
MJP Cornet ED88 Plus PC datalogger. 

 

Kablet til at forbinde Cornet’en med PC’en er et almindeligt USB A -> USB micro kabel, samme som næsten alle Android 

telefoner har brugt til opladning I mange år. 

Det er ikke nødvendigt at tænde for Cornetten, når den bruges samman med en computer. Kablet sørger for strøm til 

Cornetten og den tænder automatisk når kablet isættes. 

Tjek at wifi og Bluetooth er slået fra på din laptop, inden du starter med at måle dine omgivelser. 

 

Installation af program og driver. 

Efter du har downloadet setup softwaren, skal du installere selve Cornet datalogger programmet ved at starte setup 

programmet. 

Ved installationen af MJP Cornet programmet lægges driverne og links til at installere dem i Start Menuen under “MJP”, 

der lægges også et ikon “MJP Cornet” på skrivebordet til at starte selve programmet op med. 

Derefter skal du installere den korrekte driver til din Cornet, der er to muligheder: HT42B534 eller CH341. 

Hvis Cornetten ved opstart viser CH340 på skærmen et kort øjeblik, skal CH341 driveren installeres, ellers anvendes 

HT42B534 driveren.  

(Disse drivere kan dog allerede være installerede på din computer, så det er værd at teste først om COM porten har 

forbindelse til Cornetten, inden driveren installeres.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Start programmet. 

Efter at have startet programmet ved at dobbelt klikke på ikonet på skrivebordet og forbundet Cornetten med USB 

kablet, trykker du på “Com opsætning” knappen. 

Dette åbner et vindue hvor et klik på den øverste function “Port” viser en drop-down menu hvor du skal vælge den COM 

port, din Cornet er forbundet til (hvis der er flere muligheder kan det være nødvendigt at prøve dem af en af gangen). 

Når du har trykket OK til valget af COM port og vinduet igen er lukket, klik på “Åben Com” knappen. 

 

Hvis symbolet i øverste venstre hjørne skifter fra rød til grøn er der forbindelse til Cornetten og data bliver optaget og 

vist på skærmen, der er i praksis ingen begrænsninger for hvor længe du kan lade Cornetten optage data. 

Værdierne fra Cornetten vises som en graf og I listen I venstre side som tal. fra venstre vises først selve måle tallet, 

derefter frekvensen i MHz. (Cornetten kræver dog et forholdsvis kraftigt signal for at kunne finde frekvensen), så 

kommer tidspunktet for målingen (tages fra computerens ur) og sidst nummeret på målingen. 

 



Funktioner. 

 

“Auto skalering” Hvis du vil se grafen med en anden lodret skalering end den automatiske der sætter grafvindue højden 

til højeste værdi + 10%, kan du fjerne fluebenet i “Auto skalering” og sætte skalerings tallet i “Vælg skalering manuelt”. 

Dette vil normalt kun anvendes hvis der er målt enkelte høje RF spidser og du gerne vil se på de lave værdier som ellers 

ville forsvinde pga. skala højden. 

“Max  værdi” vinduet viser den højeste værdi registreret af Cornetten I måle perioden. 

“Auto opdater graf” er normalt altid slået til, så graf vinduet hele tiden bliver opdateret med ny data fra Cornetten, men 

dette kan slås fra og istedet kan et klik på “Opdater graf” opdatere graf vinduet. 

“Slet graf og data” knappen sletter alt der er optaget og der vises en sikkerheds check boks med et Ja/Nej valg først. 

 

“Udskriv graf” knappen åbner et vindue, hvor du kan skrive nogle bemærkninger om målingen, disse bliver så udskrevet 

neden under grafen på papiret.. 

Efter du har klikket “OK”, åbnes et std. printer vindue hvor du kan vælge printer og udskrive grafen / eller fortryde. 

                           



Gem måle data. 

“Gem data” knappen åbner et standard Windows fil vindue, hvor du kan navngive den fil du vil gemme, fil navne 

tillægget er “.ehs” og føjes automatisk til filnavnet. 

Du kan godt gemme mens programmet optager, men almindeligvis vil det anbefales at bruge “Luk Com” knappen for at 

lukke Com porten og standse optagelsen først. 

 

 

 

Hent måle data. 

Hvis du har gemt måle filer og ønsker at se dem igen, så tryk på “Hent data” knappen. 

“Hent data” knappen knappen åbner et standard Windows fil vindue, hvor du kan vælge den fil du vil hente ind. 

Før fil hentningen skal du sørge for at Com porten er lukket så symbolet viser rødt og du har trykket på “Slet graf og 

data” så alle data vinduerne er tomme. 

 



 

Opsætning af Cornettens tids mellemrum mellem hver data læsning. 

 

Cornetten kan sende måle data med 0,5 sek., 1 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min. eller 3 min. mellemrum. 

Hvordan man ændrer på tidsmellemrummet: 

1 Tryk og hold “->” knappen nede og klik på “MODE” knappen, derefter slip “->” knappen. 

2 Nu vises setup menuen, her er vi kun interesseret punkt 3 “Logg time”. 

3 Brug “->” knappen til at hoppe ned til punkt 3,  derefter “<-” for at vælge punktet og ændre det. 

4 Brug derefter “->” til at hoppe til punkt 5 “Save config” og “<-” for at vælge dette og gemme den nye indstilling. 

5 Igen brug “->” for at hoppe til øverste punkt (EXIT) og “<-”for at vælge og gå ud af setup menuen. 

6 Nu er Cornetten sat op til at sende data med det tidsmellemrum du har valgt. 

 

 

Fra den originale Cornet instruktionsbog: 

(EXIT) Logger Setup --- exit the setup mode 
1) Data2Send -- select data from Realtime, or data Buffer or Flashmem 

to serial port 

2) Send data -- start sending the 1000 logged data from selected source 

to serial port, It might take a while, please wait until it is finished 

3) Logg time -- change the time interval of recording, (0.5 sec, 1 sec, 10 

sec, 30 sec, 1 min, 3 min. (or 2min. depend on the revision of the 

meter ), and OFF) 

4) Clear buffer – clear data Buffer to all zero 

5) Save config -- save the new Logger setup/configuration 

6) RESET config – RESET the Logger setup/configuration to default 

7) Save to Flashmem --- save the recorded data in data Buffer to Flash 

memory, so data will not get lost after meter power of 

 

 

 

 


