
 

Verbredingstrainingen 

Op basis van klantvragen en onze ervaringen hebben we verbredingstrainingen 

samengesteld. Deze zijn zeer waardevol voor medewerkers die al enige tijd werkzaam zijn in 

een omgeving met pneumatische installaties.  

Door middel van deze verbredingstrainingen kun je bestaande kennis uitbreiden op het 

gebied van onderhoud en storingzoeken in de pneumatiek. Je leert niet alleen onderhoud 

uitvoeren en een onderhoudsrooster opstellen, maar ook storingen zoeken. Daarnaast 

hebben we in de training het thema ‘sensoren en elektrische aandrijvingen’ opgenomen. 

SMC heeft de volgende verbredingstrainingen: 

• Onderhoud in de pneumatiek 

• Storingzoeken 

• Elektrische aandrijvingen 

• Sensoren 

Als je een maatwerk oplossing zoekt, neem dan contact op met SMC Trainingen. 

  



 

Onderhoud in de pneumatiek 

Doelgroep:  

Deze training is voor medewerkers 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. Deze training geeft de onderhoudsmonteur of procesoperator meer inzicht in 

de kritische punten.  

Door aandacht te geven aan het onderhoud van de pneumatiek en eventuele 

verbeterpunten aan te brengen, kunnen storingen worden voorkomen. Bovendien wordt er 

aandacht besteed aan veilig werken met pneumatiek en wordt de theorie veelvuldig 

afgewisseld met de praktijk. Je ontvangt na deelname een certificaat. 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Opbouw, samenstellen van een luchtverzoringsset 

• Instellen 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 oplossen 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 met pneumatiek. Voor de 

deelnemers die geen werkervaring in pneumatiek hebben, adviseren wij de cursus 

‘Kennismaken met pneumatiek’ te volgen.  

Kosten:  

De prijs van de training (TRAINING-OIP) is € 400,- inclusief lesmateriaal en lunch.  

 

  



 

Storingzoeken in pneumatische installaties: 

Doelgroep:  

Deze training is bestemd voor onderhoudspersoneel, servicetechnici en operators die in 

aanraking komen met het lokaliseren van storingen. Ook is deze training uitermate geschikt 

voor degene die kennis op het gebied van storingzoeken wil verbreden.  

Duur:  

2 dagen.  

Omschrijving:  

Storingen in een geautomatiseerd proces kosten tijd en geld. Als technici deze storingen 

kunnen herkennen, lokaliseren en verhelpen, kan dit de efficiëntie en ‘Mean time between 

failure’ van de productie verhogen. Daarnaast kan er worden bespaard op stilstandskosten.   

In de training leer je storingzoeken op een systeem met verschillende technologieën en 

componenten. Met de technologieën die worden toegepast, ontwikkelt de gebruiker 

professionele vaardigheden. Deze zijn vaak vereist in de huidige geautomatiseerde industrie. 

Aan de hand van pneumatische en elektrische schema’s, een stappendiagram en PLC-

programma ga je storingen herkennen. In deze training worden de volgende onderwerpen 

behandeld: 

• Pneumatische actuatoren: lineaire cilinders, zuigerstangloze cilinders, draaicilinders  

en grijpers 

• Ventieleilanden 

• Vacuümtechnologie 

• PLC-technieken. Digitale en analoge signaalverwerking 

• Diverse sensoren met verschillende werkingsprincipes 

• Instellen elektrische assen 

• Koppelingen met PLC. 

Voorkennis:   

Enige kennis van pneumatiek, elektropneumatiek en ervaring in de praktijk. Daarnaast is 

kennis van PLC-techniek op basisniveau noodzakelijk. 

Kosten: 

De prijs van de training (TRAINING-Storing1) is € 450,- inclusief lesmateriaal en lunch.  

 

 

 

 

 



 

Training Sensoren 

Doelgroep: 

Deze training is bestemd voor onderhoudspersoneel, servicetechnici en operators die 

betrokken zijn bij het afregelen, de service en het onderhoud van elektropneumatische 

installaties.  

Duur:  

1 dag. 

Omschrijving: 

Of het nu gaat om de juiste positie, druk of flow, sensoren voorzien de besturing van de 

juiste signalen. In pneumatische installaties zijn er verschillende soorten sensoren waarmee 

grootheden worden gemeten. Tijdens de training leer je welke sensor je kiest, hoe je deze 

instelt en hoe je de gemeten waarde moet interpreteren. Je gaat zowel theoretisch als 

praktisch aan de slag. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Verschil tussen digitale en analoge sensoren 

• Aansluiten van PNP- en NPN-sensoren op een PLC 

• Werkingsprincipe druksensoren 

• Werkingsprincipe flowsensoren 

• Afstellen en configureren van druk-en flowsensoren 

• Reed- en solidstate-sensoren 

• Flowmeters voor vloeistoffen 

• Eenvoudige storingen zoeken bij druk- en flowmetingen 

• Inleiding sensoren met IO-Linkaansluitingen. 

 

Voorkennis: 

De deelnemer moet kennis hebben van pneumatiek, elektropneumatiek en ervaring hebben 

opgedaan in de praktijk. Daarnaast is kennis van PLC-techniek op basisniveau noodzakelijk. 

Kosten:  

De prijs van de training (TRAINING-SEN) is € 225,- inclusief lesmateriaal en lunch. 

 

 

 

 

 

 



 

Elektrische aandrijvingen 

Doelgroep: 

Deze training is bedoeld voor engineers en technici die hun inzicht en vaardigheden op het 

gebied van elektrische actuatoren verder willen ontwikkelen. 

Duur: 

1 dag  

Omschrijving: 

In deze training richten we ons op de mogelijkheden van een elektrische aandrijving in een 

applicatie. Je raakt vertrouwd met componenten en concepten die worden toegepast in 

elektrische aandrijvingen. Elektrische actuatoren worden vaak gebruikt 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. Ook gaan we in 

op de gelijkstroom stappen- en servomotor. In het praktijkdeel sluit je de motoren elektrisch 

aan en maak je 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 elektrotechniek noodzakelijk.  

Kosten: 

De prijs van de training (Training-EA) is € 225,- inclusief lesmateriaal en lunch. 


