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Pendahuluan 
 
 
Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung di Indonesia dimulai sejak 
tahun 1985 dengan diperkenalkannya program . DOE (Department Of Energy, USA) oleh 
Departemen Pekerjaan Umum. Perkembangan selanjutnya nyaris tidak terdengar sampai 
tahun 1987. 
 
Tahun 1987, ASEAN bekerjasama dengan USAID sekaligus memperkenalkan program 
ASEAM ( A Simplified Energy Analysis Method ). Sejak itu mulailah masalah konservasi 
energi terangkat kembali ke permukaan di Indonesia. 
 
Dalam rangka lebih meningkatkan usaha konservasi energi, Direktorat Pengembangan 
Energi, Departemen Pertambangan dan Energi mewakili pemerintah, asosiasi profesi, 
perguruan tinggi, suplier, konsultan, kontraktor dan pengelola bangunan gedung, bersama-
sama menyusun standar konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung yang 
selanjutnya dibakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI 03-6390-
2000. "Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung". 
 
Diharapkan standar ini dapat dimanfaatkan oleh para perencana, pelaksana, pengawas 
dan pengelola bangunan gedung dalam menerapkan konsep-konsep konservasi energi 
sistem tata udara pada bangunan gedung sehingga sasaran hemat energi dapat tercapai. 
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Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung 
 
 

1. Ruang lingkup 
 
1.1.  Standar ini memuat; perhitungan teknis, pemilihan, pengukuran dan 

pengujian, konservasi energi dan rekomendasi sistem tata udara pada 
bangunan gedung yang optimal, sehingga penggunaan energi dapat effisien 
tanpa harus mengurangi dan atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan 
dan produktivitas kerja penghuni, serta mempertimbangkan aspek biaya. 

 
1.2.  Standar ini diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, 

pembangunan, pengoperasian, pemantauan dan pemeliharaan gedung, 
khususnya untuk sistem tats udara dan refrigerasi, untuk mencapai sasaran 
penggunaan energi yang effisien. 

 

2. Acuan 
 
a). ASHRAE, Standard 90.1: Energy efficiency. 
 
b). BOCA, International Energy Conservation Code, 2000. 
 
c). SNI 03-6197-2000, Konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan 

gedung. 
 

3. Istilah dan definisi  
Istilah dan definisi berikut berlaku untuk pemakaian standar ini. 
 
3.1 
beda temperatur beban pendinginan (Cooling Load Temperature Difference= CLTD) 
beda temperatur ekuivalen yang digunakan untuk menghitung beban pendinginan sesaat 
dari dinding atau atap (metoda CLTD). 
 
3.2 
infiltrasi 
laju aliran udara tak terkendali dan tidak disengaja masuk ke dalam gedung melalui celah 
dan bukaan lainnya dan akibat penggunaan pintu luar gedung. Infiltrasi disebut juga 
sebagai kebocoran udara Iuar ke dalam gedung. 
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3.3 
konduktansi termal (C) 
laju aliran kalor konstan melalui suatu bahan akibat perbedaan temperatur antara satu 
permukaan ke permukaan pada sisi lainnya, per satuan luas per satuan perbedaan 
temperatur. 
 
3.4 
koeffislen performansi untuk pendinginan (Coefficient Of Performance = COP) 
angka perbandingan antara laju aliran kalor yang dikeluarkan dari sistem dengan laju aliran 
energi yang harus dimasukkan ke dalam sistem yang bersangkutan, untuk sistem 
pendinginan lengkap. 
 
3.5 
konservasi energi 
upaya mengeffisienkan pemakaian energi untuk suatu kebutuhan agar pemborosan energi 
dapat dihindarkan. 
 
3.6 
konservasi energi sistem tata udara 
sistem tata udara yang dapat bekerja dengan hemat energi tanpa mengurangi persyaratan 
fungsinya. 
 
3.7 
mesin refrigerasi 
mesin yang melakukan proses refrigerasi untuk mendapatkan efek pendinginan. 
 
3.8 
nilai perpindahan termal menyeluruh (Overall Total Transfer Value = OTTV) 
suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar 
bangunan gedung yang dikondisikan. 
 
3.9 
pemakaian energi perencanaan 
seluruh pemakaian energi tahunan yang dihitung untuk suatu gedung yang direncanakan. 
 
3.10 
pengkondisian udara 
usaha mengolah udara untuk mengendalikan temperatur ruangan, kelembaban relatif, 
kualitas udara, dan penyebarannya, untuk menjaga persyaratan kenyamanan (comfort) bagi 
penghuni. Suatu sistem pengkondisian udara belum tentu dapat mengendalikan seluruh 
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parameter tersebut. 
 
3.11 
rasio effisiensi energi (Energy Efficiency Ratio = EER ) 
perbandingan antara kapasitas pendinginan netto peralatan pendinginan (Btu/jam) dengan 
seiuruh masukan energi listrik (Watt) pada kondisi operasi yang ditentukan. Bila digunakan 
satuan yang sama untuk kapasitas pendinginan dan masukan energi listrik, nilai EER sama 
dengan nilai COP. 
 
3.12 
resistansi termal 
kebalikan dari konduktansi termal. 
 
3.13 
selubung bangunan 
elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung, yaitu dinding dan atap tembus 
atau yang tidak tembus cahaya dimana sebagian besar energi termal, berpindah melalui 
elemen tersebut. 
 
3.14 
sistem saluran udara variabel ( Variable Air Volume = VAV ) 
sistem tata udara yang mengendalikan temperatur bola kering dalam suatu ruangan 
dengan mengatur laju aliran udara yang masuk ke dalam ruangan tersebut. 
 
3.15 
sistem tata udara 
keseluruhan sistem yang mengkondisikan udara di dalam gedung dengan mengatur 
besaran termal seperti temperatur dan kelembaban relatif, serta kesegaran dan 
kebersihannya, sedemikian rupa sehingga diperoleh kondisi ruangan yang nyaman. 
 
3.16 
transmitansi termal 
koeffisien perpindahan kalor dari udara pada satu sisi bahan ke udara pada sisi lainnya. 
 
3.17 
ventilasi udara Iuar (Outdoor ventilation) 
pemasukan udara segar dari Iuar ke dalam gedung dengan sengaja, untuk menjaga 
kesegaran atau kualitas udara. 
 
 

3 dari 16 
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4. Perhitungan teknis 
 
4.1 Kondisi perencanaan. 
 
4.1.1 Kondisi udara di dalam ruangan untuk perencanaan dipilih sesuai dengan 

fungsi dan persyaratan penggunaan ruangan yang dimuat dalam standar. 
 
4.1.2  Apabila tidak ditentukan dalam standar, secara umum harus digunakan kondisi 

perencanaan dengan temperatur bola kering 25°C ± 1 °C dan kelembaban relatif 
60% ± 10% untuk kenyamanan penghuni. 

 
4.1.3  Kondisi udara di luar untuk perencanaan harus sesuai standar yang berlaku, 

atau digunakan kondisi udara luar dalam standar lain yang disepakati oleh 
masyarakat profesi tata udara dan refrigerasi. 

 
4.2 Perhitungan perkiraan beban pendinginan 
 
4.2.1 Umum 
 
4.2.1.1 Sebagai faktor utama untuk menentukan kapasitas pendinginan sistem tata udara 

dan refrigerasi, perhitungan perkiraan beban pendinglnan harus dilakukan dengan 
hati-hati dan sangat cermat pada setiap komponen beban. 

 Perhitungan beban pendinginan yang cermat akan dapat menjamin 
diperhatikannya sebanyak mungkin peluang penghematan energi pada tahap 
perencanaan. Perhitungan beban pendinginan hanya dengan menggunakan 
"angka praktek" (check figure, rule of thumb) dan semacamnya yang 
didasarkan atas Iuas lantai, hanya dapat digunakan untuk menyusun anggaran 
atau sebagal perkiraan kasar kapasitas sistem tata udara, tetapi bukan untuk 
perencanaan sistem tata udara. 

 
4.2.1.2 Perhitungan beban pendinginan maksimum yang terlampau konservatif, atau 

terlalu besar faktor keamanannya, akan menyebabkan penentuan kapasitas 
mesin pendingin yang terlampau besar. Akibatnya, pada beban parsial, mesin 
pendingin akan beroperasi jauh di bawah kapasitasnya. Kondisi ini umumnya 
akan menyebabkan pemakaian energi yang kurang effisien bagi mesin. 

 
4.2.1.3 Perlu dikenali karakteristik beban yang umum berlaku untuk aplikasi gedung 

yang direncanakan agar perhatian pada operasi beban parsial dapat diberikan 
dengan tepat. Pada beberapa jenis aplikasi, beban pendinginan maksimum atau 
yang cukup tinggi hanya terjadl dalam waktu dua jam sedang pada aplikasi yang 
lain beban pendinginan maksimum atau yang cukup tinggi terjadi selama 
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jangka waktu yang relatif panjang. 
 
4.2.2 Komponen bangunan gedung yang mempengaruhi beban pendinginan 
 
Komponen beban yang memberikan kontribusi terbesar atau cukup besar terhadap beban 
pendinginan perlu dicermati agar dapat dicari peluang penghematan energinya. Namun ini 
tidak berarti bahwa komponen beban lainnya dapat diabaikan, karena upaya penghematan 
energi perlu dicari pada semua komponen beban. Komponen-komponen tersebut antara 
lain: 
 
4.2.2.1 Bahan bangunan 
 
a).  Identifikasi bahan bangunan akan menentukan nilai transmitansi termal yang 

menjadi salah satu variabel dalam perhitungan beban pendinginan. Kesalahan 
dalam menentukan nilai transmitansi termal akan secara proporsional 
menimbulkan kesalahan dalam perhitungan beban pendinginan. 

 
b)  Oleh karena itu identifikasi bahan bangunan serta memperkirakan nilai 

transmitansi termal harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Nilai 
transmitansi termal yang dicantumkan dalam berbagai standar Iuar negeri tidak 
selalu sesuai dengan bahan yang digunakan pada bangunan gedung di 
Indonesia, kecuali kalau bahan tersebut bahan yang diimpor. 

 
4.2.2.2 Beban listrik. 
 
a).  Pada gedung komersial seperti perkantoran, beban pendinginan yang 

ditimbulkan oleh lampu untuk pencahayaan dan peralatan listrik dalam ruangan 
merupakan komponen beban tunggal yang sangat berarti (dapat berkisar antara 
15% sampai 20%). 

 
b). Oleh karena itu perkiraan beban pendinginan yang terinci dari komponen ini 

harus dibuat berdasarkan perencanaan sistem listrik untuk setiap ruangan, 
tidak boleh digunakan nilai daya listrik per satuan luas Iantai rata-rata dari 
seluruh gedung. 

 
c). Ketentuan terinci untuk sistem pencahayaan dalam gedung yang dinilai hemat 

energi diatur dalam SNI 03-6197-2000, Konservasi energi sistem pencahayaan 
pada bangunan gedung. 
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4.2.2.3 Beban penghuni 
 
a). Besarnya beban penghuni, walaupun bukan yang terbesar dibandingkan 

dengan beban listrik, perlu dicermati polanya karena merupakan salah satu 
peluang penghematan energi. Pada gedung kantor misalnya, biasanya 
berkisar antara 10% sampai 15%. 

 
b). Pola gerakan penghuni dapat berpengaruh pada beban maksimum ruangan, 

sehingga mempengaruhi besamya kapasitas mesin pendingin. Oleh karena itu 
penentuan beban penghuni harus dilakukan pula dengan hati-hati dan kalau 
perlu memperhatikan pola gerakan atau pola "kehadiran" penghuni 
(occupancy) di dalam ruangan. 

 
4.2.2.4 Beban udara luar sebagai ventilasi dan infiltrasi 
 
a). Udara luar yang dimasukkan sebagai ventilasi menimbulkan beban pendingin 

sensibel maupun laten yang cukup tinggi. Pada umumnya untuk gedung 
kantor dengan standar ventilasi yang benar, komponen beban ini akan 
mencapai 12% sampai 18% dari beban pendingin seluruhnya. 

 
b). Walaupun nilainya Iebih kecil dari beban akibat sistem pencahayaan, namun 

komponen beban Iatennya menjadi cukup berarti karena beban laten terutama 
berasal dari penghuni dan udara luar saja. 

 
c). Oleh karena itu, dalam kondisi yang memungkinkan biasanya diusahakan 

untuk mencegah infiltrasi, dengan merencanakan ruangan bertekanan positip 
(Iebih besar sedikit) dibandingkan tekanan udara Iuar. 

 
 
4.2.2.5 Beban selubung bangunan 
 
a). Beban pendinginan yang berasal dari luar melalui selubung bangunan, 

misalnya untuk gedung kantor satu Iantai di Indonesia dapat mencapai 40% 
sampai 50% dari beban pendingin seluruhnya pada waktu terjadi beban 
puncak. 

 
b). Agar gedung yang direncanakan dapat memenuhi persyaratan hemat energi, 

make pada awal perencanaan perlu dihitung besarnya Nilai perpindahan 
termal menyeluruh (Overall Thermal Transfer Value = OTTV) dan 
dibandingkan terhadap batas yang ditentukan dalam standar yang berlaku. 
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c). Ketentuan ini dinyatakan dalam SNI 03-6197-2000, Konservasi energi sistem 
pencahayaan pada bangunan gedung, 

 
d). Apabila nilai yang diperoleh melampaui batas yang ditentukan bagi gedung 

hemat energi, maka perlu dilakukan perubahan perencanaan Arsitektur agar 
diperoleh nilai yang memenuhi ketentuan untuk gedung hemat energi. 

 
4.2.2.6 Beban lain-lain dan beban sistem 
 
a). Beban lain-lain dan beban sistem harus diusahakan dapat dihitung atau 

diperkirakan cukup teliti, misalnya dengan memeriksa kembali beban kalor 
masuk sepanjang saluran udara setelah laju aliran udara dapat dihitung. 

 
b). Peralatan di dalam ruangan yang bertemperatur lebih rendah dari temperatur 

ruang, seperti refrigerated cabvinet, akan menimbulkan beban negatip dalam 
ruang. Oleh karena itu beban semacam ini perlu dicermati karena dalam 
perhitungan akan dapat diperoleh beban ruang maksimum yang akan lebih 
dekat dengan keadaan nyata. 

 
4.2.3 Metoda perhitungan beban pendinginan 
 
4.2.3.1  Perhitungan beban pendinginan harus menggunakan metoda dan prinsip yang 

sudah baku dan diakui oleh masyarakat profesi tata udara. Penggunaan 
program atau perangkat lunak komputer sangat dianjurkan untuk perhitungan 
beban pada gedung yang besar dan/atau kompleks. Namun program atau 
perangkat lunak komputer harus sudah teruji baik oleh masyarakat profesi tata 
udara, atau telah digunakan secara komersial. 

 
4.2.3.2. Metoda perhitung.an beban pendinginan yang sudah baku antara lain: 
 
a).  Metoda perbedaan temperatur ekuivalen total (Total Equivalent Temperature 

Difference Method = TETD ). Prosedur perhitungan dari metoda ini terdiri dari 
dua langkah, yaitu: 
1). Langkah pertama : menghitung besarnya penambahan kalor. 
2). Langkah kedua : menghitung besarnya beban pendinginan. 

 
b).  Metoda Fungsi Transfer (Transfer Function Method = TFM). Prosedur 

perhitungan dari metoda ini menempuh dua langkah, yaitu : 
 

1). Langkah pertama : menghitung besarnya penambahan kalor. 
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2). Langkah kedua : menentukan konversi dari penambahan kalor menjadi 
beban pendinginan. 

 
4.2.3.3 Metoda perbedaan temperatur beban pendinginan ( Cooling Load Temperature 

Difference Method = CLTD). 
 
Prosedur perhitungannya menempuh hanya satu langkah, yaitu menggunakan metoda 
perbedaan temperatur beban pendinginan (CLTD), faktor beban pendinginan karena 
matahari (Solar Cooling Load Factor = SCL), dan faktor beban pendinginan internal 
(Internal Cooling Load Factor = CLF). 
 
4.2.4 Analisa psikrometrik dan sistem distribusi udara 
 
4.2.4.1 Analisa psikrometrik pada tahap perencanaan perlu dilakukan untuk 

menentukan spesifikasi teknis koil pendinginan dan fan dari peralatan pengolah 
udara (Air Handling Unit) yang paling tepat. Dalam melakukan analisis perlu 
diperhatikan agar; perkiraan bypass factor koil pendinginan didasarkan pada 
nilai yang umum untuk aplikasi ruangan atau zone yang bersangkutan. 

 
4.2.4.2 Pemilihan koil pendinginan dan fan peralatan pengolah udara yang paling 

mendekati spesifikasi teknis tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati 
walaupun akan ada kompromi enjinering. Apabila tidak dapat diperoleh koil 
yang sesuai dengan spesifikasi teknis dari analisis psikrometrik, maka perlu 
dilakukan analisis psikrometrik berikutnya dengan menggunakan data koil 
(misalnya bypass factor) yang paling dekat dengan spesifikasi untuk menjamin 
bahwa sasaran perencanaan masih dapat dipenuhi. 

 

5. Pemilihan sistem dan peralatan tata udara 
 
5.1  Pemilihan sistem tata udara pada bangunan gedung komersial harus 

memperhitungkan faktor yang mempengaruhi total pemakaian energi selama 
satu tahun, seperti : penggunaan gedung tersebut, effisiensi dari peralatan tata 
udara yang dipakai, beban pendinginan parsial dari gedung tersebut. 

 
5.2 Pemilihan sistem tata udara, termasuk sistem kontrolnya harus 

memperhatikan dengan balk karakteristik beban gedung terhadap waktu dalam 
sehari dan sepanjang tahun, agar sistem tata udara dapat memberikan respon 
yang cukup baik pada beban puncak maupun pada beban parsial. Sistem tata 
udara harus mampu memberikan respon terhadap fluktuasi beban akibat 
kombinasi perubahan jumlah penghuni, beban cuaca, maupun proses dalam 
ruangan itu sendin. Sebagai contoh, beban ruangan besar untuk pertemuan 
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atau rapat mungkin waktunya singkat dan tidak sering terjadi, sedang beban 
ruang pengolahan data elektronik biasanya tidak banyak berubah sepanjang 
hari dan sepanjang tahun. 

 
5.3  Pemilihan peralatan primer dan peralatan sekunder sistem tata udara, serta 

penentuan spesifikasinya adalah langkah penting yang ikut menentukan 
apakah sistem tata udara secara keseluruhan akan dapat beroperasi dengan 
effisien atau hemat energi. Karena peralatan primer dan sekunder tidak dibuat 
secara spesifik untuk gedung yang direncanakan, maka akan dilakukan 
kompromi enjinering dengan memilih peralatan yang paling dekat dengan 
spesifikasi yang direncanakan, dengan effisiensi yang terbaik yang dapat 
diperoleh. 

 
5.4  Perlu diusahakan agar dapat diperoleh karakteristik rinci dari peralatan primer 

dan sekunder yang dipilih, untuk membuat analisa pemakaian energi pada 
beban parsial. Analisa pemakaian energi pada beban parsial diperlukan untuk 
membuat perhitungan pemakaian energi perencanaan. 

 
5.5  Analisa beban parsial sangat penting untuk memilih jumlah unit chiller yang 

kombinasinya paling hemat energi. Analisa beban parsial ini perlu dilakukan 
untuk jangka waktu satu hari dan kemudian sepanjang tahun. 

 

6. Pengukuran dan pengujian 
 
6.1 Pengukuran 
 
6.1.1  Tidak semua gedung yang telah berdiri sebelum standar ini diberlakukan telah 

direncanakan dengan pertimbangan akan dilakukan pengukuran pemakaian 
energi di kemudian hari. Oleh karena itu, pengukuran energi dan pengukuran 
beban pendingin perlu dilakukan dengan tidak mengorbankan ketelitian dan 
kebenaran prinsip pengukuran. 

 
6.1.2 Berikut Inl adalah petunjuk untuk sistem tata udara yang umum digunakan 

pada gedung. 
 
6.1.3  Pengukuran untuk menghitung COP dilakukan pada mesin refrigerasi. Untuk 

mesin refrigerasi yang evaporatornya menghasilkan air sejuk (chilled water), 
dilakukan pengukuran kapasitas pendingin pada sisi air sejuk. Sedang untuk 
mesin refrigerasi yang evaporatomya menghasilkan udara sejuk dilakukan pada 
sisi udara. Daya listrik yang dipakai mesin refrigerasi untuk perhitungan COP 
adalah daya kompresor saja. 
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6.1.4  Perhitungan untuk mengevaluasi sistem tata udara keseluruhan meliputi 

pengukuran kapasitas pendingin pada evaporator, pengukuran seluruh daya 
listrik yang diperlukan untuk menyelenggarakan kenyamanan dalam gedung 
tersebut. 

 
6.1.5  Dalam beberapa kondisi dapat dilakukan pengukuran tidak langsung. Misalnya 

apabila sistem tata udara atau peralatannya relatif masih baru, diharapkan 
peralatan tersebut masih bekerja sesuai dengan karakteristik yang dijamin 
pabriknya. Dengan demikian misalnya pada pompa air dapat diukur beda 
tekanan sisi masuk dan keluar pompa, diukur kecepatan putarnya, dan 
kemudian membaca besarnya laju aliran air pada kurva karakteristik yang 
diterbitkan oleh pabrik pompa tersebut. Prinsip yang sama dapat dilakukan pula 
kepada fan yang karakteristiknya diketahui dari pabrik pembuatnya dan 
kondisinya relatif masih baru, sehingga dapat dianggap masih beroperasi 
mengikuti kurva karakteristik tersebut. 

 
6.1.6  Seluruh analisa energi bertumpu pada hasil pengukuran, sehingga semua hasil 

pengukuran harus dapat diandalkan dan mempunyai kesalahan (error) yang 
masih dapat diterima. Oleh karena itu panting untuk menjamin bahwa alat ukur 
yang digunakan dapat diandalkan dan telah dikalibrasi dalam batas waktu 
sesuai ketentuan yang berlaku. Kalibrasi harus dilakukan oleh pihak yang diberi 
wewenang hukum untuk itu. 

 
6.2 Pengujian 
 
6.2.1  Prosedur pengukuran berbagai besaran harus mengikuti ketentuan yang 

relevan terutama dalam SNI 05-3052-1992 "Cara Uji Unit Pengkondisian 
Udara", khususnya mengenai pengukuran temperatur, kecepatan aliran udara 
dalam duct, laju aliran air sejuk dalam pipa. 

 
6.2.2 Pengujian effisiensi dapat dilakukan pada sesuatu sub sistem atau sesuatu 

peralatan dalam sistem tata udara, untuk memeriksa apakah sub sistem atau 
peralatan tersebut masih bekerja dengan effisiensi yang dijamin pabrik. Kalau 
hasil pengujian menunjukkan effisiensinya telah berkurang cukup besar, perlu 
diperiksa untuk mencari kemungkinan perbaikan atau modifikasi agar dapat 
diperoleh effisiensi yang lebih baik. 
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7. Konservasi energi 
 
7.1 Tahap perencanaan 
 
7.1.1 Sistem Kontrol dan Manajemen Energi 
 
a).  Sistem kontrol kapasitas pendingin direncanakan untuk mengatur operasi 

peralatan tata udara dan refrigerasi di dalam rantang yang paling effisien atau 
hemat energi. Peralatan tata udara dan refrigerasi yang karakteristik 
kapasitasnya dapat diatur "mendekati" perubahan beban pendingin umumnya 
akan dapat beroperasi dengan effisiensi yang terbalk. Sistem kontrol "On-Off' 
pada umumnya tidak dianjurkan untuk konservasi energi karena kurang mampu 
mengatur kapasitas sistem tata udara agar "mendekati" perubahan beban 
pendingin, kecuali pada kasus tertentu. 

 
b).  Mesin refrigerasi perlu dipilih yang sudah dilengkapi dengan sistem kontrol 

kapasitas, agar dapat dioperasikan kapasitas yang cukup untuk mengatasi 
beban dengan masukan daya minimum. Dalam hal digunakan lebih dari satu 
mesin refrigerasi pada satu sistem tata udara, perlu dilengkapi dengan sistem 
kontrol yang mengatur giliran mesin refrigerasi bekerja serta mengatur kombinasi 
persentase beban yang didukung oleh tiap mesin refrigerasi, sehingga dapat 
diperoleh masukan energi yang minimum. 

  
c). Pada sisi udara, pengaturan dengan laju aliran udara variabel merupakan salah 

satu pilihan terbaik dari segi konservasi energi, namun pengoperasian fan pada 
peralatan pengolah udara harus dicermati apakah perlu dilengkapi dengan 
pengaturan kecepatan putaran. 

 
d). Pengaturan kapasitas koil juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik 

koil yang dialiri refrigeran maupun yang dialiri air sejuk. Koil pendingin dialiri air 
sejuk yang dilengkapi dengan katup modulasi dua jalan akan menyebabkan 
pompa air sejuk beroperasi dengan laju aliran berubah dengan berubahnya 
beban sehingga termasuk beroperasi pada daerah yang effisiensinya rendah. 
Dengan sasaran konservasi energi maka perlu dicari solusi yang memperbaiki 
effisiensi pompa pada daerah operasinya. 

 
e). Untuk sistem dengan air sejuk, perencanaan pompa dengan pengaturan 

kecepatan putaran perlu dipertimbangkan untuk mengatur kapasitas 
pendinginan pada beban parsial. Sistem semacam ini akan dapat 
mengoperasikan pompa di dalam daerah pemakaian energi yang paling rendah 
dengan beban yang berubah. 
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f).  Sistem manajemen energi perlu direncanakan untuk mengatur operasi 

keseluruhan sistem tata udara agar berada dalam daerah yang hemat energi. 
Sistem manajemen energi dapat direncanakan bahkan dapat sampai mencakup 
pengaturan penyalaan lampu di dalam ruangan serta pemasukan udara 
ventilasi. 

 
7.2 Tahap pengoperasian 
 
7.2.1 Mesin refrigerasi 
 
a). Jangka waktu operasi mesin refrigerasi dapat dikurangi, misalnya dengan 

memanfaatkan besarnya masa air sejuk yang berfungsi sebagai semacam 
penyimpan energi dingin. 

 
b). Selain jangka waktu beban parsial perlu dicari kombinasi operasi unit jamak 

(multiple units) yang akan menuntut masukan energi yang paling rendah (multi 
chiller, atau multi compressor pada satu chiller). 

 
c) Dengan memperhatikan karakteristik pompa distribusi air sejuk, dicari setting 

laju aliran. air keluar chiller minimum yang masih diijinkan sesuai ketentuan 
pabrik pembuat chiller, sekaligus dengan memperhatikan rentang kenaikan 
suhu dalam chiller. 

 
7.2.2 Sistem distribusi udara dan air sejuk 
 
a) Pada sistem tata udara dengan. air sejuk, perlu dicari upaya agar laju aliran air sejuk 

minimal, kalau pompa distribusi air sejuk menunjukkan karakteristik daya masukan 
rendah pada laju aliran air rendah. 

 
b) Secara umum. infiltrasi udara Iuar perlu dicegah karena akan sulit 

mengendalikan kondisi ruang sesuai yang direncanakan. 
 
7.2.3 Beban Pendingin 
 
a). Menaikkan setting temperatur ruang sampai batas maksimum yang masih 

berada di dalam zona nyaman (comfort zone). 
 
b). Berdasarkan rekaman pemakaian energi dicari jam pengoperasian AHU dan 

FCU yang paling hemat energi. 
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c). Beban dalam ruangan yang dapat dimatikan tanpa mengganggu fungsi ruangan 
merupakan salah satu peluang penghematan energi yang paling mudah, 
misalnya mematikan lampu pada zona.eksterior slang hari jika pencahayaan 
alami sudah cukup memadai. 

 
7.3 Tahap pemeliharaan dan perbaikan 
 
Pada pemeliharaan dan perbaikan, secara umum yang perlu diperhatikan untuk 
penghematan energi terutama adalah menjaga agar kondisi pertukaran kalor dapat 
berlangsung dengan baik, dengan menjamin tahanan kalor yang kecil. 
 
7.3.1.1  Pada kondenser perlu dilakukan pembersihan yang teratur pada sisi fluida 

pendinginnya; kondenser berpendingin udara perlu pembersihan sirip pada sisi 
udara, dan pada kondenser berpendingin air perlu pembersihan pipa air dari 
kerak agar tidak terlalu tebal. 

 
7.3.1.2  Untuk kondenser berpendinginan udara, aliran udara luar perlu dijaga agar 

cukup dan tidak terhalang, serta tidak terjadi "hubung pendek" antara aliran 
udara keluar dari kondenser dengan aliran udara yang akan masuk kondenser. 

 
7.3.1.3  Pada kondenser berpendinginan air maka sistem air pendingin perlu dijamin 

kebersihan dan kelancarannya, mulai dari menara pendingin (cooling tower) 
sampai pompa sirkulasi air kondenser. 

 
7.3.1.4 Pada masa pemeliharaan, perlu diperiksa apakah nilai EER atau kW/TR mesin 

refrigerasi masih mendekati nilai yang dijamin oleh pabrik. 
 
7.3.2 Sistem distribusi 
 
Pemborosan energi dapat terjadi di berbagai bagian sistem tata udara, sepanjang perjalanan 
kalor dari mulai sumbernya di ruangan sampai mencapai evaporator pada mesin 
refrigerasi. 
 
7.3.2.1 Isolasi pipa air sejuk, pipa refrigeran dan ducting udara perlu diperiksa dan 

diperbaiki untuk mencegah kebocoran kalor lebih banyak. 
 
7.3.2.2 Koil penukar kalor pada AHU dan FCU perlu dibersihkan dan dirapihkan 

("disisir") untuk menjamin proses pertukaran kalor yang baik. 
 
 7.3.2.3  Walaupun tidak termasuk memboroskan energi secara langsung, namun filter 

pada AHU dan FCU juga perlu diperhatikan kebersihannya karena menyangkut 
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kebersihan udara yang akan dimasukkan ke dalam ruangan. Filter yang lebih 
kotor juga menimbulkan kerugian tekanan yang lebih besar sehingga 
mengurangi laju aliran udara melalui koil pendingin. 

 
7.4 Modifikasi 
 
Modifikasi sistem tata udara dalam upaya penghematan energi dapat dilakukan sebagai 
langkah terakhir apabila setelah dilakukan segala upaya pada waktu operasi dan pada tahap 
pemeliharaan masih belum dicapai nilai pemakaian energi spesifik yang diinginkan. 
 

8. Rekomendasi 
 
8.1 Sistem dan peralatan tata udara yang sederhana. 
 
8.1.1  Jenis unitari (unitary) atau unit paket (packaged unit) yang digunakan pada 

gedung komersial dengan satu alat kontrol temperatur (thermostat) untuk 
mengontrol ruangan atau daerah yang dilayani peralatan tata udara merupakan 
sistem dan peralatan tata udara yang sederhana. 

 
8.1.2  Kapasitas pendinginan dari peralatan tata udara sistem ini harus dapat 

mengatasi beban pendinginan yang telah dihitung pada perhitungan beban 
pendinginan, serta kapasitas peralatan tata udara ini tidak boleh melebihi beban 
pendinginan yang telah dihitung. 

 
8.1.3  Peralatan tata udara ini direkomendasikan untuk memenuhi effisiensi minimum 

dan kriteria seperti ditunjul kan pada tabel 8.1.3. Effisiensi ini harus diuji 
kebenarannya melalui data yang diberikan oleh pabrik pembuat dengan 
sertifikasi melalui cara pengetesan dan pengujian yang telah diakui. 
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Tabel 8.1.3 :  
Effisiensi minimum dari peralatan tata udara unitari atau unit paket yang dioperasikan 
dengan listrik 
 

 
Catatan : 
1 Btu/jam =  0,2931 W = 0,252 kKal/jam, 
1 TR  =  12.000 Btu/jam = 3517,2 W. 
COP  =  Coefficient of Performance. 
EER  =  Energy Efficiency Ratio. 
ARI  =  Air Conditioning and Refrigeration Institut. 
Daya listrik adalah daya listrik kompressor dan fan untuk pendinginan udara. 
 
 
8.2 Sistem peralatan tata udara dengan sistem chiller 
 
8.2.1  Sistem chiller ini digunakan untuk gedung komersial dengan kapasitas 

pendinginan lebih besar dari 600.000 Btu/jam ( 176 kW). Sistem ini memakai 
media air sejuk yang disalurkan dengan pompa ke koil pendingin di Fan Coil Unit 
(FCU) untuk ruangan yang kecil atau di AHU (Air Handling Unit) untuk ruangan 
yang beda atau daerah yang luas. 

 
8.2.2 Kapasitas pendinginan dari peralatan tata udara ini (chiller) tidak boleh melebihi 

kapasitas perhitungan beban pendinginan yang telah dihitung, kecuali: 
 
a). diperlukan peralatan pengganti (standby) dan sistem dilengkapi oleh alat 

pengatur yang dapat mengoperasikan secara otomatis apabila peralatan utama 
tidak beroperasi . 
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b). Unit ganda yang mempunyai tipe peralatan yang sama dengan total kapasitas 
pendinginan  yang melebihi perencanaan beban pendinginan dan dilengkapi 
dengan alat kontrol yang  mempunyai kemampuan untuk mengatur 
pengoperasian masing-masing unit berdasarkan  beban pendinginan; 

 
8.2.3 Pemilihan jumlah dan pengaturan kapasitas pendinginan unit chiller harus  

memperhitungkan profil beban pendinginan dari gedung tersebut, sehingga 
pengoperasian unit  chiller baik pada beban pendinginan penuh maupun pada 
beban pendinginan parsial selalu pada  effisiensi yang optimal. Terutama untuk 
chiller jenis sentrifugal diusahakan tidak dioperasikan pada kapasitas 
pendinginan kurang dari 50% dari kapasitas nominalnya. 

 
8.2.4 Bila beban rancangan melebihi 1.700.000 Btu/jam (500 kW) dan jika ditetapkan 

bahwa sistem tata udara menggunakan mesin refrigerasi jenis 
 
8.2.4.1 sentrifugal, maka peralatannya harus terdiri dari dua mesin refrigerasi atau lebih 

untuk  melayani beban. 
 
8.2.4.2 torak, maka setiap unit mesin refrigerasi harus mempunyai minimum 2 

kompressor; 
 
8.2.5 Peralatan tata udara chiller ini harus memenuhi persyaratan dengan effisiensi 

minimum seperti ditunjukkan. pada tabel 8.2.5, apabila dilakukan pengetesan 
sesuai cara pengetesan yang telah disetujui. Effisiensi ini harus diuji 
kebenarannya melalui data yang diberikan oleh pabrik pembuat dengan 
sertifikasi melalui cara pengetesan dan pengujian yang telah diakui. 

 
Tabel 8.2.5  
Effisiensi minimum dari Chiller paket yang dioperasikan dengan listrik 
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Catatan : 
1 Btu/jam =0,2931 W = 0,252 kkal/jam 
1 TR =12.000 Bturjam = 3517,2 W. 
COP = Coefficient of Performance. 
EER = Energy Efficiency Ratio. 
ARI = Air Conditioning and Refrigeration Institute. 
Daya listrik adalah daya listrik kompressor dan fan untuk pendinginan udara. 
 
8.3 Sistem Fan 
 
Rancangan sistem fan harus memenuhi ketentuan 
 
8.3.1 untuk sitem fan dengan.volume tetap, daya yang dibutuhkan motor pada sistem 

fan gabungan tidak melebihi 1,36 W/ (m3 /jam). 
 
8.3.2 untuk sistem fan dengan volume aliran berubah, daya yang dibutuhkan motor 

untuk sistem fan gabungan tidak melebihi 2,12 W/(m3/jam). 
 
8.3.3 setiap fan pada sistem volume aliran berubah atau VAV (Variable Air Volume) 

dengan motor 60 kW atau lebih, harus memiliki kontrol dan peralatan yang 
diperlukan agar fan tidak membutuhkan daya lebih dari 50% daya rancangan 
pada 50% volume rancangan berdasarkan data uji; 

 
8.3.4 ketentuan butir 8.3.1, 8.3.2 dan 8.3.3 tidak berlaku untuk fan dengan daya lebih 
kecil dari 7,5 kW pada aliran rancangan. 
 
8.4 Sistem pompa 
 
Sistem pompa dan pemipaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
 
a). sistem pemipaan harus dirancang agar laju kehilangan tekanan akibat gesekan 

tidak melebihi dari 4 meter air per 100 meter panjang ekuivalen pipa; 
 
b). sistem pompa yang melayani katup kontrol yang dirancang untuk membuka dan 

menutup kontinu atau berlangkah harus dirancang untuk memompakan aliran 
fluida yang variabel; 

 
c). aliran fluida harus dapat diubah dengan penggerak pompa berkecepatan 

variabel, pompa Banda bertahap (multi stage), atau pompa yang bekerja pada 
kurva performansi karakte(stik; 
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d). ketentuan pada butir 8.4.2 dan 8.4.3 tidak harus dipenuhi, jika sistem pompa 
hanya melayani satu katup kontrol, dan atau jika aliran minimum yang diperlukan 
lebih dari 50% aliran rancangan; 

 
e). ketentuan butir 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 dan 8.4.4 tidak berlaku untuk sistem pompa 

dengan daya motor kurang dari 7,5 kW. 
 
8.5 Isolasi pemipaan air sejuk 
 
Isolasi pemipaan air sejuk harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
 
a). semua pemipaan air dingin pada sistem tata udara diberi isolasi termal sesuai yang 

tercantum dalam tabel 8.5.a. 
 
Tabel 8.5.a. Tebal isolasi minimum untuk pipa air sejuk. 

 
 
Catatan : 
1) bila pipa berada di lingkungan ambien perlu ditambah isolasi 12 mm. 
2) tebal isolasi perlu ditambah bila ada kemungkinan terjadi kondensasi permukaan. 
3) tebal isolasi ini berlaku untuk bahan dengan resistansi termal 28 hingga 32 m2.K/W per meter 

tebal isolasi pada temperatur rata-rata permukaan 2400.  
berlaku untuk tarikan sambungan pipa ke unit-unit terminal atau koil pendingin hingga panjang 4 meter. 
 
b) isolasi pipa harus diberi pelindung untuk mencegah kerusakan. 
 
c). untuk bahan dengan resistansi termal lebih besar dari 32 m2.K/W per meter, tebal (t) 

isolasi minimum dihitung memakai rumus berikut : 

 

 

I 
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d). untuk bahan dengan resistansi termal lebih kecil dari 28 M2 K/W per meter, tebal 
isolasi dihitung dengan 

 

 
dimana 
t = tebal isolasi, dalam mm. 
R = resistansi termal dalam m2.K/W. 

 
 
8.6 Isolasi ducting 
 
Isolasi bagi sistem ducting (saluran udara), diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
a), semua ducting dan plenum yang terpasang sebagai bagian dari sistem ducting 

harus diberi isolasi termal; 
b), besarnya resistansi termal bahan isolasi ditentukan oleh rumus berikut: 
 

 
 

dimana 
T = beda temperatur rancangan antara udara dalam ducting dengan udara 

sekeliling ducting, dalam K. Resistansi R terhitung tidak mencakup 
resistansi film luar maupun dalam. 
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