
CENTERCON COLLEGE
WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

CENTERCONCOLLEGE

ZWOLLE
Conradstraat 4c
8013 RN Zwolle

+31 (0)38 425 00 92
salesaircozwolle@centercon.nl

OPENINGSTIJDEN 
ma-vr 07.30 - 17.00 uur



CENTERCON COLLEGE 
In het Centercon College kunt u terecht voor technische 
en commerciële trainingen over de warmtepomp. De  
trainingen worden gegeven door onze eigen medewerkers 
op onze trainingslocatie in Rotterdam. Ook organiseren 
wij trainingen op onze vestigingen in Rosmalen en Zwolle 
of bij u op locatie. De trainingen zijn geheel kosteloos te 
volgen en worden afgesloten met een heerlijke lunch.  
U ontvangt na het volbrengen van de training een certificaat. 
 

WARMTEPOMP INSPIRATIE CENTRUM 
Voor alle informatie over warmtepompen bent u, indien  
gewenst samen met uw klant, meer dan welkom in ons 
Warmtepomp Inspiratie Centrum. Hier kunt u de mogelijk-
heden die wij aanbieden op het gebied van gasloos  
ver warmen zien, voelen en horen.

Inschrijven doet u heel eenvoudig via onze inschrijfmodule 
op de website: centercon.nl/centerconcollege

CENTERCON COLLEGE

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

De veranderingen en ontwikkelingen binnen de Klimaattechniek branche volgen 
elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van 
u als installateur. Bij Centercon vinden wij samenwerking en persoonlijk service 
belangrijk en daarom delen wij onze kennis graag met u. 

WARMTEPOMP INSPIRATIE CENTRUM



CENTERCONCOLLEGE

De installateur of adviseur is onze belangrijkste link naar de eind gebruiker. Wij zorgen er graag 
voor dat hun kennis up to date is, dat zij onze apparatuur met de grootste zorg en precisie  
kunnen installeren en eventuele vragen van klanten naar volle tevredenheid kunnen beantwoorden.

Michel Kerst, Technisch Manager Klimaattechniek, initiator Centercon College

“ “

DEELNAME IS KOSTELOOS*
De trainingen van het Centercon College zijn geheel kosteloos te volgen. Ook voor een bezoek aan het 
Warmtepomp Inspiratie Centrum bent u van harte welkom. Het kost alleen een beetje van uw tijd.

Voor meer informatie over het aanbod van de trainingen en inschrijven verwijzen wij u naar de inschrijf module  
op de website via: centercon.nl/centercon-college

*  De training heeft een waarde van € 200,- p.p. (excl. BTW) welke wij u na inschrijving en het volgen van de training cadeau geven.  
Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de training.

ALTIJD EEN TRAINING BIJ U IN DE BUURT 
Naast onze trainingen in het Centercon College in  
Rotterdam verzorgen wij ook trainingen op onze vestigin-
gen in Rosmalen en Zwolle. En om het u en uw collega’s 
nog makkelijker te maken geven wij onze trainingen ook 
bij u op locatie.

Bent u geïnteresseerd naar een training bij u op locatie? 
Wij informeren u graag! Neem contact met ons op via 
salesairco@centercon.nl.



AANBOD

TECHNISCHE TRAININGEN

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA WWW.CENTERCON.NL

WERKING VAN DE WARMTEPOMP BASIS 
 
• Werking in koelbedrijf
• Werking in verwarmbedrijf
• Koeltechnische componenten
• COP EER en benodigde vermogens
• Regelingen
• Temperatuur limieten
• Type warmtepompen 

 
 
Duur: 5 uur 
 
Geschikt voor: E en W monteur, 
projectleider, werkvoorbereider, 
commerciële vertegenwoordiger

WARMTEPOMP LG THERMA V SPLIT EN MONOBLOC  GEVORDERD* 
 
• Line-up
• Plaatsing buiten- en binnenunit
• Benodigde appendages
• Aansluitingen elektrisch en waterzijdig
• Opstarten
• Parameters
• Service en onderhoud
 

* Vereist: In het bezit van certificaat Basis of voldoende ervaring en kennis op het gebied van warmtepompen.

 
 
Duur: 5 uur 
 
Geschikt voor: monteur, 
inbedrijfsteller, projectleider, 
werkvoorbereider

DE TRAININGEN WORDEN U GEHEEL KOSTELOOS AANGEBODEN

✓ Inclusief uitgebreide lunch

✓ Inclusief lesmaterialen

✓ Inclusief certificaat



AANBOD

COMMERCIËLE TRAININGEN

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA WWW.CENTERCON.NL

DE TRAININGEN WORDEN U GEHEEL KOSTELOOS AANGEBODEN

✓ Inclusief uitgebreide lunch

✓ Inclusief lesmaterialen

✓ Inclusief certificaat

WARMTEPOMPEN: WOONHUIS BASIS 

• Waarom de keuze van bepaalde toepassingen
• Tapwaterbehoefte berekenen
• Radiatoren toepassen
• Berekening verbruik energie
• BENG
• NOM
• Gelijkwaardigheidsverklaringen
• ISDE subsidies

Duur: 5 uur 

Geschikt voor: E en W calculatie, 
projectleider, werkvoorbereider, 
verkoop

WARMTEPOMPEN: RENOVATIE/ NIEUWBOUW WOONHUIS GEVORDERD* 

• Warmteverlies/ koellast en ventilatie
• Afgiftesystemen van verwarmen/ koelen
• Temperatuur trajecten
• Warmtevermogen radiatoren bepalen
• Ventilatie mechanisch en WTW
• Naregeling
• Snelselectie tabel renovatie en nieuwbouw
• LG warmtepompen
• Boiler inhoud en douchecapaciteit

* Vereist: In het bezit van certificaat Basis of voldoende ervaring en kennis op het gebied van warmtepompen.

 

Duur: 5 uur 

Geschikt voor: E en W calculatie, 
projectleider, werkvoorbereider, 
verkoop



SNEL

DESKUNDIG 

PERSOONLIJK

WWW.CENTERCON.NL

ROTTERDAM
Kiotoweg 60
3047 BG Rotterdam

+31 (0)10 258 11 21
salesairco@centercon.nl

OPENINGSTIJDEN
ma-vr  07.00 - 17.30 uur
za  08.00 - 12.00 uur 

ROSMALEN
Westeind 9
5245 NL Rosmalen

+31 (0)73 513 21 31
salesaircorosmalen@centercon.nl

OPENINGSTIJDEN
ma-vr  07.00 - 17.00 uur

ZWOLLE
Conradstraat 4c
8013 RN Zwolle

+31 (0)38 425 00 92
salesaircozwolle@centercon.nl

OPENINGSTIJDEN 
ma-vr 07.30 - 17.00 uur


