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DESAIN INSTLALASI UTILITAS

 LISTRIK

 AIR



• Analogi sistem
• Listrik dengan sistem hidrolik air



Dua bentuk energi listrik :

• Arus listrik bolak-balik ( A-C; alternating current), 
- Diproduksi oleh generator A-C 

- Sebagai alternator. 

• Arus searah (D-C; direct current) 
- Diproduki oleh generator  untuk mendapatkan energi yang besar. 

- Kapasitas besar untuk menjalankan motor elevator 

- Kapasitas kecil diproduksi oleh sel baterai atau rectifier untuk 
mencukupi kebutuhan telpon, alat elektronik, lampu emergency 
dan kebutuhan khusus lainnya.



1. A m p e r e

• Ampere adalah satuan standar SI untuk arus listrik 
dalam amp / A. 
Suatu arus listrik 1 ampere dan melewati 2 konduktor 
paralel yang terpisah sejauh 1 meter di dalam ruang 
hampa udara, maka akan terdapat gaya sebesar 
2 x10-7 neuton per meter panjang konduktor.

• Satu ampere adalah 6,28 1018 elektron (atau 1 
coulomb) yang mengalir melalui suatu penampang 
tertentu selama 1 detik. Dalam rumus listrik, arus 
listrik ini disimbolkan sebagai huruf I.



2. V o l t a s e

3. Resistansi
Dalam sirkuit pipa air, arus air akan dihambat oleh adanya 
friksi dalam pipa, maka arus listrik dalam konduktor/ 
penghantar akan dihambat oleh resistan /hambatan /tahanan. 
Simbol resistan pada sirkuit arus searah (dc) adalah R, dan 
pada arus bolak-balik R (a-c) di simbolkan sebagai Z. 
(impedansi), dengan unit satuannya adalah ohm.(Ω)

Batere Lampu/dll.

Pompa Alat plambingTekanan Air dalam pipa sehingga air mengalir

Terjadinya gerak listrik

Voltase



4. H u k u m   O h m

• Hukum Ohm, menghubungkan antara I (arus, amp), V 
(voltase,volt) dan R (resistan, ohm) dengan rumus :

• yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengantar 
melalui suatu konduktor / penghantar logam sebanding 
dengan beda potensial di antara ujung-ujung penghantar 
pada suhu konstan. Rasio beda potensial terhadap arus 
sama dengan hambatan penghantar

R

V
I =



5. D a y a  d a n   e n e r j i

• Satuan daya listrik adalah watt (w); 

• 1000 watt disebut sebagai 1 kilowatt (kw). 

• Daya yang diperlukan oleh suatu alat listrik yang 
mempunyai resistan (R) pada arus listrik (I), 
dinyatakan dalam persamaan:

W = I 2 . R = I (I.R)

• Tetapi, pada rumus Ohm; V = I . R ; maka : 

W = V . I
• W dalam watt; I dalam amp; V dalam volt



6 . S I R K U I T
• Sirkuit /rangkaian pararel, merupakan bentuk jaringan yang 

biasa digunakan dalam gedung sebagaimana terlihat pada 
gambar dibawah :



7. P e n t a n a h a n

• Pada gambar, 
berikut 
ditunjukan efek 
bahaya yang 
terjadi ketika 
timbul kelebihan 
tegangan. (ada 
hubungan 
pendek dalam 
transformer) 
pada instalasi 
yang tidak 
ditanahkan



Listrik untuk gedung
• Sumber dan suplai listrik



Suplai listrik 

ke unit lain 

lewat bawah 

tanah



KOMPONEN SISTEM LISTRIK DALAM PABRIK

• Komponen utama perlistrikan untuk gedung dapat 
digolongkan menjadi 3 kategori :
– Piranti penerima masukan listrik (service entrance 

equipment); berupa trafo (transformer), pengaman–
pengaman seperti sikring (fuse), saklar(switch) dan 
pemutus sirkuit (circuits breakers) serta meter pengukur 
konsumsi listrik.

– Piranti distribusi listrik dalam bangunan meliputi : 
konduktor / penghantar beserta jalur penghantarnya 
(raceway).

– Beban (load), berupa beban untuk penerangan, motor-
motor listrik dan berbagai peralatan listrik lain yang 
dipasangkan melalui stop kontak atau alat keluaran 
(outlet) listrik lainnya.



Jenis beban listrik dalam pabrik 

dapat dikelompokan menjadi :

 Penerangan (lighting).

 Motor listrik.

 Stop kontak

 Peralatan listrik khusus (mesin produksi)



PIRANTI PENERIMA MASUKAN LISTRIK

Blok diagram sistem listrik dibangunan



1. T r a n s f o r m e r
• Transformer/trafo adalah alat yang mengubah (transform) arus a-c 

bertegangan tertentu ke tegangan lainnya. Tegangan yang masuk ke 
trafo disebut tegangan primer (primary voltage) dan tegangan keluar 
trafo disebut sebagai tegangan sekunder (secondary voltage).

• Lokasi , transformer harus diletakkan ditempat yang mudah dicapai 
agar mudah di periksa secara. periodik. Karena transformer ini 
mengubah kurang lebih 1 sampai 1,5% daya listrik menjadi panas, 
maka untuk ruang transformer berdaya besar (yang juga berat dan 
kadang berisik) diperlukan sirkulasi udara untuk mendinginkan dan 
pada batas tertentu mengurangi resiko kebakaran. Oleh sebab itu 
transformer berdaya besar sebaiknya diletakkan diluar bangunan 
untuk kemudahan perawatan (biasanya lebih murah) dan dari segi 
arsitektur dapat dikatakan menghemat ruang dalam gedung yang 
bernilai tinggi. Namun, rumah transformer harus diletakkan tidak 
terIalu jauh dari gedung, agar nilai power loss tetap kecil serta biaya 
konduktor tetap rendah.



2.  S a k l a r (switch)

• MDS (main disconnect  switch), adalah saklar
pertama dalam bangunan yang berfungsi sebagai
gerbang utama penerima suplai listrik. Karena itu juga
sering disebut sebagai ‘primary switch’. Bila saklar berada
pada posisi off berarti saklarnya sendiri dalam keadaan
membuka sehingga sirkuit putus. Sebaliknya jika saklar 
pada posisi on berarti sirkuitnya tertutup dan arus listrik 
masuk ke jaringan internal bangunan. 

• DS (disconect switch), fungsinya serupa dengan MDS, 
sebagai saklar pemutus/penghubung arus, hanya saja arus 
yang diputus bukanlah arus suplai primer, karena itu juga 
disebut sebagai secondary switch.



Switch beraneka ragam dan 

dibedakan berdasarkan :
• kemampuan penangganan arus listriknya, misal; saklar tipe pisau, 

saklar pisah, saklar beban, saklar motor.
• Dari cara kerjanya, misal; saklar tangan (manual), saklar magnet 

(maghnetic contactor). Saklar maknit, tidak dioperasikan dengan 
tangan seperti saklar lainnya; yang berukuran kecil disebut relay, 
sedangkan yang lebih besar (diatas 100 A) disebut kontaktor. 
Saklar maknit dapat dioperasikan dengan tombol/tuas (manual) 
dan juga secara otomatis dengan menghubungkan dengan 
thermosat, float swich dan sebagainya. Karena itu sangat populer 
untuk mengendalikan penerangan, AC, motor, ATS (automatic 
transfer switch) dsb.

• Jumlah kutub (pole) dan penghubungnya (throw); misal, double 
pole single throw, single pole single throw.

• Besarnya voltase yang mampu ditangani misal; 220, 38, 250, 600 
V, 5 kV, 15kV, dan seterusnya.

• Klasifikasi penggunannya, misal tipe HD (heavy duty), ND (normal 
duty, LD (light duty). Tipe HD dan ND untuk bangunan industri 
dan komersial, tersedia sampai 1200 amp dan 600 V, sedangkan 
tipe LD untuk tersedia sampai 600 amp dan 250 V.



3. Sekring (fuse) CB (circuit breaker)

• Alat yang berhubungan langsung dengan DS (disconect 
switch) adalah alat pelindung pencegah terjadinya 
kelebihan arus, yang dapat berupa sekring atau CB. 
Keduanya didesain untuk secara otomatis memutus 
arus pada saat arus mencapai nilai yang telah 
ditentukan sebelumnya, yaitu nilai yang dapat 
menimbulkan bahaya seperti misalnya, hubungan 
pendek, kelebihan temperatur dalam konduktor, 
pembebanan yang lebih dari seharusnya atau denyut 
arus (surge) yang tiba-tiba dari PLN. 



4 .Switchboard/ Switchgear,  

substation dan panelboard

• Switch board dan swicthgear adalah suatu lemari yang berisi kumpulan 
swich, fuse, dan /atau circuit breaker, yaitu alat pemutus dan pengaman bagi 
feeder serta sirkuit yang di hubungkan kesaluran suplai listrik utama. 
Swicthboard, dalam sistem listrik berfungsi sebagai pengaman dan pendistribusi 
listrik, dari daya listrik yang besar kepaket daya yang lebih kecil 
(panel/panelboard). Istilah switchboard dengan switchgear agar sukar 
dibedakan, kecuali bahwa switchgear lebih ditujukan untuk mengani listrik yang 
lebih dari 600 V dan peralatan didalamnya berisi unit-unit yang bersifat 
individual. 

• Panel (panelboard), mempunyai prinsip kerja serupa dengan 'switch board’, 
hanya saja saja berukuran lebih kecil, yaitu menerima sejumlah daya, yang 
relatip besar dan mendistribusikannya dalam bentuk daya yang lebih kecil. 
Dengan demikian panel juga berisi lajur-lajur pembagi ke sirkuit yang lebih kecil, 
yang dilengkapi pengaman sirkuit (fuse atau breaker). Panel dalam hirarki 
sistim, merupakan titik distribusi yang terakhir; pemberi daya pada sirkuit 
cabang /sirkuit akhir yang berisi peralatan listrik seperti lampu penerangan, 
lemari es, bor listrik dan lain sebagainya yang langsung digunakan.



PANEL SEBAGAI PEMBAGI TERAKHIR

BLOK DIAGRAM PANEL, TIPIKAL



Konduktor/penghantar

(conductor)
• Bahan yang paling banyak digunakan untuk konduktor adalah 

tembaga (Cu) karena mempunyal sifat konduktivitas listrik yang 
tinggi. Alumunium (AI) dan campuran antara alumunium dengan 
tembaga, juga sering digunakan karena harganya lebih murah dan 
lebih ringan, karena itu cenderung digunakan pada konduktor 
berukuran besar dan instalasi bertegangan tinggi. Namun 
alumunium mempunyai resistansi yang lebih tinggi dari tembaga, 
dan konduktor campuran alumunium - tembaga selalu 
membutuhkan penampang yang lebih besar dibanding dengan 
konduktor tembaga dalam menghantar jumlah arus yang sama. 
Kelemahan lain dari kawat alumunium adalah pada sambungan/ 
titik hubungnya. Sambungan kawat alumunium cenderung kian 
longgar dimakan waktu dan pada permukaan kawat yang terbuka, 
cepat terbentuk lapisan alumunium oksida yang memperkecil daya 
hantar serta menyebabkan sambungan-sambungan menjadi panas, 
memungkinkan timbulnya bahaya api. 

• Ukuran penampang konduktor menentukan besarnya arus yang 
diijinkan melewati konduktor tersebut. Kapasitas arus maksimum 
yang diijinkan melewati suatu jenis konduktor disebut ampacity, 
yang merupakan gabungan kata 'ampere' dan 'capacity'. 



Jenis kabel yang biasa dipakai di bangunan

a.  Kabel NYA, (thermoplastic insulated single core cable)
• Adalah kabel dengan satu inti dan berisolasi termoplastik. Temperatur 

maksimumnya adalah 700C untuk pemasangan di daerah kering. Bila akan 
digunakan didaerah basah atau lembab, harus. dimasukkan kedalam pipa PVC.

b.   Kabel NYM, (thermoplastic insulated and sheated cable)
• Kabel. berisolasi tennoplastik dan mempunyai lapisan pelindung luar. Temperatur 

maksimumnya 700C. Ketahanannya lebih tinggi dari jenis NYA dan dapat 
dipasang di daerah lembab, basah atau daerah terbuka diatas tanah. 
Pemasangan didalam tanah harus menggunakan pipa konduit.

c.   Kabel NYY, (low tension insulated and P VC sheatedpower cable)
• Adalah kabel berisolasi plastik PVC dan mempunyai lapisan pelindung luar. 

Dapat dipasangkan langsung tanpa pipa karena selain tahan terhadap 
kebakaran, adanya lapisan PVC memberi ketahanan terhadap beberapa jenis 
zat kimia seperti sodakaustik 10%, asam sulfat 30%, Hcl 10%, minyak dan lain.-
lain.

d. Kabel NYFGbY;
• Merupakan konduktor berurat 2, 3 atau 4 dengan isolasi termoplastik dan PVC, 

diberi pelindung luar dengan kawat baja serta pita baja yang dililitkan pada
sepanjang permukaan kabel. Karena adanya pelindung pita baja maka kabel ini 
mempunyai ketahanan mekanis yang besar, mampu ditanam langsung dalam 
tanah.



SISTIM LISTRIK EMERGENSI
(STAND-BY SYSTEM)

• System emergensi, termasuk segala peralatannya, 
dimaksudkan untuk mengambil alih beban listrik 
yang digunakan sebagai sumber daya atau 
penerangan bangunan bila terjadi listrik normal 
mati/mengalami kegagalan. Tujuan pemasangan 
system emergensi adalah sebagai perlindungan 
ekonomi dan keamanan manusia. 



Generator pembangkit daya



Altenatip rancangan sistim rangkaian antara listrik 
emergensi dari gen-set dengan listrik normal, adalah 
sebagai berikut :
• Sistim satu switch
• Sistim dengan banyak switch

S
is

tim
 s

a
tu

 s
w

itc
h



Rangkaian dengan banyak 
ATS, pembebanan fleksible



Sel Baterai (battery strorage)

Baterai untuk suplai beban a-c dan d-c



1                2              2          3          4         4            5              6                  7

1. Pembangkit Listrik
2. Teganggan Tinggi
3. Gardu Induk PLN
4. Tegangan Menegah
5. Gardu Lingkungan PLN
6. Tegangan Rendah
7. PABRIK
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DESAIN INSTLALASI UTILITAS

 LISTRIK

 AIR



PENYEDIAAN AIR BERSIH KE DALAM BANGUNAN 

1. AIR HUJAN, Keuntungan Kerugian Air hujan Merupakan air 
lunak dan hanya baik untuk daerah yang mempunyai curah
hujan tinggi.Membutuhkan penampungan yang besar, sukar
disimpan dalam jangka waktu lama, menjadi tempat telur
nyamuk.

2. AIR PERMUKAAN, Mudah diambil dengan alat 
sederhana.Berbahaya karena banyak terkontaminasi bakteri, 
zat organik  dan non organik.

3. AIR TANAH DALAM, Tersedia dibanyak tempat;diambil dengan 
peralatan mekanis, sedikit terkontaminasi dibanding air tanah 
permukaan mengandung zat organik dan kimia dalam 
berbagai kadar yang membutuhkan pengolahan tertentu; 
sedimentasi, kimiawi, filtrasi, aerasi

Jenis sumber air



- Syarat fisik: Tidak berwarna, tidak berbau.

- Syarat kimia
Tidak mengandung zat kimia yang merugikan manusia
(racun) dan tidak mengurangi efektivitas distribusi pipa-
pipa.

- Syarat bakteriologis
Tidak mengandung bakteri maupun organik lain yang 
dapat menyebabkan penyakit :Tipus, Kolera, Disentri, 

Cacingan dan sebagainya.

Kualitas air
Kualitas air harus memenuhi 3 syarat :



Problem pada kualitas air
• Di perkotan Indonesia, Syarat laboratorium tertinggi dipenuhi

oleh PDAM, tetapi oleh karena pipa-pipa distribusi pada
umumnya sudah tua, maka sering terjadi kontaminasi pada
saat pendistribusian.

• Pangadaan air privat, meskipun secara fisik mungkin terlihat
baik (tak berwarna, tak berbau dan tak berasa), seringkali
masih mengandung berbagai zat organik dan kimia dengan
kadar berbeda sesuai dengan lokasinya.dengan demikian
test laboratorium diperlukan sebagai dasar treatment
terhadap air tersebut, misalnya dengan sedimentasi, proses 
kimiawi, filtrasi, aerasi atau kombinasinya.



Problem pada kualitas air
PROBLEMA PENYEBAB EFEK BURUK KOREKSI 

Kesadahan tinggi Garam-garam kalsium 
dan magnesium dari 
air tanah

Membuat pipa 
berkerak, merusak 
boiler dan juga 
merusak cucian dan 
makanan

Penukaran ion 
(diproses dengan zeolit)

Korosi Derajat keasaman 
tinggi akibat naiknya 
oksigen dan CO2 (Ph 
rendah)

Perkaratan 
pipa,lerusakan 
terutama pada 
berbahan kuningan

Peningkatan kadar 
alkalin

Polusi Kontaminasi organik 
atau oleh air limbah

Timbulnya penyakit Klorinasi dengan 
sodium Hipoklorit atau 
gas klorin

Warna Zat besi dan mangaan Merubah warna 
pakaian atau 
peralatan 

Dihujani melalaui filter 
oksidasi (manganese 
zeolit)

Rasa dan bau Zat organik Tidak enak (diminum) Filtrasi denaga karbon 
aktif (Proses 
penjernihan)



Pompa – pompa penyedia air bersih

1  Pompa sumur dangkal
kedalaman 10 m



2. Pompa jet

untuk sumur dalam (semi deep-well) yang muka airnya lebih dari 10 m



Diagram Aliran Sistem Pompa Sumur



1. Sistim Distribusi Langsung



2. Sistem tangki atap



3.Sistem tangki tekan



Sistem tangki tekan



Peletakan Tangki 
Bawah di dalam 
Bangunan



3. Sistim Distribusi

Sistim up-feed



Sistim down-feed



Pemasangan Katup  Dan 

Penempatan Lubang Pemeriksaan

Lubang Pemerikasaan Di Lantai



Penghitungan kebutuhan air dan 
Kapasitas alat

a. Pemakaian air atau kebutuhan sehari

(Qd - m 3 / hari).

a. Pemakaian air rata-rata per jam 

(Qh - m 3  / jam).

c. Pemakaian air pada jam puncak

(Qh-max - m3/ jam).

d. Pemakaian air pada menit puncak

(Qm-max - m 3/ jam).

Sasaran Utama penafsiran kebutuhan ini adalah
untuk mendapatkan:



Tiga rumus yang menunjukkan hubungan 
antara keempat variabel tersebut,

a. Qh= Qd / T
T  = jangka waktu pemakaian sehari (jam).

b. Qh-max  = c1 x Qh 
c1= konstanta antara 1,5 - 2,0: tergantung lokasi 
dan sifat pengunaan gedung  (misal untuk 
apartemen mewah=2,0; rumah susun=1.5).

c. Qm-max = c2x (Qh /60).
c2 = konstanta antara 3,0 - 4,0.



PERANCANGAN PABRIK:
DESAIN INSTLALASI UTILITAS

TERIMA KASIH


