
THERMAL
TRAININGEN 2019



Deze cursus is bedoeld om de basisbeginselen van elektronica koeling 
onder de knie te krijgen. 

Cursus inhoud:
 Koeling op niveau van die, PCB, behuizing, totaalsysteem
 Het nut van thermisch management voor elektronica systemen
 Aanpak van thermisch management problemen
 Basis warmteoverdracht en stroming
 
 Begrijpen van thermische weerstand – Rja, Rjc, etc
 Wat zijn heat sinks en wat doen ze in thermisch management?
 Het selecteren van Thermal Interface Materials
 Experimenteel testen, selectie van meetmethodes, thermische 

analyse en het belang van deze zaken

Het vervolg op de Basic training, waarbij meer de verdieping wordt 
gezocht en een eigen praktijkcase behandeld kan worden. 

Cursus inhoud:
 Analytische modellen
 Heat sinks – hoe selecteert men de juiste heat sink – procedure
 Ventilator selectie, wat is belangrijk voor ventilatorimplementatie
 Overzicht van diverse thermal management oplossingen
 Het nut van het meten van luchtsnelheid en temperatuur
 Computer simulaties: Computational Fluid Dynamics
 Experimenteel testen:

 Heat sink testen, spreidingsweerstand
 Vaststellen van interface weerstand(en)
 Component in de windtunnel
 Breng uw eigen case aan voor testen

AGENDA TRAININGEN 2019

ng 

In het verlengde van Telerex’ uitgebreide Thermal 
Services organiseren wij cursussen en workshops 
op het vlak van thermische toepassingen. We 
bieden elk jaar een aantal Thermal Trainingen, 
startend bij de beginselen van koeling en 

markttoepassingen. Deze objectieve cursussen 
worden gegeven door externe specialisten. 

Er wordt ingegaan op de basistheorieën, 
praktische demonstraties, berekeningen 
en voorbeeld analyses op ieder niveau.  
Elk ontwerp begint immers bij een gedegen 
thermische analyse, gebaseerd op de 
basisprincipes van goede elektronicakoeling. We 
organiseren ook trainingen op maat die we op 
locatie kunnen geven.



THERMAL WORKSHOPS 

Workshop “Uitvoeren van thermische testen”
In deze praktische cursus wordt u uitgelegd wat belangrijk is bij het uitvoeren van thermische testen.
De cursus zal zowel theorie als praktijk opdrachten bevatten:
     Meten van temperaturen met thermokoppels, Infrarood, weerstanden (NTC/ PT100)
     Meten van luchthoeveelheden
     Lucht snelheden
     Luchtdruk
     Interface  weerstanden
     Thermische weerstanden
 
     Emissiviteit

Workshop “Implementeren van Heat Pipes”
In deze praktische cursus wordt u uitgelegd wat 
belangrijk is voor het juist implementeren van heat 
pipes in uw systeem. 
De cursus zal zowel theorie als praktijk opdrachten 
bevatten:
     Heat pipe diameter
 
 
 
 
     Te verplaatsen vermogen
     Interfaces

Workshop “Uitvoeren van thermische testen“ € 495,- 1 dag 6 maart Bussum

Thermal LED Applications € 495,- 1 dag 17 april Breda

Workshop “Implementateren van Heat Pipes“ €  495,- 1 dag 8 mei Bussum

Thermal Basic* € 495,- 1 dag 24 juni Antwerpen

Thermal Advanced* € 495,- 1 dag 25 juni Antwerpen

Thermal LED Applications € 495,- 1 dag 30 oktober Antwerpen

Workshop “Uitvoeren van thermische testen“ € 495,- 1 dag 20 november Bussum

Thermal Basics* € 495,- 1 dag 9 december Breda

Thermal Advanced* € 495,- 1 dag 10 december Breda

“In House“ Thermal & EMC design, Heat Pipes & Infrarood Metingen      Op aanvraag

Wilt u het geleerde in praktijk brengen of vast een voorproefje hebben voor wat u kunt verwachten in de Advanced cursus? 
OTS organiseert een labdag in Bussum, waarbij u uw thermisch vraagstuk kunt voorleggen en het samen met de experts van OTS kunt 
oplossen. Bij OTS hebt u de beschikking over een volledig uitgerust thermisch laboratorium voor het doen van thermisch onderzoek. 
Deelname aan de cursusdagen Basic en Advanced geeft u recht op 50% korting voor deze praktijkdag.

* Boek de cursusdagen Basic en Advanced Thermal samen. U betaalt slechts € 790,-

Telerex behoudt zich het recht voor om ingeroosterde trainingen te verplaatsen dan wel niet door te laten gaan.

Naast de trainingen die ingeroosterd zijn en op 
onze eigen locaties worden geven, kunnen we u 
ook trainingen op maat aanbieden. Dat kunnen de 
hier vermelde trainingen zijn maar dan bij u op 
locatie, en/of eventueel een trainingsprogramma 

van uw bedrijf.

Deze trainingen voldoen uiteraard aan dezelfde 
hoge standaard als onze in-house trainingen, 
en wij zorgen voor de trainingsmaterialen op de 
gewenste locatie. De  afgelopen jaren hebben we 
al meerdere succesvolle trainingen mogen geven 
bij onze klanten. Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen.



Telerex Nederland B.V.
Minervum 7139
4817 ZN BREDA
Nederland
Telefoon +31 (0)76 578 20 00
Fax +31 (0)76 571 14 77

Telerex N.V.

B-2100 ANTWERPEN
België
Telefoon +32 (0)3 326 40 00
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