
Hướng dẫn cài đặt ACE 355C Plus



Đồng hồ đa năng ACE 355C PLus

ACE 355C Plus là đồng hồ đa chức năng cao cấp, đo tất cả các thông số điện (Điện áp RMS, Dòng 
điện, Công suất hoạt động, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất, 
Góc pha, Tần số, …) trong Hệ thống điện 3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây, 1 pha 2 dây. 
Đồng hồ này là dành cho các lĩnh vực ứng dụng cần phép đo chính xác và đáng tin cậy.



Cài đặt sử dụng cơ bản ACE 355C Plus

1. Nhấn và giữ cùng lúc 2 
phím SY + VA trong vòng 5 
giây >> đến khi màn hình vô 
CODE như hình bên thì 
ngưng.

2. Password mặt định là 
0 0 0 0.
>> nhấn phím SY để chọn 0, 
và nhấn phím VA để xác 
nhận. Nhấn 4 lần phím VA sẽ 
như hình bên.
>> để xác nhận và đăng nhập 
vào cài đặt thì nhấn phím VA
thên lần nữa.

3. Sau khi xác nhận đúng 
password thì vô cài đặt như 
hình bên.
>> ConF SyS là cài đặt cho hệ 
thống điện cần đo (1P2W, 
3P3W, 3P4W)

4. Nhấn phím VA để vào chức 
năng cài đặt hệ thống điện.
>> ấn phím SY để thay đổi và 
chọn theo hệ thống thực tế 
lắp đặt.
>> khi chọn đúng thì ấn phím 
VA để xác nhận



5. Khi ấn phím VA 3 lần để 
xác nhận và sẽ xuất hiện 
giao diện như hình bên.
>> A.Pr để cài dòng sơ cấp 
của biến dòng đã lắp với 
đồng hồ. Ấn phím SY để 
thay đổi và VA để chọn 
đúng chỉ số sơ cấp của CT.

>> Ấn phím VA để xác 
nhận chỉ số sơ cấp của CT 
như ví dụ hình bên.

6. Sau ấn phím VA để xác 
nhận chỉ số sơ cấp của CT 
khi đó giao diện như hình 
bên. 
>> A.Sc chỉ thị dòng thứ 
cấp của CT lắp với đồng 
hồ. Thông thường là 5A 
hoặc 1A
>> Ấn phím SY để thay 
đổi, phím VA để xác nhận.

>> Ấn phím VA để xác 
nhận chỉ số thứ cấp của 
CT như ví dụ hình bên.
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7. Khi ấn phím VA 3 lần để 
xác nhận và sẽ xuất hiện 
giao diện như hình bên.
>> Ấn phím SY để đến cài 
đặt các chức năng khác 
như: RS485, RESET, Relay 
Output, Scrl à các chức 
năng này xem tài liệu 
hướng dẫn chi tiết.

>> Ấn phím SY 5 lần sẽ đến 
giao diện như hình bên. 
> quit là thoát ra ấn phím
VA để xác nhận và đồng đồ
tự khởi động lại và tự lưu
các chỉ số đã cài đặt ở các
bước trên.

Lưu ý:

1. Đấu đúng nguồn nuôi/cấp cho đồng hồ hoạt động là 1 
pha 80—300VAC (hoặc nguồn DC) tại chân 13 – 14.

2. Đấu đúng thứ tự pha của áp cấp vào Terminal áp ở N-
L3-L2-L1, và thứ tự S1-S2 của 3 CT ở Terminal dòng.

>> Ví dụ: 
> CT1 lòn/đấu vào dây L1 (A) thì áp cấp vào Terminal L1 

phải lấy cùng pha với CT.

3. Cổng RS485 với Terminal 3 chân gần Terminal nguồn 
cấp cho đồng hồ, và chức năng này cài đặt theo hướng 
dẫn ở tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo.
4. Ngỏ ra Relay/Pulse ở Terminal 2 chân bên phải, và cài 
đặt ứng dụng tuỳ theo ứng dụng.
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Cảm ơn Quý khách đã sử dụng
sản phẩm của MTECVIET.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ để chúng tôi cung cấp, giải đáp thêm chi tiết.

M: 0908 188 361 | E: info@mtecviet.com | W: mtecviet.com 

mailto:info@mtecviet.com

