
Hướng dẫn cài đặt ACE 3E1 và DE 1s



Đồng hồ đo công suất tiêu thụ KWWH đa năng
ACE 3E1, DE 1s

ACE 3E1 và DE 1s là đồng hồ đa chức năng cao cấp, đo tất và hiển thị KWH (Các thông số khác 
xem qua cổng RS485) 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.
>> Hiển thị KWH, Old KWH, Energy billing in VNĐ/USD/EURO
>> Các thông số khác qua RS485: V,I,Hz; kW,kVAr, kVA, PF, ⏀, kWh, kVAh, Old kWh

.
>> có 2 kiểu terminal cho dòng lấy từ thứ cấp CTs



1. Nhấn và giữ cùng lúc 2 
phím 🔼 + 🔽 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 🔽 để chọn 0, 
và nhấn phím 🔼 để xác 
nhận. Nhấn 4 lần phím 🔼 sẽ 
như hình bên.
>> để xác nhận và đăng nhập 
vào cài đặt thì nhấn phím 🔼
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 🔼 để vào chức 
năng cài đặt hệ thống điện.
>> ấn phím 🔽 để thay đổi và 
chọn theo hệ thống thực tế 
lắp đặt.
>> khi chọn đúng thì ấn phím 
🔼 để xác nhận
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5. Khi ấn phím 🔼 để xác 
nhận và sẽ xuất hiện giao 
diện như hình bên.
>> U.Pr để cài dòng sơ 
cấp của biến thế đo 
lường, và dùng đo hệ hạ 
thế thì để mặc định. 
>> ấn🔼 2 lần để vào  cài 
đặt CT.

>> A.Pr là chỉ số sơ cấp 
của CT.
>> ấn 🔽 để xác thay đổi 
chỉ số cho đúng với CT 
đang dùng, và ấn 🔼 để 
xác nhận chỉ số sơ cấp của 
CT
+ như ví dụ hình bên là CT 
400A.

6. Sau ấn phím 🔼 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 🔽 để thay 
đổi, phím 🔼 để xác nhận.

>> Ấn phím 🔼 để xác nhận 
chỉ số thứ cấp 5A của CT 
như ví dụ hình trên.
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*** Và đến đây là đã cài cơ bản cho đồng hồ hoạt 
động đúng với hệ thống điện và tỷ số CT. 
>> để thoát ra sau khi ấn 🔼 xác nhận thì ra giao diện 
Con SyS khi đó ấn 🔽 đến giao diện  Con quit thì ấn 
🔼 khi đó đồng hồ sẽ tự khởi động lại và hoạt động.

>> Các chức năng truyền thông hay nâng cao xem các trang sau.



7. Khi ấn phím 🔼 để xác nhận ở bước 6 và sẽ xuất 
hiện giao diện như hình dưới.
>> để vào cài đặt các chức năng khác như: Con 
r.485; Con rSt; Con Out; Con Scrl; Con bil.
>> ấn🔽 lần lượt để chọn, và ấn 🔼 để vào cài đặt 
ở từng chức năng.

8. Để vào cài đặt giao thức truyền thông qua RS485 
thì khi đến giao diện Con r.485 ở bước 7 ấn 🔼 để vô 
cài đặt.
>> Việc cài đặt này cần biết thiết bị kết nối và phần 
mềm để chọn các chỉ số cho tương thích.

** Xem chi tiết ở tài liệu đính kèm.
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9. Để vào cài đặt ngỏ ra Relay thì khi đến giao diện 
Con Out ở bước 7 ấn 🔼 để vô cài đặt.
>> Việc cài đặt này cần biết thiết bị kết nối và ứng 
dụng điều khiển để chọn các chỉ số cho tương thích.

** Xem chi tiết ở tài liệu đính kèm.



10. Khi ấn phím 🔽 đến giao diện Con quit để thoát ra thì ấn 🔼 đồng hồ sẽ khởi động lại, các 
chỉ số cài đặt ở các bước trên sẽ được lưu lại.
** Ý nghĩa các chức năng khác:
- Con rSt: chức năng reset và xoá các giá trị đã đo và lưu lại từ thời điểm này về trước. Ở 

chức năng này có thể chọn reset chỉ số nào muốn hoặc tất cả.
- Con Scrl: chức năng hiển thị thay đổi tuần tự các chỉ số kWh, Old kWh, Energy billing

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, đúng chiều P1-P2 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.

Cài đặt cơ bản trước khi đưa vào sử dụng
ACE 3E1, DE 1s



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 
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