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D
eze opleiding is enkel geldig voor professionele installateurs.

Details
• Duur: 11 uren (verspreid over twee dagen)
• Deelnemers: min. 10 - max. 15 personen
• Prijs:  350 EUR / deelnemer 

Al onze opleidingen worden erkend door Volta en Constructiv. Gelieve hen voor meer informatie over aanvraag en 
mogelijke subsidies te contacteren.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor koeltechnischi, zaakvoerders en projectleiders van koeltechnisch gecertificeerde 
bedrijven. Een kennis van koeltechniek is een vereiste.

Doelstelling
Het doel van deze intensieve hands-on training is om aan te tonen aan de installateurs hoe toegankelijk een 
CO2 installatie wel is. U zal ondervinden dat u als koeltechnieker reeds over de nodige kennis beschikt om voor 
deze energiezuinige en milieuvriendelijke oplossing te kiezen.

•  Aandachtspunten en valkuilen bij ontwerp als bij aanleg, materiaalkeuze, bij opstart en afregeling.
•  Praktijkervaring: een proefinstallatie wordt samen met de deelnemers opgestart en afgeregeld.
• Voldoende kennis en vertrouwen om uw CO2 projecten uit te voeren.
• Zowel sub- als transkritische installaties van diverse merken.
• Voor- en nadelen van CO2.
• Voldoende ruimte voor vraagstelling en praktische handelingen.

Methode
De opleiding is deels theorie met afwisselend praktijk: telkens nadat een theoretisch hoofdstuk is afgewerkt, 
worden de deelnemers ingedeeld in drie groepen, die telkens op drie beschikbare CO2 installaties de theorie 
kunnen omzetten in praktijkhandelingen. Door het opdelen in kleinere groepen (max. 5 personen) is er tijd voor 
persoonlijke vraagstelling en kan iedere deelnemer praktijkervaring opdoen aan alle beschikbare CO2 test-
installaties.

Lesgevers
Een team van drie specialiste inzake natuurlijke koelmiddelen staat tijdens deze tweedaagse opleiding voor u 
klaar. Ze zullen op een duidelijke en gestructureerde wijze hun kennis delen.

Voorwaarden
•  Annuleren kan kostenloos tot twee weken voor de opleiding, na die datum wordt het volledige bedrag 

aangerekend - eventuele gemaakte reserveringskosten worden steeds aangerekend. Contacteer Frigro 
Services op: +32(0)56 41 84 75.

•  Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden om te mogen deelnemen aan deze opleiding? 
Contacteer dan Frigro Services op: +32(0)56 41 84 75.

Koen Decuypere mede zaakvoerder van Frigro • Specialist nieuwe technologieën • ...

Steven Willaert Docent koeltechnieken • Specialist inzake CO2 • ...

Stefaan Verfaille Specialist inzake warmtewisselaars • ...

CO2 Bootcamp


