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• Kondisi udara dalam ruangan dapat dalam keadaan 
sangat dingin, panas, lembab, kering, kecepatan udara 
tinggi atau tidak ada gerakan udara.  

• Udara dingin digerakkan oleh Fan masuk reducting 
(saluran udara) dan melalui out let (lubang keluar) 
udara masuk  ke dalam ruangan. Udara dari dalam 
ruangan kembali ke return out let (grile/ lubang isap) 
masuk ke ducting return (saluran kembali) dan melalui 
filter untuk pembersihan udara masuk melewati celah-
celah/ permukaan coil evaporator (koil pendinginan) 
dan kembali digerakkan Fan (kipas udara). 





1. Fan (kipas udara)  

menggerakkan udara dari atau ke dalam 
ruangan 

•  Udara yang dialirkan fan dapat berupa : 
udara luar, udara ruangan atau gabungan 
dari udara luar dan udara ruangan. Jumlah 
aliran udara dan kecepatan udara harus 
diatur, agar memperoleh sirkulasi udara yang 
baik. 









1. Cooling Coil (evaporator) 

Berfungsi sebagai alat transmisi panas. Udara 

panas yang mengalir melalui permukaan pipa 

refrigerat dingin, sehingga terjadi transmisi 

panas dari udara panas ke cairan freon melalui 

permukaan cooling coil. 



• Berfungsi mengalirkan refrigerant dari cooling 
coil ke condensor serta untuk meninggikan 
tekanan refrigerant. Ada dua proses dalam 
kompresor, yaitu : 

• Suction (langkah isap) : pengisapan refrigerant 
dari cooling coil oleh kompresor, sehingga 
tekanan refrigerant pada cooling coil tetap 
rendah. Hal ini memungkinkan proses 
penguapan refrigerant pada temperatur rendah. 

• Discharge (langkah kompressi) : penekanan uap 
refrigerant oleh kondensor menyebabkan 
tekanan uap refrigerant menjadi makin tinggi, 
sehingga temperatur uap refrigerant juga makin 
tinggi. 

2. Compressor (kompresor) 
 





• Berfungsi untuk menghilangkan panas refrigerant yang 
diabsorbsi pada cooling dan mengembangkan uap 
refrigerant menjadi phase cair. Proses pemindahan 
panas dan proses kondensasi dapat dilakukan dengan 
beberapa cara : 

1. Proses pendinginan dengan air (water cooled 
condensed) 

• Uap refrigerant dialirkan melaui coil berisi air dingin. 
Panas dari uap Freon ditransmisikan ke dalam 
cairan air melalui coil. 

2. Proses pendinginan dengan udara (air cooled 
condenser) 

• Uap Freon melalui coil, dan udara dingin dialirkan 
oleh fan. Panas dari uap freon yang ditransmisikan 
ke udara dingin melalui refrigerant menuju 
condenser berupa uap panas, kemudian keluar 
dalam bentuj cairan refrigerant yang panas  

3. Condensor (kondensor)  



4. Expantion Value ( Katup Ekspansi ) 

Berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan 

refrigerant. 


























