
 

Verdiepingstrainingen 

Pneumatiek wordt vaak toegepast in combinatie met andere technieken. Dit betekent dat 

pneumatische componenten over vele benodigde technologieën beschikken die ervoor 

zorgen dat de technieken kunnen samenwerken. Ventieleilanden worden steeds vaker 

voorzien van seriële communicatie. Ook in sensoren wordt steeds meer IO-Link toegepast. In 

de verdiepingstraining gaan we hier verder op in. Ook de rol van pneumatische installaties 

op het gebied van energie-efficiëntie wordt besproken. 

SMC biedt de volgende trainingen aan: 

- Seriële systemen in de pneumatiek 

- Industrie 4.0 in de pneumatiek 

- Energie-efficiëntie 

Seriële systemen in de pneumatiek 

Doelgroep:   

Medewerkers die te maken hebben met industriële netwerken in de machinebouw of 

procesautomatisering. 

Duur  

1 dag  

Omschrijving:  

In de industriële automatisering is veilige en snelle verwerking van data belangrijk. Veel 

componenten worden met behulp van seriële communicatie met elkaar verbonden. Er zijn 

verschillende manieren om apparaten te laten communiceren. Industrieel Ethernet wordt 

tegenwoordig steeds vaker toegepast. Daarbij zijn zowel Ethernet/IP als PROFINET bekende 

termen. Dit vraagt om een andere manier van implementeren en in gebruik nemen van 

componenten in vergelijking met de traditionele manier van aansluiten. De training geeft je 

de juiste inzichten en laat je kennismaken met de volgende onderwerpen: 

• Inleiding communicatie volgens het OSI model 

• Diverse netwerktypologieën 

• TCP/IP-model 

• LAN-technieken, Ethernet, ethernetframe 

• Integratie van ventieleiland in een netwerk 

• Aansluiten van Ethernet/IP-netwerkcomponenten 

• Troubleshooting in een Ethernet/IP-netwerk. 
 

Voorkennis: 

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

Kosten: 

De prijs van de training (Training-SE1) is € 225,- inclusief lesmateriaal en lunch.  



 
 
Industrie 4.0 en pneumatiek 
 
Doelgroep: 

Deze training is bestemd voor engineers en technici die kennis willen maken met de 

concepten van Industrie 4.0 in pneumatiek. 

Duur: 

1 dag  

Omschrijving:  

In moderne pneumatische installaties is de Industrie 4.0-revolutie volop aanwezig. Zo 

kunnen procesgegevens worden verzameld van componenten zoals luchtverzorgingssets, 

pneumatische ventielen en cilinders. 

Het toepassen van sensoren zorgt er voor dat data over luchtverbruik, cyclitijd, snelheid en 
kracht kunnen worden verzameld. Deze data geven informatie over operationele aspecten 
en prestaties . Dit biedt veel mogelijkheden op het gebied van voorspellend onderhoud, 
energieverbruik en het uitwisselen van componenten. Tijdens de training gaan we de 
volgende aspecten verder uitwerken: 
 

• Concept van Industrie 4.0 

• Relatie met smart technologie 

• Smart ventieleilanden 

• Ventieleilanden met IO-Link 

• Sensoren met IO-Link 

• Monitoren en analyseren van energieverbruik. 
 

Voorkennis:  

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

Kosten: 

De prijs van de training (Training-SE2) is € 225,- inclusief lesmateriaal en lunch.  

 

Energie-efficiëntie in pneumatische installaties 

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 je werkt met bestaande installaties en je wilt het 

persluchtverbruik terugdringen, biedt deze training je 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 vele jaren ervaring op het gebied van 

energiebesparing in pneumatiek. Deze kennis delen wij graag en zal dan ook het 

uitgangspunt van deze training zijn. 

In de training wordt de gehele installatie vanaf de compressor tot pneumatische actuatoren 

doorgenomen. Je leert met een ‘energiezuinige blik’ naar de installatie te kijken. De 

knelpunten worden behandeld, evenals de maatregelen die kunnen worden genomen om 

het persluchtverbruik terug te dringen. 

Na afloop van de training heb je kennis opgedaan om een machine zo energiezuinig mogelijk 

te ontwerpen. Daarnaast kun je in een bestaande machine onderdelen aanpassen die 

bijdragen aan vermindering van het persluchtverbruik. Ook onze software tools worden 

behandeld.  Tijdens deze training gaan we de volgende aspecten verder uitwerken: 

• Persluchtconditionering 

• Hoe je lekkages opspoort en verhelpt 

• Juiste keuze van componenten in relatie tot het verbruik 

• Energy Saving software 

• Pneumatische schema’s 

• Energie-efficiënt ontwerpen. 

Voorkennis:  

Om deze training goed te kunnen volgen is kennis van basispneumatiek en 

elektropneumatiek noodzakelijk. Als deze voorkennis niet aanwezig is, adviseren wij een 

voortraject. 

Kosten:  

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

 


