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BAB III 

TEORI PENUNJANG 

 

3.1. KONE MiniSpace
TM

 

KONE Minispace
TM

 adalah lift dengan pengimbang menggunakan 

EcoDisc
®
, motor sinkronisasi tanpa perseneling yang digerakkan oleh suatu 

penggerak frekuensi variable. KONE Minispace
TM

 membutuhkan ruangan untuk 

ruang mesin dan control panel yang ruangannya ditempatkan di ruangan tersendiri di 

atap gedung. KONE Minispace
TM

 biasanya digunakan untuk bangunan tinggi 

menengah. Komponen KONE Minispace
TM

 antara lain : 

1. Beam mesin 

2. Mesin 

3. Panel kontrol 

4. Governor 

5. Rope 

6. Rel utama 

7. Rel counterweight 

8. Pintu lantai 

9. Counterweight 

10. Kereta lift 

11. Travelling kabel 
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Gambar 3.1 Komponen KONE MinispaceTM 

 

Di dalam laporan ini akan dijelaskan beberapa komponen dari KONE 

MinispaceTM beserta proses perakitannya. Komponen yang dimaksud yaitu 

pemasangan kawat plumb, pemasangan rel utama dan rel counterweight, pemasangan 

buffer, setting pintu kereta dengan pintu lantai, setting sensor limit dan sensor level 

serta pemasangan komponen yang berkaitan dengan hal tersebut. 
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3.2. Kawat Plumb 

Kawat plumb adalah kawat yang dibentangkan secara vertikal mulai dari atas 

lorong lift hingga pit bawah. Kawat plumb merupakan salah satu komponen penting 

di awal proses instalasi lift. Hal itu dikarenakan kawat plumb bertindak sebagai titik 

ukur dari proses instalasi. Kawat plumb dipasang di dekat posisi dimana nanti akan 

dipasang rel utama, sehingga nanti rel utama dapat dipasang dengan lurus dan lift 

dapat berjalan baik. Selama pemasangan rel utama dan rel counterweight peran dari 

kawat plumb sangat penting. Jarak dari sisi rel utama dan diagonal antara rel utama 

dan rel counterweight serta jarak dari pintu lantai ke rel counterweight pun sesuai 

dengan jarak yang telah ditentukan. 

 

3.3. Rel Utama 

Rel utama adalah rel yang digunakan sebagai lajur dari kereta lift. Rel utama 

memiliki panjang kurang lebih 5 meter dengan lebar kurang lebih 15 cm. Rel utama 

dipasang setelah kawat plumb selesai terpasang, karena untuk menentukan jarak antar 

rel utama dan jarak antara rel utama dengan dinding diukur dengan bantuan kawat 

plumb. Rel utama dipasang kanan dan kiri dari kereta lift dengan jarak tertentu agar 

kereta lift bisa bergerak dengan lancar. Antara rel utama yang bawah dan yang atas 

disambung dengan plat baja yang disebut fishplate dan dikencangkan dengan 

menggunakan mur baut berukuran 1 cm sejumlah 8 buah setiap sambungannya. Agar 

rel utama terpasang lurus dan tidak bergoyang – goyang maka dipasang bracket yang 

berfungsi untuk mengunci rel utama dengan dinding dengan jarak tertentu. 
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Gambar 3.2 Rel Utama 

 

3.4. Rel Counterweight 

Rel counterweight merupakan rel untuk counterweight (beban penyeimbang 

kereta lift). Rel counterweight berukuran lebih kecil dari rel utama tetapi memiliki 

panjang yang sama. Sama halnya dengan rel utama,antar rel counterweight 

disambung dengan fishplate dan dikunci ke dinding dengan bracket apabila jarak 

antar rel telah lurus. 
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3.5. Pintu Lantai 

Pintu lantai adalah pintu lift yang dipasang di tiap lantai. Nantinya pintu 

lantai akan terhubung dengan pintu kereta lift jika berhenti tepat dan akan terbuka 

bersamaan. Di pintu lantai tidak ada sensor yang terpasang untuk membuka secara 

otomatis, hanya ada pengunci pintu yang nantinya bisa digerakkan oleh pintu kereta 

lift sehingga pintu lantai dan pintu kereta lift bisa terbuka bersamaan. 

 

3.6. Counterweight 

 

Gambar 3.3 Counterweight yang telah dipasang 

 

Counterweight merupakan penyeimbang yang dipasang pada rel 

counterweight. Counterweight terdiri dari tumpukan lempengan besar baja yang 
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masing-masing memiliki berat kurang lebih 30 kg. Untuk jumlah lempengan yang 

ditumpuk, menyesuaikan dengan berat maksimal dari kereta lift ketika ditumpangi 

dengan perbandingannya adalah 125 : 100 (125 untuk counterweight dan 100 untuk 

kereta lift). 

 

3.7. Kereta Lift 

Kereta lift adalah kereta yang digunakan untuk mengangkut penumpang. 

Kereta lift nantinya melalui rel utama untuk jalurnya. Pada kereta lift dipasangi 

beberapa sensor yang nantinya berfungsi untuk berhentinya kereta lift agar tepat 

sejajar dengan pintu lantai dan sensor pengaman agar nanti kereta lift berhenti tepat di 

pit bawah atau berhenti tepat di lantai paling atas ketika laju kereta lift melebihi 

kecepatan maksimalnya. Pada kereta lift terdapat box maintenance yang dipasang di 

atap dari kereta lift. Selain itu juga dipasangi sensor untuk membuka pintu secara 

otomatis ketika telah berhenti tepat di pintu lantai. Berikut ini adalah sensor-sensor 

yang dipasang pada kereta lift yang berfungsi sebagai pengaman dan indikator. 

 

A. Sensor Limit 

Sensor limit adalah sensor limit switch yang dipasang di atas dan di bawah 

kereta lift dan final limit switch ramps sebagai batasnya dipasang di sisi rel utama 

bagian bawah dan atas. Pemasangan dari final limit switch ramps harus 

memperhatikan posisi dari lift apakah sudah berada pada batasnya atau belum, karena 

sensor limit berfungsi sebagai pengaman dari kereta lift. Sensor limit berfungsi 

sebagai pengaman untuk menghentikan laju dari kereta lift ketika kereta lift telah 
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melebihi kecepatan maksimalnya dan telah berada di lantai paling bawah atau lantai 

paling atas. 

Sensor limit berbentuk roda diatasnya yang ketika roda berputar mengikuti 

dari lajur final limit switch ramps, maka roda akan mengaktifkan limit switch yang 

tandanya bahwa lift telah berada pada batas bawah atau batas atas dan lift akan 

berhenti. 

 

Gambar 3.4 Sensor Limit 

 

 

Gambar 3.5 Final Limit Switch Ramps 
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B. Sensor Level 

Sensor level adalah sejenis sensor metal yang mendeteksi logam dan 

sejenisnya. Sensor level digunakan untuk mendeteksi kelurusan antara pintu kereta 

lift dengan pintu lantai. Toleransi kelurusannya kurang lebih 1 – 2 mm. sensor level 

dipasang pada sisi atas dari kereta lift. Dan lempengan logam sebagai objek deteksi 

dipasang di sisi luar dari rel utama ketika proses pengukuran kelurusan antara pintu 

kereta lift dengan pintu lantai. 

Lempengan logam berbentuk sedemikian rupa agar kinerja dari sensor level 

lebih maksimal. Sehingga ketika sensor level aktif maka lift benar-benar berhenti 

pada posisi yang lurus dengan pintu lantai. Cara kerjanya ketika sensor level bergerak 

dan mendeteksi lempengan indikator maka sensor akan aktif dan menghentikan laju 

dari lift. 

 

Gambar 3.6 Sensor Level (Sensor Metal) 
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Gambar 3.7 Lempeng Indikator Sensor Level 

 

3.8. Buffer 

Buffer merupakan sejenis piston pegas yang dipasang di pit bawah tepat di 

bawah kereta lift dan counterweight. Buffer berfungsi sebagai pengaman dan juga 

penahan kereta lift maupun counterweight ketika telah berada di lantai paling bawah. 

Buffer sebagai pengaman maksudnya ketika kereta lift ataupun counterweight 

melampaui kecepatan maksimalnya dan telah berada di lantai paling bawah maka 

buffer akan tertekan dan akan mengaktifkan breaker (gear rem) sehingga kereta lift 

atau counterweight tidak sampai menabrak lantai pit (berhenti). Cara kerja buffer 

hampir sama seperti sensor limit. 

Sedangkan buffer sebagai penahan maksudnya ketika kereta lift atau 

counterweight telah berada di lantai paling bawah maka kereta lift atau counterweight 

akan ditahan sehingga kereta lift berhenti. 
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Di dalam buffer juga terdapat sensor yang terhubung ke panel dan 

mengaktifkan breaker. Sensor akan bekerja jika buffer telah mencapai pressure 

(tekanan) tertentu. 

 

Gambar 3.8 Buffer 

 

Gambar 3.9 Breaker 
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3.9. Box Maintenance 

Box maintenance adalah kotak box yang berada di atap luar dari kereta lift. 

Box maintenance berfungsi sebagai kontrol dari kereta lift ketika proses selama 

instalasi maupun ketika dilakukan maintenance. Di dalam box maintenance terdapat 

modul elektronika yang merupakan kontrol dari kereta lift tersebut. Dari box 

maintenance bisa dilakukan kontrol untuk menggerakkan kereta naik dan turun, 

membuka dan menutup pintu kereta lift. Box maintenance sangat berguna ketika 

proses instalasi, karena ketika proses instalasi kereta lift harus bisa bergerak naik 

turun sehingga proses pemasangan rel utama, rel counterweight, sensor level, dan 

pengecakan pintu-pintu lantai akan lebih mudah. 

Di dalam box maintenance terdapat socket-socket yang terhubung dengan 

kelistrikan dari sangkar, contohnya fan (kipas), lampu sangkar dan tentunya sensor 

limit dan pintu. Box maintenance terhubung ke panel kontrol di ruang mesin dengan 

menggunakan travelling kabel. Bisa dikatakan bahwa box maintenance juga disebut 

sebagai kontrol manual untuk menggerakkan kereta lift. 
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Gambar 3.10 Box maintenance 

 

Gambar 3.11 Modul Elektronika Box maintenance 


