Cara membaca wiring diagram listrik

Apalagi sobat yang senang membaca pembahasan-pembahasan yang saya buat diblog ini.
Namun, sebetulnya, dengan dibuatnya skema rangkaian serta simbol tertentu justru lebih
mudah dipahami bagi yang sudah paham maksud dari simbol tersebut. Dan, itu yang menjadi
motovasi tinggi saya supaya sesegera mungkin membuat pembahasan ini. Misalnya gambar ini
:. Apakah sobat paham dengan rangkaian diatas? Tentu sebagian akan paham, dan sebagian
lagi tidak paham. Pemahaman seseorang yang hanya dapat dibedakan berdasarkan kerjinan
belajarnya. Rangkaian diatas adalah salah satu rangkaian yang saya buat. Yaitu rangkaian
motor listrik 3 fasa dua arah putaran. Baca selengkapnya : rangkaian motor listrik 3 fasadua
arah putaran. Rangkaian tenaga Motor. Untuk mcb saya rasa tidak perlu penjelasan yang lebih,
karena memang cukup mudah menganalisa dan memahami maksud gambar diatas. Kontaktor
magnet adalah alat yang digunakan sebagai saklar semi otomatis karena bergerak
menggunakan koil energi listrik. Pada rangkaian tenaga KM di simbolkan seperti ini :. Gambar
diatas adalah gambar kontaktor magnet pada rangkaian tenaga. Jadi diperlukan kontak NO
sepenuhnya. Biasanya kontak tersebut bernomor sebagai kontak utama. Atau pada beberapa
jenis kontaktor, kontak utama bernomor berwujud lebih besar. Baca selengkapya : kontaktor
magnet. Overload biasanya disimpan didepan kontaktor magnet untuk menuju motor listrik 3
fasa. Pada rangkaian tenaga, overload disimbolkan seperti :. Biasanya, pada gambar rangkaian
tenaga jerak antara KM dan Overload disimpan berjauhan, padahal nyatanya Overload memang
disetting untuk menempel pada KM tanpa ada kabel penghubung diantara keduanya. Mudah
bukan Saya rasa untuk rangkaian Tenaga cukup mudah dipahami. Penjelasan rangkaian
Kontrol. Push botton adalah alat yang digunakan sebagai saklar penghubung. Yaitu ketika kita
menekan push botton maka kontak hubung didalamnya akan berubah, dan mengaktifkan atau
mematikan rangkaian kontrol. Ketika kita membuka tekanan kita, maka kontak hubung tersebut
akan kembali lagi pada posisi semula. Push botton terbagi 3 yaitu push botton NO, push botton
NC dan Double Push botton dan ketiganya selalu digunakan untuk rangkaian kontrol. Pada
rangkian PB di simbol seperti pada gambar dibawah :. Untuk rangkaian Kontrol atau rangkaian
kendali, Kontaktor magnet bisa juga disimbolkan dengan Koil K. Gambar paling kiri adalah
bentuk koil dari timer yang digunakan untuk rangkaian kontrol, koil pada Timer bernomor 2 dan
7. Untuk memasangnya perhatikan gambar tengah, gambar tengah adalah kontak hubung timer.
Baca selengkapnya : TDR timer delay relay atau saklarwaktu. Dalam rangkaian kendali, overload
disimbolkan seperti ini :. Warna kabel sengaja dibedakan supaya sobat lebih memahami
posisinya. NO dan NC rangkaian. Baik NO NC dari kontaktor magnet, relay, overload, timer,
push botton, dan lain-lain, simbolnya seperti ini. Lalu bagaimana cara membedakannya?
Biasanya terdapat tulisan atau keterangan pada gambar supaya lebih mudah dipahami.
Misalnya K1 untuk kontaktor 1, R1 untuk relay1, T2 untuk timer 2 dan lain-lain. Gambar diatas
menerangkan sebuah pengunci. Coba perhatikan gambar sebeluh kiri, jarak antara K1 dan PS1
sangatlah dekat. Sementara jika dirangcang, sebetulnya jarak antara PS1 push botton 1 dan
kontak NO K1 kontaktor magnet 1 jauh. Seperti halnya pada gambar simulasi sebelah kanan.
Hal inilah yang mendasari dibuatnya rangkaian kendali. Yaitu untuk mempermudah pembacaan
dan pemahaman untuk tujuaan apakah rangkaian ini dibuat. Karena jika digambarkan dengan
bentuk dan kabel aslinya akan sangat sulit dibaca dan dipahami. Contoh kedua pada gambar
Timer dibawah.. Mudah bukan? Untuk mengasah kemampuan sobat, silahkan baca :
rangkaiankontrol direct Online starter. Demikian pembahasan mengenai penjelasan simbol ini,
semoga dapat bermnafaat dan dapat membantu masalah sobat. Mohon maaf bila ada keselahan,
jika ada masukan atau saran, silahkan tulis saja langsung dikomentar agar bisa langsung
dibaca oleh pembaca lain. Tambahkan komentar. Muat yang lain Itu gambar denah instalasinya
ya, Kalau cara membuat diagram wiring gimana caranya ya pak? Mas bisa minta petunjuk
pemasangan arde dari kwh meter untuk instalasi baru. THanks buat artikel"x yg sgt bermanfaat
jg y. Setahu saya untuk instalasi baru sekarang listrik dari PLN hanya 2 kabel yaitu fasa dan
netral dirumah saya seperti itu , tapi jika memang rumah anda membutuhkan fasilitas arde anda
bisa memasangnya sendiri tanpa melalui KWH pun bisa, pastikan tahanan pembumian arde
tersebut dibawah 5 Ohm rekomendasi PUIL , jika sudah terpasang anda bisa memulai
instalasinya pada semua stop kontak yang terdapat fasilitas ardenya dan pastikan peralatan
elektronik yang membutuhkan pengamanan arde terpasang stecker yang mendukung. Hemat
saya dengan kemajuan sistem casing peralatan elektronik sekarang, peran arde sudah tidak
terlalu diperlukan lagi kecuali jika anda masih punya peralatan listrik dengan body logam atau
konduktor. Semoga bisa membantu. Selamat sore Mohon pencerahan. Instalasi di rumah saya
udah lama, kebanyakan pake kabel kawat yg terbangun kain Rumah sy terbagi lt. MCB lt. Udah
panggil tukang, tp penyakit nggak ketemu. Gimana cara menelusuri bagian yg bermasalah?
Apakah itu MCB udah rusak? Kasus ketika hujan MCB jadi sering trip bisa disimpulkan sudah
ada interaksi antara air hujan dengan MCB atau penghantar jalur yang sering trip tersebut.
Prediksi saya ada bagian jalur yang mulai gagal isolasi dan short circuit saat udara lembab

karena hujan, atau bersentuhan langsung dengan air hujan tersebut karena genteng bocor,
dinding rembes atau yang lainnya. MCB trip dan MCB induk juga trip mengindikasikan ada
beban lebih atau short circuit yang terjadi karena interaksi penghantar dengan air hujan.
Pengecekannya secara visual memeriksa jalur tersebut dari kegagalan isolasi. Trimakasih pak
Memang nampaknya bbrp tembok flek lembab. Pertanyaan baru; 1. Pada 1 MCB, ideal nya
Maksimal berapa titik? Bagaimana membagi MCB yg ideal seperti wilayah dapur ada kulkas dan
rice cookie. Mesin apakah itu di kumpulkan 1 group. Karena daerah ini pemakaian elektronik
waktu nya cukup besar. Grouping ideal adalah persepsi masing2 user, diperuntukan untuk apa
grouping tersebut. Untuk pertanyaan diatas bisa saja dikelompokan dalam satu grup atau bisa
juga berlainan grup agar terisolir ketika terjadi beban lebih disalah satu jalur grup. Semuanya
terserah user. Jumlah beban atau waktu tidak menjadi faktor penentu yang penting. Jika dari
dilihat dari aspek wiring, lampu gantungatai lampu apapun secara simbol sepertinya sama saja,
tanda silang. Instalasi listrik khususnya instalasi tegangan rendah untuk rumah tinggal
sederhana adalah hal yang bisa dikuasai semua kalangan, bisa dibilang tidak memerlukan
tingkat keahlian spesialisasi tingkat tinggi, bagi anda yang baru belajar di dunia elektro
khususnya arus kuat seharusnya wajib memiliki keahlian ini walaupun pada prakteknya otoritas
instalasi diserahkan pada pihak dengan kompetensi terkait yang diberikan ijin dan hak
mengeluarkan pernyataan standar laik operasi. Setidaknya bagi anda yang punya minat yang
tinggi menguasai instalasi rumah tinggal ini tidak ada salahnya mulai mempelajari agar ketika
anda berada pada kondisi yang mengharuskan turun tangan sendiri dalam hal instalasi
tersebut, tidak asal spekulasi tanpa mempedulikan aspek ekonomis dan aspek proteksi yang
nantinya bisa menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu dalam artikel
ini saya akan coba membahas tentang instalasi listrik rumah dengan memahami wiring diagram.
Mengenal Diagram Gambar Listrik Sebenarnya ada 2 macam diagram yang harus kita pahami
sebagai langkah awal dalam perencanaan instalasi rumah yaitu : 1. Berbagi :. Hello 15 Januari
Suhinar El 16 Januari Mas Zuhdi, WA 15 Juni Suhinar El 16 Juni Unknown 26 Juli Suhinar El 27
Juli Unknown 14 September Suhinar El 16 September Suhinar El 26 Februari Suhinar El 7 Maret
Arifination 1 Juli Unknown 28 Agustus Suhinar El 30 Agustus Unknown 26 Januari Suhinar El 29
Januari Tambahkan komentar. Muat yang lain Postingan Lebih Baru Postingan Lama. Widget
Atas Posting. Dan oleh User Panel wiring diagram ini digunakan untuk analisa jika terjadi
permasalahan pada panel kontrol. Jika Anda mencari Artikel cara membaca gambar kelistrikan ,
Silahkan; Baca Artikel : Cara Membaca Gambar Teknik Listrik Tentang cara membaca gambar
kelistrikan beserta cara analisa masalah kelistrikan mesin industri. Tentang 5 rangkaian dasar
pada gambar wiring diagram listrik. Dengan cara mengetahui ukuran dimensi part yang akan di
gunakan. Jika terjadi masalah kelistrikan pada panel control, Teknisi Listrik akan lebih cepat
dalam melakukan perbaikan dengan cara pembacaan Gambar Wiring Diagram Kelistrikan.
Pembuatan gambar wiring diagram listrik. Jasa Pembuatan Gambar Instalasi Listrik Sebagai
pembuat panel listrik, Kami juga menerima pembuatan gambar kelistrikan atau electrical
drawing. Pembuatan baru gambar instalasi listrik, Edit gambar kelistrikan, Kalkulasi pemakaian
sparepart atau alat alat listrik. Untuk pembuatan gambar instalasi listrik tersebut dapat
dilakukan secara Online, dengan data-data request yang jelas. Data dapat dikirim Via Email
maupun WA yang tercantum dibawah. Dalam pembuatan panel listrik, Kami sudah melampirkan
Drawing Wiring Diagram tersebut, beserta Layout dan part yang digunakan. Cabinet Panel
Layout. Untuk mempermudah kita bagaimana membaca wiring control DOL tersebut, saya kasih
contoh wiring control motor DOL yang ada di tempat kerja saya saat ini. SMS Dompu.
Pertama-tama, kita perlu perbesar gambar control di atas dengan cara klik kiri pada gambar
tersebut, agar setiap symbol dan percabangan bisa terlihat dengan jelas. Terlihat sedikit
berlebihan memang kalau kita bandingkan dengan wiring control DOL yang biasa, yang simple.
Tapi saya menggunakan contoh di atas agar kita mencoba terbiasa berfikir sedikit rumit.
Meskipun sebenarnya nggak rumit juga, hee. Gambar 2 : Rangkaian Daya dan Kontrol. Pertama
kita lihat bagian yang saya marking merah. Ini sebenarnya adalah rangkaian power Volt yang
bertujuan untuk memberikan suply ke motor listrik 3 phase. Akan kita bahas di artikel
selanjutnya. Berikutnya adalah coba amati rangkaian yang saya marking biru dan hijau. Jadi,
Pembahasan rangkaian control DOL ini akan kita mulai dari sini. Power Supply 24 V 4. Relay 24
v 3 K1, K2, K3 Dari komponen diatas, buatlah rangkaian diagram kontrol dengan prinsip
kerjanya "ketika tombol s1 start di tekan maka k1 akan aktif, dan menghidupkan L1, tekan
tombol S2, k2 dan L2 tidak akan aktif sebelum di tekan S3. Jangan malas berkomentar Brosis.
Komentar positif yang sifatnya membangun akan sangat membantu blog ini agar bisa
berkembang lebih baik lagi. Widget Atas Posting. Bagian yang saya marking hijau ini adalah
tabel Local Switch Single Direction. Artinya apa? Oke coba kita perbesar dulu gambarnya. Ya,
jadi kalu kita perbesar, bagian gambar yang saya marking hijau adalah tabel di atas. Untuk
menjawab pertanyaan sebelumnya tentang arti dari Local Switch Single Direction , kita harus

memahami tabel di atas, setelah itu baru kita bisa lanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi, tabel di
atas sebenanrya adalah sebuah Switch LCS Local control switch , yang nantinya akan kita
pergunakan untuk start motor listrik 3 phase, baik dari lokal ataupun Remote. Coba amati kolom
pertama, Contact Point No, Yang mana terdiri dari angka , , , dan Adapun bentuk real nya
sebagai berikut. Saya coba jelaskan satu persatu dulu. Pada kolom ke dua, ada Switch Position.
Keterangan nya sebagai berikut :. Nah, sekarang kita coba hubungkan fungsi antara kolom
pertama dan ke dua pada tabel di atas. Jika kita posisikan switch pada posisi RC , maka
terminal yang akan terhubung close adalah nomer dan Jadi, swicth pada terminal dan akan
berada pada posisi close ON. Jika kita posisikan switch pada posisi LC, maka kontak yang
terhubung ON adalah 3 dan 4. Itu artinya kita sedang memindahkan mode start motor listrik dari
yang tadi Remote menjadi Lokal. Terakhir, saat kika posisikan switch pada posisi START, maka
posisi switch 3 dan 4 pada point no 3 masih tetap dalam kindisi terhubung ON , dan di saat yang
bersamaan kontak 5 dan 6 akan menjadi Start Impulse Kondisi menghidupkan motor listrik.
Oke, sampai di sini, bagian gambar wiring yang saya marking hijau harusnya sudah bisa kita
pahami dengan baik. Jika belum, coba ulangi sekali lagi. Kalau sudah, kita coba lanjutkan
membahas keseluruhan gambar yang saya mrking
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biru. Oke, saya kasih gambar lagi biar nggak repot scroll ke atas. Sebelumnya dizoom lagi deh
kemudian taruh diTab baru biar enak lihatnya. Jadi tlong diperhatikan lagi, kali ini kita hanya
akan fokus di marking warna biru. Jadi jangan lirik yang lain, hee. Amati pojok bagian kiri atas
dan bawah terakhir saya ingatkan, marking biru. Kita mulai dengan sebuah MCB 1 phase, 2
pole. Oke kita besarin lagi nih. Jadi sebenarnya 2 switch MCB ini adalah 1 unit. Bukan 2 unit
MCB yang terpisah. Bedanya adalah bagian pojok kiri atas merupakan bagian phase, dan
bagian pojok kiri bawah adalah Neutral. Jadi seperti yang saya bilang di atas, ini adalah sebuah
MCB 2 pole yang terdiri dari phase dan neutral. Pembahasan pertama, kita akan coba
mempelajari wiring ini untuk mode start Lokal dari LCS. Coba perhatikan bagian-bagian gambar
yang saya marking kuning, hanya gambar kuning. Gambar 5 : Mode Start lokal. Chandra hs PM.
Unknown AM. Unknown PM. Bofit Osbron PM. Heri PM. Heri AM. Berlangganan via Email.

