positioneren
Doelgroep
Deze training is bestemd voor engineers en technici  
die hun inzicht en vaardigheid in het pneumatisch- of 
elektrisch positioneren met aandrijvingen verder willen 
ontwikkelen en verbreden.

Duur
1 dag

Omschrijving
Deze training behandelt een veelvoorkomende situatie 
in de aandrijftechniek, namelijk het positioneren. Bij 
pneumatische- en elektrische aandrijvingen kan dit op 
diverse manieren gerealiseerd worden. Wij behandelen 
de diverse mogelijkheden en gaan in op de voor- en 
nadelen van het positioneren met beide vormen van 
aandrijving. De training wordt afgesloten met een 
eindtoets. De deelnemer ontvangt een certificaat bij het 
behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Positioneren met pneumatische cilinders
- 5/3 ventiel schakelingen voor positioneren
- Positioneren met elektrische aandrijvingen
- Instelmogelijkheden bij elektrische aandrijvingen

Voorkennis 
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op 
het niveau van de trainingen Inleiding in pneumatiek en 
Elektro-pneumatiek noodzakelijk. Indien deze 
voorkennis niet aanwezig is, kunnen wij u een 
voortraject adviseren.

Kosten
De prijs van de training (TRAINING-PEP) is € 225,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor engineers en technici die 
hun inzicht en vaardigheid in het werken met vacuüm 
verder willen ontwikkelen en verbreden.

Duur
1 dag

Omschrijving
Vacuüm wordt veel gebruikt voor handling van 
producten. In deze training gaan wij in op het gebruiken 
van laag (20-90%) vacuüm voor het oppakken en 
verplaatsen van producten met behulp van zuignappen. 
Verbetering van kennis op het gebied van vacuüm zorgt 
ervoor dat de juiste keuze kan worden gemaakt in het 
toepassen van vacuüm producten. Vacuüm is een 
praktisch vakgebied en daar wordt in deze training veel 
aandacht aan besteed. De theorie wordt in deze 
training regelmatig afgewisseld met praktijk. De training 
wordt afgesloten met een eindtoets. De deelnemer 
ontvangt een certificaat bij het behalen van deze toets.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Vacuüm theorie
- Ejector varianten
- Vacuümpads en selectie
- Vacuümschakelaars
- Toepassingen

Voorkennis
Om deze training goed te kunnen volgen is kennis op 
het niveau van de training Inleiding in pneumatiek 
noodzakelijk. Indien deze voorkennis niet aanwezig is 
kunnen wij u een voortraject adviseren.

Kosten
De prijs van de training (TRAINING-VAC) is € 225,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden.

Vacuüm
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Doelgroep
Deze training is bestemd voor diegenen die in de 
praktijk het onderhoud uitvoeren van technische 
installaties waarbij pneumatische componenten worden 
toegepast.

Duur
2 dagen

Omschrijving
Onderhoud in een pneumatische installatie is belangrijk 
om toekomstige storingen te voorkomen. Belangrijk is 
om te weten wat de kritische punten zijn in een 
pneumatische installatie en hoe men daar mee omgaat. 
Deze training geeft de onderhoudsmonteur en/of 
procesoperator meer inzicht in de kritische punten van 
onderhoud in de pneumatiek. Deze training past ook in 
de filosofie van TPM (Total Productive Maintenance). 
Door aandacht te geven aan het onderhoud van de 
pneumatiek en eventuele verbeterpunten aan te 
brengen, bent u weer een klein stapje (Kaizen) verder. 
Eveneens wordt er aandacht besteed aan veilig werken 
met pneumatiek en wordt de theorie veelvuldig 
afgewisseld met de praktijk. De deelnemer ontvangt na 
deelname een certificaat.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
-  Opbouw, samenstellen van een 

luchtverzorgingingsset
- In kunnen stellen van een luchtverzorgingsset
-  Opbouwen van een pneumatisch circuit op basis  

van een gegeven schema
-  Afregelen van een cilinder (snelheidsregelventielen, 

luchtbuffering)
- Vervangen pakkingset van een cilinder
-  Problemen op kunnen lossen in verband met  

de snelheid van een cilinder (snelontluchter,  
lengte leidingen etc.)

- Samenbouw ventielen en een ventieleiland

Voorkennis 
De deelnemer moet in de praktijk enige ervaring 
hebben opgedaan met pneumatiek.
Voor de deelnemers die geen werkervaring hebben in 
pneumatiek kan de cursus 
Kennismaken met pneumatiek worden gevolgd.

Kosten
De prijs van de training (TRAINING-OIP) is € 400,- 
inclusief lesmateriaal. 
Tijdens de training wordt u een lunch aangeboden.

Doelgericht onderhoud aan 
pneumatische installaties
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Doelgroep
Deze training is bedoeld voor docenten van het VMBO 
die in de nieuwe structuur moeten lesgeven in het 
profieldeel PIE (Produceren Installeren en Energie). 
Deze training is bedoeld voor het beroepsgerichte 
programma PIE, kerndeel 3 en profielvak module 3: 
besturen en automatiseren.

Duur
1 dag

Omschrijving
Het doel van deze cursus is docenten kennis en 
vaardigheden mee te geven, zodat ze pneumatische 
componenten kunnen herkennen en toepassen in 
pneumatisch- en elektropneumatisch bestuurde 
systemen. Er worden relaties gelegd tussen productie-
processen en technische systemen, zoals input, proces 
en output. De technische principes van het overbrengen 
van krachten en bewegingen worden uitgelegd en 
overige natuurkundige begrippen. Tijdens de training 
maakt u kennis met pneumatiek en besturingen. U leert 
de werking van pneumatische componenten en deze 
praktisch toe te passen. De cursus is opgebouwd uit 
een deel theorie (40%) en een deel praktijk (60%).

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
-  Relaties leggen tussen productieprocessen en 

technische systemen, zoals input, proces, output en 
bronnen, met name energie, materie en informatie.

-  De relatie tussen natuurkundige grootheden en de 
technische praktijk uitleggen  en verklaren, met name 
kracht, druk, omtrek, elektriciteit, energie, massa, 
gewicht en moment.

-  Technische principes van het overbrengen van 
krachten en bewegingen uitleggen.

-  Technische principes en werking van pneumatische 
en elektrische onderdelen uitleggen en demonstreren.

-  Opbouw en werking van pneumatische installaties 
uitleggen en demonstreren.

Voorkennis
Voor deze training is algemeen technisch inzicht nodig.

Kosten
De prijs van de training (TRAINING-VMBO) is € 25,- 
inclusief lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een 
lunch aangeboden. Aanmelden voor deze training kan 
alleen via www.bijscholingvmbo.nl

Pneumatiek en 
automatisering
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Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor engineers en technici die 
hun inzicht en vaardigheden op het gebied van 
elektrische actuatoren verder willen ontwikkelen en 
verbreden. 

Duur 
1 dag 

Omschrijving 
In deze training richten we ons op de mogelijkheden 
van een elektrische aandrijving in een applicatie. U 
raakt vertrouwd met componenten en concepten die 
worden toegepast in een elektrische aandrijving. 
Elektrische actuatoren worden vaak daar toegepast 
waar herhaalnauwkeurigheid en een voorspelbaar 
dynamisch gedrag absolute vereisten zijn. In deze 
training gaan wij in op de juiste selectie en het juiste 
gebruik van elektrische actuatoren. Mechanische en 
elektrische opbouw worden theoretisch behandeld en 
aan de hand van concrete voorbeelden worden de 
juiste assen gedimensioneerd. Tijdens de training gaan 
we in op de gelijkstroom stappenmotor en servomotor. 
In het praktijkdeel sluit u de motoren elektrisch aan en 
maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van 
aansturen.

De volgende onderwerpen worden 
behandeld
- Werking van een elektrische gelijkstroommotor
- Toepassingsgebied van elektrische actuatoren
-  Mechanische opbouw (overbrenging) en 

dimensionering van elektrische actuatoren
- Elektrische opbouw, encoder-terugkoppeling
- Aansturing van elektrische actuatoren 

Voorkennis 
Om deze training goed te kunnen volgen, is basiskennis 
van elektriciteit noodzakelijk. 

Kosten 
De prijs van de training (Training-EA) is € 225,- inclusief 
lesmateriaal. Tijdens de training wordt u een lunch 
aangeboden.

Elektrische actuatoren
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 België
- UCLL Diepenbeek
 Dpt. IWT, Agoralaan gebouw B, 3590 Diepenbeek

- Katholieke Hogeschool Vives
 Faculteit Industriële Wetenschappen en Technologie
 Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

- Technifutur ASBL
 Liège Science Park 
 Rue Bois Saint-Jean 15-17, 4102 - Seraing

- Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

 

Nederland
-  mboRijnland
   Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda

-  Technicampus
   Schonenvaardersstraat 6, 7418 CC Deventer

* De training ‘Storingzoeken in geautomatiseerde 
pneumatische installaties’ kan alleen worden gevolgd in 
één van de SMC Competence Centers. Bij uw inschrijving 
kunt u uw voorkeurslocatie vermelden. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen  
met SMC.

SMC Competence Centers

De trainingen* vinden plaats in eigen SMC trainingscentra in Amsterdam, Eindhoven en Wommelgem, maar ook in 
onze SMC Competence Centers:
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Workshops

WORKSHOP  
ENERGY EFFICIENCY

Meer productiviteit met minder energie
Veel bedrĳven beseffen onvoldoende welke factoren 
invloed hebben op het resultaat van hun productie. Ma-
chines kunnen aan productiviteit verliezen bĳ verkeerde 
technologische keuzes, maar ook als de persluchtvoor-
ziening niet optimaal is. Bovendien zĳn de bedrĳfskosten 
dan onnodig hoog.

In onze workshop Energy Efficiency geven wĳ u inzicht 
in technologische innovaties om efficiënt met energie om 
te gaan. Aan de hand van acht praktĳkvoorbeelden laten 
wĳ u zien hoe de kwaliteit van perslucht en de keuze van 
pneumatische componenten invloed hebben op de werking 
van systemen
en processen. Efficiënt energieverbruik, gewichtsbespa-
ring en compacte producten staan centraal. Wij gaan in 
op de kwaliteitsklasse volgens ISO 8573-1:2010 (type ver-
ontreiniging, drukdauwpunt en olieconcentratie) en laten 
u de verschillen zien tussen een conventionele opstelling 
en een energie-efficiënt ontwerp. Thema’s als blaaslucht, 
vacuüm, actuatoren en luchtbesparende snelheidsregel-
ventielen worden uitgebreid besproken.

Aanmelden
Voor deze workshop hebben wij geen rooster bepaald.  
U kunt u aanmelden bij uw SMC sales engineer. In over-
leg maakt u met hem een afspraak voor de workshop.  
U kunt u ook opgeven via e-mail info@smc.nl.

WORKSHOP  
MACHINE RICHTLIJN EN PNEUMATIEK

Veilig omgaan met perslucht in een 
machine
Onze relaties moeten voldoen aan de richtlijnen en normen 
voor machineveiligheid, maar kunnen niet altijd goed 
overzien wat nu echt nodig is als het op pneumatiek aan 
komt. Kan ik standaard componenten gebruiken? Welke 
veiligheidsonderdelen zijn nodig in een besturingssysteem? 
Welk ventiel of welke cilinder moet ik inzetten om het 
gewenste veiligheidsniveau te bereiken? En vooral: hoe 
zorg ik er voor dat mijn machine veilig is èn voldoet aan 
de Machinerichtlijn?

In onze workshop Machinerichtlijn en Pneumatiek krijgt u 
alle antwoorden. Wij richten ons vooral op het verminderen 
van risico’s met behulp van perslucht bij het ontwerpen, 
bouwen of aanpassen van een machine of productielijn. 
Na afloop van de workshop begrijpt u de regels en kunt  
u ze op uw werkplek meteen toepassen.

Aanmelden
Voor deze workshop hebben wij geen rooster bepaald.  
U kunt u aanmelden bij uw SMC sales engineer. In overleg 
maakt u met hem een afspraak voor de workshop. U kunt 
u ook opgeven via e-mail info@smc.nl.
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WORKSHOP  
DIGITAAL ONTWERPEN

Snel en gericht ontwerpen
Het ontwerpen van een machine kan soms een heel 
karwei zijn. SMC heeft daarom een uitgebreid assortiment 
software ontwikkeld om u te helpen bij het ontwerpen van 
uw machine. Onze ervaring leert ons dat pneumatische 
componenten vaak met een willekeurige reserve worden 
geselecteerd. Wist u bijvoorbeeld dat de meeste cilinders 
vroegtijdig uitvallen omwille van parameters die tijdens 
een ontwerpfase over het hoofd werden gezien?

Deze workshop laat u kennismaken met de door SMC 
ontwikkelde configuratoren: luchtverzorgingssets, ventie-
len, cilinders, vacuumsystemen, energy saving software... 
In samenspraak kunnen de onderwerpen en dus de te 
behandelen engineeringstools op maat van de deelne-
mers gekozen worden.

Aanmelden
Voor deze workshop hebben wij geen rooster bepaald.  
U kunt u aanmelden bij uw SMC sales engineer. In over-
leg maakt u met hem een afspraak voor de workshop.  
U kunt u ook opgeven via e-mail info@smc.nl.

Workshops
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SMC zal zorgdragen voor een training zoals is vastgelegd 
in de omschrijving. De cursussen en trainingen zijn inclu-
sief lesmateriaal en lunch.

Annulering SMC
SMC behoudt zich het recht om in onvoorziene omstan-
digheden als bijvoorbeeld ziekte een alternatieve trainer 
in te zetten. Wanneer er geen vervanging gevonden kan 
worden, dan behoudt SMC zich het recht om in over-
leg met de cursist de betreffende bijeenkomst naar een 
andere datum te verplaatsen. Bij onvoldoende inschrijving 
behoudt SMC zich het recht om de cursus of training tot 
één week voor aanvang te annuleren.

Annulering cursist
Bij annulering van een cursus of training korter dan één 
week voor aanvang is de deelnemer 100% van de kosten 
verschuldigd.

Voorkennis
SMC behoudt zich het recht om een deelnemer aan 
deelname van een training uit te sluiten, indien deze niet 
beschikt over de vereiste voorkennis.

Prijs en kortingsstructuur
De prijzen voor de cursussen en trainingen zijn exclusief 
BTW en gelden per deelnemer. Bij meer dan 2 deelne-
mers uit hetzelfde bedrijf zijn op de cursussen en trai-
ningen in deze brochure de onderstaande kortingen van 
toepassing:
3 deelnemers ................................. 10%
4 deelnemers ................................. 15%
5 deelnemers ................................. 20%
6 of meer deelnemers ........... 25%
 
Voor incompanytrainingen kunnen afwijkende afspraken 
gelden.

Factuur
De factuur wordt verzonden na inschrijving. De betalings-
termijn is 30 dagen.

Voorwaarden
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