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- Circuit Breaker (CB) 
1. MCB (Miniatur Circuit Breaker) 
2. MCCB (Mold Case Circuit Breaker) 
3. NFB (No Fuse Circuit Breaker) 
4. ACB (Air Circuit Breaker) 
5. OCB (Oil Circuit Breaker) 
6. VCB (Vacuum Circuit Breaker) 
7. SF6CB (Sulfur Circuit Breaker) 

- Sekering dan pemisah 
1. Switch dan Disconnecting Switch (DS) 
2. Peralatan tambahan dalam PHB antara lain : 

- Rele proteksi 
- trafo tegangan, trafo arus 
- alat-alat ukur besaran listrik : amperemeter, voltmeter, frekuensi 

meter, cos φ meter 
- lampu-lampu tanda 
- dll 



MCB (Miniatur Circuit Breaker) 
MCB adalah suatu rangkaian pengaman yang dilengkapi 
dengan komponen thermis (bimetal) untuk pengaman 
beban lebih dan juga dilengkapi relay elektromagnetik 
untuk pengaman hubung singkat. 

MCB banyak digunakan untuk pengaman sirkit satu fasa 
dan tiga fasa.  

Keuntungan menggunakan MCB, yaitu : 

1. Dapat memutuskan rangkaian tiga fasa walaupun 
terjadi hubung singkat pada salah satu fasanya. 

2. Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki 
akibat hubung singkat atau beban lebih. 

3. Mempunyai respon yang baik apabila terjadi hubung 
singkat atau beban lebih. 



Keterangan gambar : 
1. Tuas aktuaror operasi On-Off 

2. Mekanisme Actuator  

3. Kontak penghubung  

4. Terminal Input-Output 

5. Batang Bimetal  

6. Plat penahan & penyalur 

busurapi 

7. Solenoid / Trip Coil 

8. Kisi-kisi pemadam busur api  
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MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) 

MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam 
proses operasinya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai 
pengaman dan sebagai alat untuk penghubung. 

Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat 
berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung 
singkat dan arus beban lebih. Pada jenis tertentu 
pengaman ini, mempunyai kemampuan pemutusan 
yang dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. 

MCCB ini biasanya digunakan pada arus diatas 100A. 



Singkatan MCCB adalah Moulded 
Case Circuit Breaker. Fungsi MCCB 
adalah sebagai pemutus sirkit pada 
tegangan menengah. 



Keterangan : 
1. Bahan BMC untuk bodi dan 

tutup 
2. Peredam busur api 
3. Blok sambungan untuk 

pemasangan ST dan UVT 
4. Penggerak lepas-sambung 
5. Kontak bergerak 
6. Data kelistrikan dan pabrik 

pembuat 
7. Unit magnetik trip 



ACB (Air Circuit Breaker) 
 ACB (Air Circuit Breaker) merupakan jenis circuit 

breaker dengan sarana pemadam busur api berupa 
udara.  

 ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan 
tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang 
atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang 
timbul akibat proses switching maupun gangguan. 

Pengoperasian pada bagian mekanik ACB dapat dilakukan 
dengan bantuan solenoid motor ataupun pneumatik. 
Perlengkapan lain 
yang sering diintegrasikan dalam ACB adalah : 
• Over Current Relay (OCR) 
• Under Voltage Relay (UVR) 



• LV-ACB: 
Ue = 250V dan 660V 
Ie = 800A-6300A 
Icn = 45kA-170kA 
• LV-ACB: 
Ue = 7,2kV dan 24kV 
Ie = 800A-7000A 
Icn = 12,5kA-72kA 

Rating standar Air Circuit Breaker 
(ACB) yang dapat dijumpai 
dipasaran seperti ditunjukkan 
pada data diatas.  



OCB (Oil Circuit Breaker) 

Oil Circuit Breaker adalah jenis CB yang 
menggunakan minyak sebagai sarana 
pemadam busur api yang timbul saat 
terjadi gangguan. Bila terjadi busur api 
dalam minyak, maka minyak yang dekat 
busur  api akan berubah menjadi uap 
minyak dan busur api akan dikelilingi 
oleh gelembung-gelembung 
uap minyak dan gas. 

Gas yang terbentuk dari uap minyak 
mempunyai sifat thermal conductivity 
yang baik dengan tegangan ionisasi 
tinggi sehingga baik sekali digunakan 
sebagi bahan media pemadam 
loncatan bunga api. 



VCB (Vacuum Circuit Breaker) 
Vacuum circuit breaker memiliki ruang hampa udara 
untuk memadamkan busur api, pada saat circuit breaker 
terbuka (open), sehingga dapat mengisolir hubungan 
setelah bunga api terjadi, akibat gangguan atau sengaja 
dilepas. Salah satu tipe  dari circuit breaker adalah 
recloser.  

Recloser hampa udara dibuat untuk memutuskan dan 
menyambung kembali arus bolak-balik pada rangkaian 
secara otomatis. 

Pada saat melakukan pengesetan besaran waktu 
sebelumnya atau pada saat recloser dalam keadaan 
terputus yang kesekian kalinya, maka recloser akan 
terkunci (lock out), sehingga recloser harus 
dikembalikan pada posisi semula secara manual. 





 



Recloser 1 fasa 



Cara Kerja Recloser  

Waktu membuka dan menutup pada recloser dapat 

diatur pada kurva  karakteristiknya. Secara garis 

besarnya adalah sebagai berikut (PLN (Persero) 

1997 : PBO) :  

1. Arus yang mengalir normal bila tidak terjadi 

gangguan.  

2. Ketika terjadi sebuah gangguan, arus yang 

mengalir melalui recloser  membuka dengan operasi 

“fast”.  
3. Kontak recloser akan menutup kembali setelah 

beberapa detik, sesuai  setting yang ditentukan. 

Tujuan memberikan selang waktu adalah memberi  

kesempatan agar gangguan tersebut hilang dari 

sistem, terutama gangguan  yang bersifat temporer.  

4. Apabila yang terjadi adalah gangguan permanen, 

maka recloser akan  membuka dan menutup balik 

sesuai setting yang ditentukan dan kemudian  lock 
out.  
5. Setelah gangguan permanen dibebaskan oleh 

petugas, baru dapat  dikembalikan pada keadaan 

normal.  



NFB 
 NFB berfungsi untuk menghubungkan dan memutus 

tegangan/arus utama dengan sirkuit atau beban, selain itu 
berfungsi juga untuk memutuskan/ melindungi beban dari 
arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubung singkat.  

 Cara kerja NFB, ketika arus yang mengalir melaluinya 
melebihi dari nilai yang tertera pada NFB maka secara 
otomatis NFB akan memutuskan arusnya. 

 NFB 3 Phase umumnya digunakan pada sirkuit induktion 
motor atau control panel. 



NFB 



(a) tampak dalam (a) tampak luar 



SF6 CB (Sulfur Hexafluoride Circuit Breaker) 

SF6 CB adalah pemutus rangkaian 

yang menggunakan gas SF6 sebagai 

sarana pemadam busur api. Gas SF6 

merupakan gas berat yang 

mempunyai 

sifat dielektrik dan sifat memadamkan 

busur api yang baik sekali. 

Prinsip pemadaman busur apinya 

adalah Gas SF6 ditiupkan sepanjang 

busur api, gas ini akan mengambil 

panas dari busur api tersebut dan 

akhirnya padam. Rating tegangan CB 

adalah antara 3.6 KV – 760 KV. 
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Jenis Pengaman Zekering 

• Tipe Z (rating dan breaking capacity kecil) 

Digunakan untuk pengaman rangkaian semikonduktor 
dan trafo-trafo yang sensitif terhadap tegangan. 

• Tipe K (rating dan breaking capacity kecil) Digunakan 
untuk mengamankan alat-alat rumah tangga. 

• Tipe G (rating besar) untuk pengaman motor. 

• Tipe L (rating besar) untuk pengaman kabel atau 
jaringan. 

• Tipe H untuk pengaman instalasi penerangan 
bangunan 


