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ABSTRAK

RANCANGAN INSTALASI SISTEM KONTROL MOTOR POMPA PEMASOK AIR

BAKU SISTEM PENDINGIN SEKUNDER RSG-GAS. Telah dibuat rancangan
instalasi sistem kontrol motor pompa pemasok air baku untuk memenuhi kebutuhan
sistem pendingin sekunder RSG-GAS. Hasil rancangari ini berupa panel instalasi
yang digunakan untuk mencatu energi listrik 3 fasa dari PLN dan Genset untuk
mengoperasikan motor pompa benam jenis bertingkat banyak kapasitas Q = 30
m3/jam; daya listrik PN = 4 kW; tegangan 380V/3-/50Hz; dan koneksi rangkaian Y
sehingga dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis dengan menggunakan
peralatan A TS (automatic transfer switch). Dari hasil rekapitulasi diperoleh total beban
sebesar 4 kW, arus nominal 9,5 A; jenis pengaman NFB 16 A. Jenis kabel yang
digunakan dari PLN ke panel kontrol adalah NYY diameter 6 mm2 kapasitas arus
maksimum 25 A dan untuk kabel panel kontrol ke motor pompa menggunakan kabel
jenis NYY diameter 4 mm2 kapasitas arus maksimum sebesar 20 A. Rancangan
instalasi sistem kontrol motor pompa ini siap untuk diimplementasikan.
Kata kunci: sistem kontrol motor

ABSTRACT

INSTALLA nON DESIGN OF PUMP MOTOR CONTROL SYSTEMS FOR SUPPLIED
OF THE RSG-GAS SECONDARY RAW WATER COOLING SYSTEM. It has design
already ed of an installation of the pump motor control system for supplied of raw
water to fulfil the RSG-GAS secondary cooling system. The installation design of this
plant is used to supply electrical energy from PLN and 3 phase generator to operate
the pump motor embedded multilevel type, capacity, Q = 30 m3/h; electric power, PN
= 4 kW; voltage, 380V/3-/50Hz, and Y connections that can be operated manually or
automatically by using the automatic transfer switch. The results obtained
recapitulation total load of 4 kW, the magnitude of the nominal current of 9.5 A; kind of
safety and capacity are used NFB 16 A, use of this type of cable to the control panel is
PLN NYY 6 mm2 diameter maximum current capacity of 25 A cable and use the
control panel to the pump motor cable type NYY 4 mm2 diameter maximum current
capacity of 20 A. The design of the pump motor control system installation is ready to
be implemented.
Keywords: motor control system

PENDAHULUAN

Pada sisi belakang menara pendingin sekunderterdapat sebuah sumur bar peninggalan proyek
Interatom, dengan kedalaman hingga 110 m dan
diameter sumur 200 mm (8 inch) yang mampu
memberikan persediaan cadangan air bersih hingga

30 m3/jam. Awalnya ketersediaan sumur bor
tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan air
baku disaat proyek pekerjaan reaktor serb a guna
laboratorium penunjang (RSG-LP) berlangsung
(dari tahun 1982-1987), setelah proyek selesai dan
fasilitas air baku dari Pengelola Air Minum (PAM)
Puspiptek telah terpasang dan dioperasikan,
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keberadaan sumur bor tidak digunakan lagi.
Selain digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sistem pendingin sekunder RSG-GAS,
air baku PAM Puspiptek terse but digunakan pula
untuk keperluan lain yaitu:
• Pengolahan air bebas mineral (air demi), dengan

kapasitas : 5 m3/jam

• Air umpan kolam menara air pendingin, dengan
kapasitas : 25 m3/jam.

• Pasokan air baku untuk tandon air pemadam
kebakaran : 40-80 m3/jam

• Sistem sanitasi, sistem pemadam kebakaran dan
cadangan

Untuk memanfaatkan keberadaan sumber

air dari sumur bor terse but perlu dibuat suatu
rancangan instalasi kontrol pengoperasian motor
pompa pemasok air baku. Makalah ini membahas
rancangan instalasi sistem kontrol pengoperasian
motor pompa yang dapat dioperasikan secara
manual maupun otomatis dengan suplai listrik dari
sumber PLN yang diperoleh dari gedung panel
hydran untuk gedung reaktor yang disuplai dari
jaringan listrik RMI PTBN dan Genset gedung
RSG-GAS dengan mempertimbangkan lokasi
swnur bor, sistem distribusi penyaluran dan kualitas
air sumur bor, arus nominal beban untuk

menentukan besarnya kapasitas pengaman (MCB) ,
rating arus pengaman dan sebagainya sehingga
rancangan instalasi tersebut memiliki kehandalan
yang baik dan dapat diimplementasikan.

Rancangan ini diharapkan dapat memenu hi
persyaratan safety (keamanan), reliability
(keandalan), accessibility (kemudahan), availibility
(ketersediaan), impact of environment (pengaruh
lingkungan), economic (ekonomi) dan esthetic
(keindahan). Selain itu rancangan ini juga harus
mudah dalam pengoperasian, perawatan, perbaikan
sistem, pemasangan, penggantian peralatan sistem
dan siap untuk diimplementasikan.

TEORI

Untuk mengimbangi kekurangan air akibat
penguapan dan percikan di menara pendingin
(cooling tower) saat reaktor RSG-GAS beroperasi
30 MW termal diperlukan penambahan cadangan
air bersih pada kolam penyedia air baku dengan
laju penambahan air antara 47 m3/jam sampai
dengan 53 m3/jam yang selama ini masih di suplai
dari PAM Puspiptek. Berdasarkan hasil pengukuran
kualitas air PAM Puspiptek tanggal Maret 2012
beberapa kandungan unsur menunjukkan nilai yang
melebihi standar persyaratan kualitas air baku
sistem pendingin sekunder RSG-GAS (PAOll02/03)
dan sistem pengolahan air bebas mineral (GCA01)
ditunjukkan pada Tabel!.

Tabel 1 menunjukkan beberapa kandungan
air PAM Puspiptek kurang baik (tidak memenuhi
kriteria persyaratan kualitas air baku sistem
pendingin sekunder RSG-GAS). Kandungan unsur
air yang kurang baik ini dapat berdampak terhadap
umur pakai resin pada sistem pengolahan air dan
penggunaan bahan kimia yang berlebih, sebab
pengendalian kualitas air pendingin sekunder
dilakukan dengan menggunakan bahan kimia
(inhibitor) .

Untuk mengoptimalkan keberadaan sumur
bor sebagai sumber pemasok air baku (GBA02) dan
penambahan air pendingin sekunder serta
pengolahan air bebas mineral (GCA01) tersebut,
perlu dibuat suatu rancangan sistem kontrol motor
pompa yang dapat dioperasikan secara manual
maupun otomatis sehingga laju kebutuhan
penambahan air dapat terpenuhi.
Kriteria dari rancangan sistem kontrol motor pompa
tersebut antara lain dapat dioperasikan secara
manual maupun otomatis dengan menggunakan
tegangan 380 V; 3 fasa; 50 Hz. Suplai daya listrik
untuk rancangan sistem kontrol ini terlebih dahulu
melalui panel distribusi kemudian didistribusikan
melalui sub panel.

Tabel I. Kandungan unsur air baku PAM Puspiptek dan Sumur Bor

Derajal keasaman (pH)

Konduklivilas

Sulfal (S04·2)

Silika (Si02)

Postal (P04'3)

Khlor (G~1)

Hardness Total

Ga2• sebagai GaG03

Basi (Fe'2)

Bau (odor)

Rasa (taste)
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7-7,5

150 I-lSi/cm

67,8 ppm--
26,5 ppm

7,1 ppm

40 ppm

34 ppm

Tidak berbau

Tidak berasa
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dengan A adalah luas penampang (mm2), I adalah
arus nominal beban (A), L adalah panjang kabel
(m), p adalah tahanan jenis penghantar (.o./mm2),
dan Vr adalah rugi-rugi tegangan yang
diperbolehkan.

Panel ATS (automatic transfer switch)

Panel hubung bagi (PHB) adalah perangkat
yang digunakan pada instalasi listrik supaya sistem
dapat bekerja dengan aman dan handal sebelum
didistribusikan ke beban-beban[31• Komponen
komponen panel hubimg bagi terdiri atas kotak
panel, pengaman beban lebih, pengaman hubung
singkat, saklar dan lampu indikator. Setiap beban
listrik dapat dioperasikan baik secara terpusat
melalui panel kendali. PHB harus ditata dan
dipasang sedemikian rupa sehingga pemeliharaan
dan pelayanan mudah dan aman, dan bagian yang
penting mudah dicapai. Pengaturan suplai sumber
listrik dari PLN atau Genset untuk memenahi

kebutuhan rancangan instalasi sistem kontrol motor
pompa menggunakan ATS (automatic transfer
switch) .

Arus beban nominal

Arus nominal beban perlu diketahui untuk
menentukan besarnya kapasitas pengaman (MCB).
MCB adalah alat pengaman otomatis yang
digunakan untuk membatasi arus beban agar tidak

melebihi kapasitas daya xang tersedia dan sebagai
proteksi instalasi bebanI J. Dalam penggunaannya
pengaman ini harus disesuaikan dengan besaran
listrik yang terpasang. Untuk menentukan arus
nominal pada hantaran digunakan persamaan
sebagai berikut:
Untuk 3 (tiga) fasa:

In p (A) (1)
.J3X1JX 380x cos ()

Untuk 1 (satu) fasa:

In - 220:COS() (A) (2)

dengan In adalah arus nominal beban (A), P adalah
daya beban (watt) dan Cos rpadalah faktor daya =
0,8

Pada sumber daya listrik 3 fasa perlu
diperhitungkan supaya beban masing-masing
fasanya mendekati sarna sehingga ketiga fasanya
akan setimbang.

Rating arus pengaman

Persyaratan rating arus pengaman yaitu:
Secara umum, arus sekering (fuse) yaitu:

A - 2xIxLxp (mm2)
vr

Luas penampang kabel 3 (tiga) fasa

A= 1,73xIxLxp (mm2)
vr

(6)

(7)

Iluse 2? Inominal

Untuk motor-motor, arus sekering yaitu:

I. > (I starting motor) (A)
juse - 2,5

Persyaratan rating alat hubung atau
kontaktor disesuaikan dengan rating daya beban
dimana:

Penentuan ukuran kabel

Penentuan ukuran kabel dipilih sedemikian
rupa sehingga kemampuan dalam mengalirkan arus
minimum 125 % kali pada arus kondisi beban
penuh[2J. Dalam pemasangan instalasinya terdapat
beberapa jenis kabel yang dapat digunakan, jenis
kabel yang ditempatkan atau ditanam dalam dinding
adalah jenis NGA, NY A dan NYM, sedangkan
kabel yang ditanam di dalam tanah adalah NYY,
NYGbY dan NYRGbY.

Persamaan untuk menentukan ukuran

penampang supaya tidak melebihi batas rugi-rugi
tegangannya adalah sebagai berikut:

Luas penampang kabel 1 (satu) fasa:

Pkontaktor ;;::Iteban

(4)

(5)

(3) METODOLOGI

Subtansi dari kegiatan rancangan instalasi
sistem kontrol motor pompa adalah rekapitulasi
komponen-komponen sistem kontrol yang
memerlukan sumber daya listrik meliputi
perhitungan arus nominal untuk menentukan nilai
pengaman yang digunakan dan penentuan ukuran
kabel yang digunakan, pembuatan gambar skema
dan moda pengoperasian. Peralatan dan bahan yang
digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan arus nominal (In)

Pada rancangan instalasi sistm kontrol
motor pompa ini yaitu sebesar 4 kW. Berdasarkan
persamaan (1) maka didapatkan arus nominal
sebesar:

In - r:: P (A)
3xryx380xcos()

4000

1,73xO,8x380xO,8

= 9,5A

Dengan menggunakan persamaan (3) dapat
digunakan pengaman dengan nilai lebih dari 9,5 A.

Kiswanto, dkk ISSN 1410 - 8178 Buku II hal. 403



PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, 11 September 2013

~

batan

yaitu digunakan NFB 16 A.

Penentuan ukuran kabel

1) Kabel dari PLN ke panel kontrol
Dengan menggunakan estimasi jarak panel

PLN ke panel listrik motor pompa sepanjang 50 m
dan nilai rugi tegangan sebesar 2% maka besarnya
rugi-rugi tegangan yang diperbolehkan sebesar:

Vr = 2% x 380 = 7,6 volt
dengan menggunakan persamaan (7) didapat
luas penampang kabel sebesar:

A_1.73xlxLXp (mm2)
vr

A_1.73x16x50xO,0175
7,6

A= 3,186mm2

Dengan mempertimbangkan faktor
keamanan dan kehandalan sebesar 150% maka

digunakan kabel jenis NYY dengan diameter
sebesar 6 mm2 yang memiIiki kemampuan
menerima arus maksimum sebesar 25 A.
2) Panel kontrol ke beban motor 3 fasa

Dengan menggunakan estimasi jarak kabel
dari panel kontrol ke beban motor 3 fasa sepanjang
30 m dan nilai "rugi tegangan sebesar 2% maka
besamya rugi-rugi tegangan yang diperbolehkan
sebesar:

vr=2% x380=7,6 volt

dengan menggunakan persamaan (7) didapat luas
penampang kabel sebesar:

A _1.73xlxLxp (mm2)
vr

A _1,73x16x30xO,0175
7,6

A=1,9mm2

Dengan mempertimbangkan faktor
keamanan dan kehandalan sebesar 150% maka

digunakan kabel jenis NYY dengan diameter
sebesar 4 mm2 yang memiliki kemampuan
menerima arus maksimum sebesar 20 A.

Hasil rancangan instalasi sistem kontrol
motor pompa air baku dari sumur bor

Suplai listrik untuk rancangan instalasi
sistem kontrol motor pompa air baku Sumur bor
diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu PLN dan Disel.
Dalam kondisi normal listrik di suplai dari PLN
tegangan 380 V AC; 50 Hz, sedangkan pada kondisi
darurat dimana suplai listrik PLN mengalami
gangguan maka suplai listrik diperoleh dari sumber
Disel. Pengaturan ini dilakukan secara otomatis
dengan menggunakan Automatic Transfers Switch
(ATS) sehingga suplai listrik pad a sistem kontrol
motor pompa bor dapat dijamin.

Tabel 2. Kebutuhan bahan dan alat

PERALATAN & KOMPONEN ElEKTRIKAl

1.

Levelconlfolswffch,220V/50Hz unit2

2.

Pressure control switch, 0.... 5 bar/220V/50Hz unit1

3.

Panellistrik, ukuran: 400 x 300 mm Kalak1

4.

MCB 2 A dan 16 A pc1 + 1

5.

Konlaklor 3 fasa pc1

6.

Cek Valve pc1

7.

lampu indikalor, warna hijau, 220V/50Hz Pc4

8.

lampu indikalor, warna merah, 220V/50Hz pc4

9.

Push button, warna hijau, 220V/50Hz pc1

10.

Push button, warna merah, 220V/50Hz pc1

11.

Push button, warna biru/abu-abu, 220V/50Hz pc1

12.

Kabel, NYY 4 x 4 mm2 m30

13.

Kabel, NYY 5 x 6 mm2 m50

Pompa benam, jenis bertingkal banyak (submersible pump, multi stage type), spesifikasi sebagai berikut: Kapasilas, Q = 30 m3/hDaya, PN= 4 kW14. I Tegangan, 380V/3-/50Hz

Iunil

Koneksi rangkaian: Y Malerial: 88316Koneksi DiDa:02in
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Fuse

Keterangall
QI =MCB 3
FI =MCB I
F2 = over load

T = timer
51 =selektor switch
52:52 = selektor switch autdmanual
S4 = tombol resel

CF = contfol flow

c~w = control level RW water
CL" = control level hidean
S5:S7 = tombol ON

S6:S8 = lombol OF
Kl = kontaktor utama
K2 = kontaktc:r bantu

HI = lampu Indikator

S9 = tombollampu test

M3 = motor pompa 3 rasa

Panel sistem kontrol
_0_0_._._.-.-.-.-.-.-.-

I
I
I

-!.---
I
I

! U !
1._._._._._._._._._._._1

Gambar 1. Blok diagram sistem kontrol motor pompa air PAM Puspiptek-Sumur bor

Power supply untuk sistem pompa benam
ini diperoleh dari panel sistem hid ran karena pada
panel sistem hydran sendiri sudah disuplai dari 2
sistem listrik yaitu PLN (gedung RMI) dan dari
genset gedung reaktor RSG-GAS dengan
menggunakan ATS. Fungsi penggunaan ATS ini
apabila dalam kondisi normal maka power supply
listrik dicatu dari PLN sedangkan dalam kondisi

L1
L2
L3
N
PE

'-----r---r--:1

...F+o-m-----~~:12-:
, , I, I I, I I
I • 2 I
I ,,- I I I II I
I •. .
1- ,

terjadi gangguan dimana power supply listrik PLN
terganggu (power supply PLN terputus) maka
secara otomatis switch selektor akan pindah ke
genset sehingga suplai listrik untuk pompa benam
ini dicatu dari genset. Penggunaan panel ATS ini
dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas suplai
listrik dan kehandalan sistem secara keseluruhan.

F2

K1 • 1i~"hi
•• !

I
I
I
I

_. __ ._.1

s

Gambar 2. Hasil rancangan instalasi sistem kontrol motor pompa

Moda pengoperasian + Putar MCB QI untuk suplai 3 fasa

Moda pengoperasian motor pompa benam + On-kan MCB FI untuk power supply sistem
ini dapat digunakan untuk mengisi kolam rowwater kontrol
dan kolam hydran secara bergantian (lihat + Putar saklar Sl pada posisi 1
Gambar 2). + Untuk mengisi kolam rowwater secara auto,

1. Moda operasi pengisian kolam rowwater putar saklar S2 pada posisi 1 dan S3

+ Buka katup no 1 dan tutup katup no 2 + Apabila level air pada kolam rowwater kurang,
control level (CL) rowwater akan pad a posisi
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close sehingga kontakktor Kl mendapat power
dan sistem power supply 3 fasa akan masuk ke
motor pompa dan pompa akan beroperasi
mengalirkan air dari sumur ke kolam rowwater
(lampu indikator H2 menyala)

• Apabila level kolam telah tercapai, CL
rowwater akan ke posisi open sehingga
kontaktor KI akan mati dan suplai 3 fasa ke
motor akan terputus, pompa mati

• Untuk mengoperasikan pompa secara manual
maka putar selektor S2 pada posisi 2

• Tekan tombol ON Ss sehingga kontaktor KI
akan mendapat power dari sistem 3 fasa akan
masuk ke motor pompa dan pompa akan
beroperasi mengalirkan air dari sumur ke kolam
rowwater

• Untuk mematikan pompa dengan menekan
tombol OFF S6

• Untuk menghidupkan pompa dengan manual ini
perJu di kontrol level air pad a kolam rowwater
tidak melebihi batas maksimum permukaan air
kolam rowwater

E
e
cooM

400 mm

2. Moda operasi pengisian kolam hydran dapat
dilakukan dengan cara membuka katup no 2
dan menutup kat up no 1

• Putar selektor SI pada posisi 2
• Putar selektor S2 pada posisi 0 dan selektor S3

pada posisi 1 untuk auto dan posisi 2 untuk
manual

• Sela'1iutnya mengikut langkah-Iangkah sarna
dengan proses mengisi kolam rowwater

Pada rancangan instalasi sistem kontrol ini
dilengkapi pula dengan pengaman aliran air. Pada
sa at pompa beroperasi, relai timer kondisi ON
sampai beberapa saat (± 1 menit) , waktu terse but
sudah cukup untuk mendeteksi aliran control flow
(CF) bekerja (kontak CF menjadi close) dan apabila
sampai waktu (± 1 menit) terse but pada pipa tidak
ada aliran air (kontak CF masih open) maka sistem
kontrol akan mati secara otomatis yaitu dengan
terbukanya kontak timer. Sedangan apabila arus
yang mengalir ke rangkaian kontak melebihi batas
yang ditentukan (over load F2 bekerja) maka sistem
akan mati dan lampu indikator HI akan menyala)

1. Panellistrik
2. ReI afuminium

3. Komponeo lis/oK
4. Lampo indikator w. hijau
5. Lampo indikalorw. merah
6. Push button (reset)
7. Kunci

8. Push button (ON'OFF)
9. Cable Socket (Pg.)

Gambar 3. Skema panellistrik rancangan instalasi sistem kontrol motor pompa

Moda pengoperasian dan kendali

Moda pengoperasian dan kendali
merupakan bagian dari kelengkapan pengamanan
(safety device) dari suatu sistem. Tujuan untuk
menjamin bahwa pengoperasian aman dilakukan
pada saat terjadi kegagalan pengendalian.

Parameter yang dikendalikan pada sistem
pemasok air baku sumur bor, adalah laju alir air,
dan ketinggian permukaan air yang dipasok oleh
pompa, karena luas penampang adalah tetap
(constant) .

Berikut ini diuraikan mod a pengoperasian
dan kendali (Gambar 4) serta fungsi dari
kelengkapan pengamanan pada sistem pemasok air
baku sumur bor (GBA02).

Fungsi dan kegunaan perlengkapan
pengamanan
a) Peralatan kendali ketinggian permukaan air

(control level, CLOI & CL02, Gambar 1).
Perala tan ini berfungsi untuk mengendalikan
permukaan air saat level air rendah (low, L)
dengan cara memerintahkan motor listrik
pompa benam untuk beroperasi, dan saat
permukaan level air tinggi (high, H) akan
memberi perintah ke motor listrik pompa n.
Proses peralatan ini yaitu untuk mencegah
muka air melebihi kemampuan tampung (Iuber;
overflow) dan mencegah kekurangan air di
dalam bak penampungan.

b) Peralatan kendali tekanan di dalam pipa
(control pressure, CPO1). Peralatan ini
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berfungsi untuk mencegah tekanan lebih di
dalam pipa sisi tekan (discharge pipe) apabila
terjadi kesalahan pengoperasian yaitu saat
pompa benam beroperasi tetapi katup ke kolam
air baku (AA02) dan katup ke tandon air hidran
(AA03) posisi menutup sehingga tekanan
diantara katup akan menjadi naik. Pada saat
kondisi tekanan lebih telah mencapai harga
batas atas setting maka kendali tekanan akan
memerintahkan motor listrik pompa benam
untuk berhenti (stop). Kegunaannya yaitu untuk
mencegah pipa tekan pecah (burst).

c) Peralatan katup searah (check valve, AA01).
Peralatan ini berfungsi untuk mencegah aliran
balik saat pompa berhenti dan untuk menjamin
agar air ada disepanjang pompa benam hingga
katup searah. Kegunaannya yaitu untuk
mencegah palu air (water hammer) yang dapat
memicu kerusakan pada impeler dan rumah
pompa serta memudahkan pengopersian pompa
benam selanjutnya (self priming).

d) Peralatan katup dua arah (two way valve/shut
off valve, AA02 & AA03). Peralatan ini
berfungsi untuk mengendalikan arah aliran saat
digunakan sehingga dapat dibuka dan ditutup
sesuai kebutuhan. Kegunaannya untuk
mencegah salah arah aliran, agar arah aliran
sesuai dengan yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh
total beban sebesar 4 kW, besarnya arus nominal
sebesar 9,5 A, jenis pengaman dan kapasitas yang
digunakan NFB 16 A, penggunaan jenis kabel dari
PLN ke panel kontrol adalah NYY diameter 6 mm2
(kapasitas arus maksimum sebesar 25 A) dan
penggunaan kabel panel kontrol ke motor pompa
menggunakan kabel jenis NYY diameter 4 mm2

(kapasitas arus maksimum sebesar 20 A).
Rancangan instalasi sistem kontrol motor pompa ini
siap untuk diimplementasikan.
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TANYA JAWAB

Sugeng R
~ Apakah peralatan perancangan UUB sudah

diotomatisasi ?

~ Bagaimana hubungan ketebalan dinding dengan
proses perpindahan panas?

Kiswanto
~ Peralatan UUB belum diotomatisasi,

mengingat modifikasi pemipaan masih
dikembangkan lebih lanjut. Otomatisasi baru
direncanakan stelah karakterisasi UUB selesai

dilakukan dan fabrikasi proses pemipaan
selesai, sedangkan piranti sistem akuisisi data
sudah tersedia device kontrollernya yaitu C
DAQ 9188 dari national Instruments.

~ Hubungan ketebalan dindiing pipa dengan
perpindahan panas bahwa semakin tebal pipa
semakin buruk konduktivitas panasnya
sehingga fluida yang mengalir di dalam pipa
banyak mengalami distorsi panas, karena
banyak .terserap oleh pipa dan terbuang ke
lingkungan
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