
1MEMELIHARA DAN MENGATASI 
PERMASALAHAN PANEL INDUK GEDUNG
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1. 16  tahun di bidang kelistrikan

2. Penilaian terhadap kelayakan
kelistrikan dalam suatu industry atau
Gedung.

3. Retrofit system panel LVMDP, MV, 
dan PKG

4. Design and Build Upgrade System 
Kelistrikan

5. Design, Drawing dan Implementasi
system kelistrikan.

6. Handle Troubleshoot dan Analisa 
system kelistrikan



3

❑ Dasar teori panel LVMDP

❑ Masalah umum pada panel LVMDP

❑ Troubleshooting

❑ Maintenance
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❑ Mengerti panel LVMDP 

dengan baik

❑ Mampu menangani masalah 

panel LVMDP dengan baik 

dan tepat

❑ Mampu melaksanakan 

maintenance Panel LVMDP
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LVMDP adalah kependekan dari 

Low Voltage Main Distribution 

Panel, artinya panel LVMDP ini 

bekerja pada tegangan rendah 

<1kv dan berfungsi sebagai 

pembagi utama pembagian daya 

instalasi di seluruh gedung dan 

sekitar.

Pengertian :
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1. Low Voltage Main Distribution Panel

2. Komponen Low Voltage Main Distribution Panel.

3. Low Voltage Breaker – ACB (Air Circuit Breaker).

4. Type ACB (Air Circuit Breaker).

5. Bagian-bagian ACB (Air Circuit Breaker).

6. Permasalahan Umum LVMDP

7. Maintenance.

8. Trouble shooting
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1. Panel distribusi diperuntukkan

untuk menyalurkan tenaga

Listrik dari transformator

distribusi dengan range 

tegangan kerja dibawah 1 kV. 

2. panel ini berisi Breaker / 

DS/COS, yang berfungsi

sebagai salah satu komponen

proteksi untuk memisahkan

bagian yang dilindungi dengan

daerah yang mengalami

gangguan. sehingga gangguan

yang terjadi tidak menyebar / 

meluas ke sistem yang lain.
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PLN GENSET

G

OUTGOING 1 OUTGOING 3OUTGOING 2

INTERLOCK

TR
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PLN GENSET

G

OUTGOING 1 OUTGOING 3OUTGOING 2

COS

TR
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LBS

COS
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➢ Komponen proteksi sistem kelistrikan yang berfungsi

: untuk membatasi dan memutus aliran arus ketika

terjadi gangguan Sehingga gangguan yang terjadi

tidak meluas dan Mengganggu sistem lain yang

sedang beroperasi.

➢ Pada dasarnya sistem kerja menggukan arc-chute

atau pemecah arching, konsep peredam yang

Digunakan adalah dengan memecah Arching / busur

Api menggunakan kisi kisi yang dilapisi udara .

Kemampuan MCCB “Range dari 16 - 1250 Ampere”
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Kemampuan COS “Range dari 25 – 6300 Ampere”

➢ Changeover Switch atau yang sering disebut COS atau

Ohm Saklar adalah alat listrik yang digunakan untuk

memindahkan daya listrik dari sumber listrik utama

(PLN) dengan sumber listrik cadangan (Genset) dan

sebaliknya.Changeover switch, dapat dibadi menjadi 2

jenis, yaitu changeover switch manual dan changeover

switch motorized. Change over Switch ini hanya sebagai

saklar tidah memiliki proteksi apapun, umum nya

pemasangan nya di seri dengan MCCB atau ACB

sebagai Pengaman.
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Kemampuan ACB “Range dari 630 – 6300 Ampere”

➢ Komponen proteksi sistem kelitrikan yang berfungsi

Untuk membatasi dan memutus aliran arus ketika

terjadi gangguan Sehingga gangguan yang terjadi tidak

meluas dan Mengganggu sistem lain yang sedang

beroperasi.

➢ Pada dasarnya sistem kerja ACB menggukan arc-

chute Atau pemecah arching, konsep peredam yang

Digunakan Air circuit breaker adalah dengan memecah

Arching / busur Api menggunakan kisi kisi yang dilapisi

udara .
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AIR CIRCUIT BREAKER 

(ACB) 

TYPE FIX STEP

AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) 

WITHDRAWABLE
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1.Gear Motor/MCH

Berupa Sistim mekanik dan Motor yang berfungsi

untuk menyiapkan spring mekanik dalam keadaan

siap untuk dioperasikan ON (Close) atau OFF 

(Open). Biasanya sudah dilengkapi dengan fasilitas

pemutus tegangan bila kondisi motor sudah selesai

tugasnya, maka motor tidak akan bekerja lagi. 

Fasilitas lain yang tersedia adalah biasanya Motor 

MCCB/ACB setelah melakukan reset/ Energize, 

maka motor akan berhenti sendiri, tetapi kadang-

kadang dilengkapi dengan fasilitas tambahan NO, 

sehingga apabila Motor selesai Energize maka akan

keluar tegangan pula (Aux NO) yang bisa

dimanfaatkan lagi untuk Closing/Open ACB/MCCB 

melalui XF/MX.
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2.UVT

Pada prinsipnya, Air Circuit Breaker akan

bekerja jika terdapat tegangan pada UVT 

(Under Voltage Toggle) sehingga

memunculkan tarikan pada toggle. Ketika

toggle ini terlepas, maka sistem mekani Air 

Circuit Breaker akan terkunci atau dalam

kondisi off
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3.Closing Realease/XF

Cara kerja Air Circuit Breaker ditinjau dari

closing releasenya adalah sebagai berikut. 

Ketika tegangan masuk, maka toggle akan

menarik Air Circuit Breaker sehingga ia akan

ada pada mode ON. Sementara itu jika

dilepas tegangannya maka ia akan tertutup

kembali. Selain itu untuk dapat memastikan

closing releasenya terputus dan benar-benar

tidak bekerja lagi, biasanya digunakan cara

mengunci (interlock) salah satu komponen

yang disebut cable control.
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4.Shunt Trip/MX

Shunt trip pada Air Cicuit Breaker 

adalah sering juga disebut dengan MX. 

Tugasnya adalah untuk membuka circuit 

breaker dengan cara mendorong toggle 

mekanik sehingga sistem menjadi OFF 

sementara circuit breaker ON. Sistem ini

bekerja dengan melewatkan kabel wiring 

melalui Auxiliary Contact terlebih dahulu
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5.Auxilliary Kontak

Alat ini merupakan tombol Switch ON/OFF 

dengan beberapa kondisi: (1) Normally 

Open, dimana kondisi normal terbuka atau

sering pula disebut lepas, (2) Normally 

Close yang artinya kondisi normal 

berhubungan sedang tersambung, dan (3) C 

artinya kondisi dasar yang dapat terhubung

dengan keadaan normal open maupun

normal close. Auxiliary Contact ini memiliki

fungsi sebagai perlindungan tambahan jika

terjadi kegagalan dalam komponen listrik.
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❑ MICROLOGIC 

(SCHNEIDER) 
❑ DIGITAL TRIP 

RELAY (LSiS)

❑ MPRO TRIP 

RELAY (GE)

❑ ETU TRIP 

RELAY 

(SIEMENS)

❑ TRIP RELAY 

(ABB)

6.Trip Unit ACB adalah komponent proteksi yang mengontrol sistem kerja dari breaker /

ACB, yang dilengkapi dengan proteksi untuk overload dan Short circuit, namun untuk

beberapa type Trip Unit ACB terdapat beberapa tambahan proteksi seperti earth fault,

intantaneous dan lain lain.
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7.Interlok Mekanik Berfungsi untuk pengaman agar dua ACB tidak jalan berbarengan,

ACB jalan bergantian secara mekanik (manual Operasi).
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1.Kelebihan atau kekurangan tegangan

Gangguan kelebihan atau kekurangan

tegangan listrik ini dapat menyebabkan

berbagai peralatan listrik yang memiliki

rangkaian power supply (seperti komputer) 

tidak dapat dioperasikan atau mati, selain itu

juga dapat menyebabkan power supply 

rusak. Gangguan ini dapat diamati misalnya

dengan cara melihat cahaya lampu yang 

semakin redup atau semakin terang dari

biasanya.
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2.Total loss of line

Gangguan ini disebabkan karena putusnya

jalur transmisi listrik, baik dari tegangan

tinggi, menengah, atau tegangan rendah. 

Dampak dari gangguan ini adalah peralatan

listrik atau elektronik tidak mendapat suplai

listrik, dan gangguan ini tidak terlalu

merusak peralatan elektronik.
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3.Fluktuasi tegangan

Gangguan ini umumnya terjadi dalam waktu

yang singkat. Gangguan ini disebabkan

perubahan beban listrik yang terjadi secara

tiba-tiba pada suatu jaringan listrik.
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4.Tegangan spike atau transien

Gangguan ini pada dasarnya meyerupai

dengan fluktuasi tegangan, namun tegangan

fluktuasinya sangat cepat dan terdapat

tegangan puncak yang melonjak tinggi

dalam waktu yang singkat.
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5.Ground Fault

Gangguan satu fasa ke tanah sangat

tergantung dari jenis pentanahan dan

sistemnya. Gangguan satu fasa ke tanah

umumnya bukan merupakan hubung singkat

melalui tahanan gangguan, sehingga arus

gangguannya menjadi semakin kecil

.Ground fault juga disebabkan oleh

ketidakseimbangan arus di phasa R,S & T 

sehingga arus muncul di netral. Arus urutan

nol ini akan mengakibatkan Ground Fault.
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➢Manfaat dan Fasilitas Perawatan

1) Masa pakai switchboard yang lebih lama dan 
penggantian yang lebih sedikit;

2) Mengurangi waktu perbaikan dan perbaikan, dan opsi 
penjadwalan pada waktu yang tepat;

3) Lebih sedikit kegagalan dengan pemadaman yang tak 
terduga;

4) Deteksi tepat waktu dari segala kondisi operasi yang 
tidak diinginkan yang memerlukan koreksi;

5) Meningkatkan kinerja pabrik/gedung dan meningkatkan 
ekonomi operasi 
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Catatan perawatan 
File pemeliharaan harus dibuat yang harus 

mencakup sebagai berikut: 

1) Catatan semua switchboard yang terpasang 
dan jadwal perawatannya; 

2) Papan nama data dari semua peralatan dan 
komponen utamanya, buku instruksi, daftar 
bagian pembaruan, buletin dan gambar;

3) Daftar semua item yang harus diperiksa dan 
penyesuaian apa yang harus diperiksa;

4) Catatan inspeksi dan hasil pengujian 
sebelumnya.
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TROUBLE DISCRIPTION

Trip acb/lampu indikator 

menyala kuning tanda gangguan

✓ Pengecekan di lakukan dari sisi 

beban. 

✓ Reset tombol push button. 

✓ Pemastikan di sisi main busbar 

tidak ada short

Acb tidak bisa close manual / 

remote

✓ Pengecekan di sisi closing coil. 

✓ Pengecekan di uvt ( jika di 

pasang )

✓ Memastikan tidak ada proteksi 

yang bekerja 

✓ Pengecekan interlock



www.deqhaelcomindo.com

http://www.deqhaelcomindo.com/


Khusus Member BEA :

1. Free Konsultasi

2. Discount 30% untuk

Member BEA untuk

Maintenance

3. Pendaftaran ke :

https://bit.ly/konsultasi

gratis2020


