
 MJK tilbyder 
gratis uddannelse i MJK 
produkter, så du får mest 
ud af din investering.

Uddannelsesprogram 
UNDERVISNING I MJK PRODUKTER 2018

GRATIS

Mµ Connect / Connect - BASIS

For dig der arbejder med Mµ Connect / Connect pumpestyring. Vi giver mange  
aspekter omkring styring og opsætning. Vi tager en diskussion om hvilke signaler  
der indsamles, og ser på hvad der kan styres og opsamles i pumpestationerne.

PROGRAM
Hardware opbygning af Mµ Connect
 ∙ Funktioner og konfiguration af Mµ Connect / Connect
 ∙ Installation og brug af - Connect Link 
 ∙ APP træning til IOS / Android 
 ∙ HMI tilslutning, funktioner og WiFi setup
 ∙ Hands-on, der bliver mulighed for at lave en komplet opsætning af  

udstyret ud fra et opgave sæt fra ”det virkelige liv”.

Mµ Connect / Connect - UDVIDET

For dig der ønsker at arbejde i dybden med Mµ Connect / Connect til  
styring af dine pumper. Blandt andet State Machine programmering og andre  
avancerede styrefunktioner.

PROGRAM
 ∙ Introduktion til Statemachine
 ∙ Øvelser og programmering i Statemachine
 ∙ Kontrolord – opbygning og funktion
 ∙ Hands-on, medbring gerne udfordringer fra ”det virkelige liv”, da der bliver  

mulighed for at lave en komplet opsætning af udstyret. 
 

Chatter - BASIS

For dig der bruger eller overvejer at bruge Chatter dataloggere. Vi går igennem 
basis opsætning, kommunikation og de seneste tilføjelser af softwaredelen af 
en meget succesfuld datalogger.

PROGRAM
 ∙ Gennemgang af Chatter og dens funktioner
 ∙ Introduktion  til Chatter Link
 ∙ Rundbordssnak om funktioner og ønsker til Chatter



MJK 
Blokken 9, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 56 06 56   
www.mjk.dk     
mjk@mjk.dk

Vi afholder faste kurser i Mµ Connect/Connect og Chatter, datoerne  
kan ses herunder. Skulle du arbejde et sted, hvor I ønsker et specialiseret 
kursus, så kontakt os, og lad os finde en fælles løsning.

Mµ Connect / Connect Chatter

TILMELDING MEDBRING PRIS

HVOR & HVORNÅR

BASIS

27.02.18 ∙ Sjælland
13.03.18 ∙ Jylland
13.11.18 ∙ Sjælland
30.10.18 ∙ Jylland

UDVIDET

06.03.18 ∙ Sjælland
20.03.18 ∙ Jylland
20.11.18 ∙ Sjælland
06.11.18 ∙ Jylland

BASIS

08.03.18 ∙ Sjælland
21.03.18 ∙ Jylland
21.11.18 ∙ Sjælland
07.11.18 ∙ Jylland

Der er begrænset pladser, derfor 
er tilmelding efter ”først til mølle” 
princippet. Der tages forbehold for 
datoændringer og overtegning  
(max. 8-10 personer pr. kursus).

Tilmelding kan ske på mjk.dk under 
EVENTS/UDDANNELSE eller ved at 
skrive navn, arbejdsplads, kontaktmail 
og tlf. nr. til mjkkursus@xyleminc.com

Tilmeldingsfristen for alle kurser er  

14 dage før afholdelse.

 ∙ En bærbar PC med min. 
Windows 7 og .NET 4,5 
for installation af  
Connect Link. Installer 
gerne  
Connect Link inden 
kursus start.

 ∙ IOS / Android styret 
Smartphone / Tablet

Kurset er gratis.

MJK byder på  
formiddagskaffe og 
en let frokost mm.

Kurser på sjælland afholdes i vores hovedkontor fra  
kl. 9.00 - 14.30. Ring og hør hvor kurser i jylland afholdes, 
da dette variere fra gang til gang.
 

GRATIS

EVENTS


