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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 

 

II.1. Inverter 

 

Inverter merupakan sebuah alat yang dapat mengkonversikan listrik DC 

menjadi listrik AC. Fungsi dari inverter adalah untuk merubah tegangan input DC 

menjadi tegangan AC. Frekuensi ataupun besar tegangan output dapat tetap 

ataupun berubah-ubah bergantung variabel tegangan input DC yang terkontrol [4]. 

  

II.1.1. Full Bridge DC-DC Converter 

 

Full bridge DC-DC converter merupakan salah satu jenis isolated switch-

mode DC-DC converter, yang terdiri dari empat buah MOSFET. Converter ini 

menghasilkan tegangan AC yang besar amplitudanya yang tergantung pada input 

tegangan DC dan rasio belitan high frequency transformer [5]. Gambar rangkaian 

ditunjukkan pada Gambar II.1. 

 

Gambar II.1. Skematik Rangkaian DC-DC Converter. 

  

Prinsip kerja full bridge inverter yakni jika saklar T1 dan T4 aktif, maka 

arus akan mengalir dari arah kiri ke kanan melewati trafo, sehingga terbentuk 

perioda setengah gelombang pertama. Lalu jika T3 dan T2 aktif, maka arus akan 

mengalir dari kanan ke kiri dan terbentuk perioda setengah gelombang kedua. 
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Tabel II.1. Pola Switching H-Bridge. 

Saklar Aktif Saklar Mati Tegangan Output 

T1 & T4 T3 & T2 +Vo 

T3 & T2 T1 & T4 -Vo 

T1 & T3 T2 & T4 Mati 

T2 & T4 T1 & T3 Mati 

 

Pemilihan DC-DC Converter untuk inverter frekuensi tinggi bergantung 

kepada besar daya yang dirancang pada alat. Topologi power supply sangat cocok 

untuk inverter yang memanfaatkan frekuensi tinggi termasuk push-pull, half-

bridge dan full-bridge converter sebagai operasi utama yang terjadi pada kedua 

bagian. Metoda yang demikian akan meningkatkan kemampuan penanganan daya 

menjadi dua kali lipat dari converter yang beroperasi pada satu bagian saja 

(forward dan playback converter). Push-pull dan half-bridge membutuhkan 2 

switch, sementara untuk full-bridge membutuhkan 4 switch. Pada umumnya 

kemampuan daya meningkat dari push-pull ke half-bridge lalu ke full-bridge [6]. 

 

Topologi trafo untuk kontrol half-bridge converter dan full-bridge adalah 

sama, kecuali untuk menghubungkan tegangan DC yang diberikan dari trafo half-

bridge yang terlihat setengah dari tegangan yang diterapkan, dibandingkan dengan 

trafo full-bridge. Arus mengalir ke arah yang berlawanan selama setengah siklus 

alternatif. Jadi fluks dalam aliran inti mengalir dari kutub negatif ke positif 

dengan memanfaatkan bagian kutub negatif dari loop histeresis. Dengan 

demikian, hal ini dapat mengurangi kemungkinan saturasi inti. Daya terbesar 

ditransfer ketika siklus kurang dari 50%. Pasangan diagonal transistor (T1-T4 atau 

T2-T3) melakukan pensakelaran secara bergantian, sehingga mencapai 

pembalikan arus dalam trafo primer [6]. 
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Pilihan tahap metode DC-DC untuk inverter frekuensi tinggi di atas 

bergantung pada besaran daya yang dirancang. Untuk aplikasi yang menargetkan 

1 kVA ke atas, full-bridge converter adalah pilihan ideal [6]. Karena akan 

berkaitan dengan poin di bawah ini : 

1. Untuk tegangan input yang diberikan, tegangan-tegangan pada transistor 

adalah dua kali lipat dalam kasus topologi push-pull dari konfigurasi half-

bridge dan full-bridge. 

2. Center Tap (CT) dalam kasus push-pull converter akan membatasi operasi 

untuk rating daya yang lebih tinggi pada ukuran inti yang sama bila 

dibandingkan dengan half-bridge converter dan full-bridge. 

3. Untuk mencegah fluks berjalan dalam tahap DC-DC, arus di kedua bagian 

perlu diperhatikan dan duty-cycle perlu diperbaiki dengan benar. 

 

Pada kondisi nyata, sistem ini sering dipergunakan atau dimanfaatkan 

untuk perancangan penguat yang menggunakan trafo frekuensi tinggi. Metode 

Pulse Width Modulation (PWM) phase-swifted sering sekali digunakan dalam 

proses pensakelaran pada sistem [7]. Pada metode ini, tegangan MOSFET akan 

dibuat nol pada saat transisi hidup (zero voltage transition). Ini dilakukan dengan 

memanfaatkan keberadaan kapasitor parasitis MOSFET dan induktansi yang 

bocor pada trafo [8]. 

 

Keluaran tegangan AC rangkaian penyakelaran dinaikkan level 

tegangannya oleh trafo frekuensi tinggi. Tegangan AC tersebut disearahkan oleh 

rangkaian penyearah full-bridge sehingga menjadi tegangan DC. Untuk 

mengurangi riak, tegangan DC keluaran penyearah terlebih dahulu dilewatkan 

filter. Induktansi yang bocor pada trafo sekunder digunakan sebagai induktor 

filter. Tegangan DC keluaran converter diumpanbalikan ke rangkaian controller 

sebagai sinyal feedback [7]. 
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II.1.2. Switching High Frequency (SHF) 

 

Pada switching power supply, transformasi tegangan DC dari satu level 

ke level lainnya menggunakan rangkaian DC-DC converter, Rangkaian ini 

menggunakan devais solide-state  (Transistor, MOSFET, dan lainnya), yang 

berfungsi sebagai sakelar on–off. Ketika komponen daya tidak dibutuhkan untuk 

beroperasi pada daerah aktif, mode operasi ini menghasilkan disipasi daya yang 

lebih rendah. Dengan menggunakan device ini maka  kecepatan switching yang 

meningkat, rate arus dan tegangan yang lebih tinggi, biayanya menjadi relatif 

lebih rendah [9]. Gambar II.2 memperlihatkan sebuah switching supply dengan 

isolasi elektrik. 

 

Gambar II.2. Power Supply DC Mode Saklar [9]. 

 

Tegangan AC masukan disearahkan ke dalam tegangan DC yang tidak 

teregulasi dengan menggunakan dioda penyearah. Blok DC-DC converter pada 

Gambar II.2 merubah tegangan masukan DC dari satu level DC yang lainnya. Hal 

ini dilakukan dengan menggunakan switching frekuensi tinggi, yang 

menghasilkan AC dengan frekuensi tinggi  melewati trafo isolasi. Keluaran 

sekunder dari trafo disearahkan dan disaring untuk menghasilkan 𝑉𝑜. Keluaran 

dari power supply DC yang terlihat pada gambar II.2 diregulasi dengan 

menggunakan sebuah pengendali feedback yang memakai sebuah pengendali 

PWM, dimana tegangan pengendai (kontrol) dibandingkan dengan sebuah 

gelombang sawtooth pada frekuensi switching. Isolasi listrik pada loop balik 

dilengkapi salah satu dari trafo isolasi seperti yang tergambar atau 

sebuah optocoupler [9]. 
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Gambar II.3. Output Multiple [9]. 

 

Proses penaik tegangan membutuhkan frekuensi tinggi sehingga 

dibutuhkan catu daya yang digunakan untuk rangkaian Inverter Jembatan Penuh 

dengan rangkaian pasif LC beban paralel tersebut. Yang memiliki keunggulan 

tidak ada rugi histerisis, arus eddy, kopling, dan kapasitas liar [10].  

 

II.1.3. Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) 

 

PWM secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang 

dinyatakan dengan pulsa dalam suatu perioda, untuk mendapatkan tegangan rata-

rata yang berbeda. Beberapa contoh aplikasi PWM adalah pemodulasian data 

untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, 

regulator tegangan, penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Salah satu jenis 

PWM adalah SPWM dimana dalam metode ini memanfaatkan sinyal sinusoidal 

sebagai sinyal referensi untuk dibandingkan dengan sinyal carrier, dalam hal ini 

sinyal segitiga [11]. 
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Besarnya sinyal SPWM yang dihasilkan tergantung dari besarnya sinyal 

referensi dan sinyal carrier. Besar amplituda sinyal referensi dalam suatu 

persamaan dapat ditulis dengan 𝐴𝑟 dan besarnya frekuensi sinyal referensi 

dinyatakan dengan 𝑓𝑟. Sedangkan besar amplituda sinyal carrier dapat ditulis 

dengan 𝐴𝑐 dan besarnya frekuensi sinyal carrier ditulis dengan 𝑓𝑐. Sehingga 

dengan menentukan nilai besaran amplituda sinyal referensi dan sinyal carrier 

maka dapat ditentukan besaran indeks modulasi. Besarnya nilai indeks modulasi 

pada umumnya berkisar antara nilai 0 dan 1. Keadaan diamana nilai indeks 

modulasi lebih dari 1 disebut dengan keadaan overmodulation. Pada saat keadaan 

overmodulation sinyal tegangan keluaran cenderung lebih besar, namun nilai 

harmonisa cenderung meningkat. Untuk menentukan banyaknya jumlah pulsa tiap 

siklus digunakan perbandingan antara frekuensi sinyal carrier 𝑓𝑐 dan frekuensi 

sinyal output 𝑓𝑜. Dengan menggunakan metode SPWM faktor distorsi dan faktor 

harmonisa orde rendah dapat dikurangi secara signifikan [11]. 

 

Proses pembangkitan SPWM secara digital dapat dilakukan dengan dua 

cara. Pertama dengan membangkitkan gelombang segitiga dan gelombang sinus 

dengan pembangkit sinyal. Kemudian dilakukan pembandingan untuk masing-

masing nilai amplituda gelombang sinus dan segitiga. Cara ini sama halnya 

dengan membangkitkan gelombang sinus analog dan gelombang segitiga analog 

secara digital. Cara kedua yaitu dengan mencari terlebih dahulu waktu untuk 

setiap pulsa masing-masing sinyal penggerak, untuk dijadikan data dalam proses 

pembangkitan sinyal penggerak [11]. 

 

Pada [12] dijelaskan bahwa pembangkitan sinyal SPWM melalui 

beberapa proses, yaitu (a) dua sinyal berbeda yang merupakan sinyal sinusoidal 

sebagai referensi dan sinyal segitiga sebagai sinyal carrier, (b) gelombang hasil 

perpotongan antara sinyal referensi dengan carrier ketika proses switching terjadi, 

dan (c) sinyal perpotongan dalam siklus positif dan negatif. Untuk informasi lebih 

detail dapat dilihat pada ilustrasi [12]. 
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II.2. Baterai 

 

Baterai listrik adalah suatu alat yang terdiri dari beberapa sel kimia, dimana 

tiap sel memiliki kutub positif (katoda) dan kutub negatif (anoda). Pada positif 

menandakan adanya energi potensial yang lebih tinggi dari pada kutub yang 

memiliki tanda negatif. Kutub negatif menjadi sumber elektron, ketika 

disambungkan dengan rangkaian eksternal maka akan mengalir dan memberikan 

energi ke peralatan eksternal. 

 

II.2.1. Akumulator 

 

Akumulator (accu, aki) adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi 

(umumnya energi listrik) dalam bentuk energi kimia. Contoh akumulator adalah 

baterai dan kapasitor. Pada umumnya di Indonesia, kata akumulator hanya 

dimengerti sebagai “baterai” mobil. Sedangkan di bahasa Inggris, kata akumulator 

dapat mengacu kepada baterai, kapasitor, dan kompulsator. Di dalam standar 

internasional setiap satu cell akumulator memiliki tegangan sebesar 2 volt. 

sehingga aki 12 volt, memiliki 6 cell sedangkan aki 24 volt memiliki 12 cell. 

Aki merupakan cell yang banyak kita jumpai karena banyak digunakan 

pada sepeda motor maupun mobil. Aki temasuk cell sekunder, karena selain 

menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Secara 

sederhana aki merupakan sel yang terdiri dari elektroda Pb sebagai anoda dan 

PbO2 sebagai katode dengan elektrolit H2SO4 [13]. 

 

II.2.2. Valve Regulated Lead Acid (VRLA) 

 

Baterai Valve Regulated Lead Acid (VRLA) atau memiliki sebutan lain 

Sealed Lead Acid (SLA) merupakan baterai bersifat tertutup, sehingga 

penguapan yang dikeluarkan sangat kecil. Maka tidak memerlukan penambahan 

cairan elektrolit selama masa pemakaian baterai tersebut. Proses penguapan pada 

baterai diatur oleh bagian yang disebut Valve (Katup) [14]. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Katoda
https://id.wikipedia.org/wiki/Anoda
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Gambar II.4. Baterai VRLA. 

 

Penggolongan Baterai VRLA berdasarkan teknologinya [14] :
 
 

1. Teknologi Absorptive Glass Mate (AGM) 

Cairan elektrolit terserap oleh lembaran separator fiber glass (serat kaca). 

Pada Depth of Discharge (DoD) 30%, baterai cycle life mencapai 1.400 cycle. 

 

2. Teknologi GEL 

Cairan elektrolit berbentuk gel yang bersifat lebih solid dan kaku (fixed). 

Pada DoD 30%, baterai cycle life mencapai 2.000 cycle. 

 

Baterai VRLA menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan baterai 

asam timbal (Aki basah), diantaranya adalah [14] : 

1. Baterai dapat dipasang dalam posisi apapun, karena katup hanya beroperasi 

pada kesalahan overpressure. 

2. Bebas perawatan mengurangi inspeksi dan pemeliharaan. 

3. Lebih Aman, karena sistem baterai ini dirancang untuk menjadi rekombinan 

dan menghilangkan emisi gas / uap pada overcharge, maka tidak ada uap 

yang dipancarkan selama operasi normal. Perlu diketahui bahwa uap dapat 

mengakibatkan korosi dan karat pada logam bila terjadi kebocoran/retak. 
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Penggolongan Baterai VRLA berdasarkan penggunaannya [14] : 

1. Standby Use 

Baterai bekerja mengeluarkan arus pada waktu sumber listrik utama tidak 

bekerja. Contoh pengaplikasian yaitu pada UPS system dan lampu 

emergency. 

2. Cyclec Use 

Baterai bekerja mengeluarkan arus (discharging) kemudian dilanjutkan 

proses charging, setelah itu proses discharging dan charging kembali, dan 

seterusnya. Proses satu kali charging – satu kali discharging disebut satu 

siklus. Contoh pengaplikasian yaitu baterai-baterai peralatan elektronika, 

kendaraan bertenaga baterai seperti forklift dan golf mobile. 

 

 

II.3. Mikrokontroller 

 

Mikrokontroler adalah sebuah perangkat yang sering digunakan sebagai alat 

untuk mengontrol rangkaian pada sistem elektronika yang telah terkemas dalam 

sebuah chip atau suatu sistem utuh, pada umumnya mikrokontroller dapat 

menyimpan sebuah program. Mikroprosesor terdiri atas CPU, memori, input dan 

output (I/O), dan unit-unit rangkaian lainnya sebagai penunjang kinerja sistem. 

 

Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler, agar rangkaian 

elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas 

sebagai ‘otak’ yang mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian 

elektronik [15].  

 

 Arduino merupakan sebuah kit elektronik yang didalamnya sudah terdapat 

mikrokontroller, yakni ATMega dari perusahaan Atmel dengan jenis Alf and 

Vegard’s Risc processor (AVR). Arduino banyak sekali jenisnya, bergantung 

kebutuhan akan pemakaian. Arduino nano merupakan salah satu jenis arduino 

yang berukuran kecil. Dimana arduino nano merupakan sebuah board 

http://solarsuryaindonesia.com/catalog/baterai
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mikrokontroller berbasis ATMega328P, yang dapat bekerja menggunakan kabel 

Universal Serial Bus (USB) mini-B.  

 

 

 

 

 

Gambar II.5. Arduino Nano. 

 

 

II.4. Driver EGS002 

 

EGS002 merupakan driver yang digunakan untuk menghasilkan pola 

switching mosfet dengan kriteria tertentu. EGS002 ini merupakan driver khusus 

untuk inverter sinusoid fase tunggal. EGS002 menggunakan Application Specific 

Integrated Circuit (ASIC) EG8010 sebagai chip kontrol dan IR2113S sebagai chip 

driver MOSFET. Gambar II.7 menunjukan bentuk dari driver EGS002. 

 

Gambar II.6. EGS002. 

 

ASIC EG8010 merupakan sebuah driver control sinusoidal inverter dengan 

sistem SPWM di dalamnya. Driver ini mempermudah pemakai atau perancang 

inverter untuk mendapatkan karakteristik inverter yang diinginkan, karena output 

inverter sudah memiliki pola pure sine-wave. Sehingga inverter dapat langsung 
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diaplikasikan pada peralatan elektronik pada umumnya. Pada driver ini pula sudah 

terdapat port-port untuk melihat display dari nilai-nilai karakteristik inverter itu 

sendiri, seperti tegangan, arus, frekuensi dan suhu dari alat ketika sedang 

beroperasi sehingga proses perawatan alat dapat lebih optimal. 

 

Driver MOSFET IR2113 merupakan sebuah driver yang dapat mengatur 

keluaran dua MOSFET sekaligus. Integrated Circuit (IC) IR2113 mempunyai 

tegangan kerja 10 V – 20 V untuk menyuplai seluruh optocoupler. Pada IC 

IR2113 sudah terdapat internal deadtime dengan waktu 650 ns dan mempunyai 

tegangan offset hingga 600 Vdc. Deadtime difungsikan untuk menghindari adanya 

short circuit pada rangkaian MOSFET ketika terjadi switching cepat dalam 

frekuensi tinggi, dengan maksimal frekuensi 1 MHz. 

 

 

II.5. Controller PID 

 

Controller proportiona, Integratif, dan deviratif adalah sebuah mekanisme 

controller dengan feedback yang sering dipakai pada suatu sistem yang memiliki 

setpoint. PID melakukan perhitungan kontinyu untuk memperbaiki nilai error 

yang terjadi pada sistem. Pada PID nilai kesalahan dihitung dengan nilai pembeda 

antara setpoint dengan proses nilai yang terukur. Controller akan mencoba 

meminimalkan nilai kesalahan pada setiap waktu dan menjadikannya sebagai nilai 

stabil pada suatu setpoint terukur. 

 

Berikut ini merupakan persamaan matematis yang digunakan dalam 

perhitungan nilai yang digunakan pada PID 

𝜇(𝑡) =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) +  𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 +  𝐾𝑑

𝑑𝑒𝑡

𝑑𝑡

𝑡

0

 ,                                  (1) 

dimana 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 , 𝐾𝑑, 𝑒, 𝑌𝑠𝑝, 𝑌𝑚, 𝑡, dan 𝜏 berturut-turut menunjukan gain proporsional, 

gain integral, gain deviratif, error, SetPoint, variabel proses, waktu, dan variabel 

integrasi. 
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Gambar II.7. Ilustrasi Contoh Plot Grafik PID dengan Nilai Konstan. 

 

Setiap bagian PID sendiri mempunyai masing-masing fungsi yang berbeda, 

seperti yang di bahas di subbagian di bawah. 

 

II.5.1. Proporsional 

 

Proposional merupakan suatu sistem dengan nilai yang akan berbanding 

lurus dengan nilai kesalahan pada suatu sistem. Hal ini dikarenakan pada 

proporsional nilai setpoin akan dikurangi nilai kesalahan yang terjadi dan 

dikalikan dengan suatu nilai konstanta Kp.  Proporsional dirumuskan dengan
 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑝 𝑒(𝑡),                                                             (2) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑝 ( 𝑌𝑠𝑝  − 𝑌𝑚 ).                                            (3) 

 

Nilai gain akan sangat berpengaruh terhadap respon output dari bagian 

ini. Jika nilai gain besar maka sistem akan dimungkinkan menjadi tidak stabil, dan 

jika terlalu kecil maka respon sistem akan menjadi lambat, kurang responsif atau 

sensitif. Pada proporsional nilai output sistem akan dipercepat untuk mencapai 

nilai setpoint nya, namun penentuan nilai Kp akan sangat berpengaruh sekali pada 

bagian ini. Penentuan nilai Kp yang salah akan menjadi titik lemah pada bagian 

proporsional ini. Sehingga terkadang dibutuhkan term lain untuk 

menyempurnakannya. 
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II.5.2. Integratif 

 

Integratif mempunyai peran nilai yang akan berbanding lurus terhadapa 

lamanya error terjadi. Kontrol integratif sering digunakan untuk memperkecil 

overshoot yang terjadi pada sistem proportional. Integratif dalam PID merupakan 

penjumlahan nilai error pada setiap waktu dan melakukan akumulasi terhadap 

offset yang pada bagian sebelumnya telah dikoreksi. Peranan dari term integral 

berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam kontroler PID 

adalah jumlahan error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya 

telah dikoreksi. Integratif dirumuskan dengan 

𝐼𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏.
𝑡

0

                                          (4) 

Integratif akan mempercepat perpindahan nilai sistem untuk mencapai 

nilai setpoint nya. Namun yang menjadi kelemahan pada bagian ini adalah 

terjadinya overshoot. Hal terjadi karena sistem akan mengakumulasikan nilai 

error dari setiap nilai error sebelumnya. 

 

II.5.3. Derivatif 

 

Deviratif merupakan nilai turunan error dengan menentukan kemiringan 

error pada setiap waktunya dan mengalikan perubahan tiap waktu dengan suatu 

nilai konstanta yang disebut dengan gain deviratif, dirumuskan dengan 

𝐷𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 ,                                              (5) 

Nilai deviratif akan memprediksikan perilaku sistem setiap waktu dan 

memperbaiki waktu yang tertinggal dan stabilitas pada sistem. Nilai deviratif 

jarang sekali diaplikasikan, dikarenakan akan sangat mempengaruhi stabilitas 

pada sistem, dan memungkinkan terjadi ripple pada sistem sebelum sistem stabil 

pada setpoint yang ditentukan.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Integral
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II.6. Filter LC 

 

Filter LC merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari induktor (L) dan 

kapasitor (C) yang dihubungkan secara paralel, dengan fungsi sebagai filter untuk 

membatasi frekuensi yang melewati sebuah rangkaian [16] seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar II.9. 

 

Gambar II.8. Rangkaian Filter LC. 

 

Filter LC digunakan sebagai resonant circuit, yakni berfungsi sebagai 

peredam (pereduksi) harmonisa pada suatu rangkaian sehingga didapatkan bentuk 

sinyal yang lebih bagus (smooth) serta menghindari kemungkinan terjadinya 

resonansi pada sistem.  Nilai frekuensi cut-off dapat dicari dengan menggunakan 

rumus 

𝑓𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
 .                                                     (6) 
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II.7. Sensor Tegangan ZMPT101B 

 

Sensor Tegangan AC ZMPT101B seperti yang ditunjukkan Gambar II.10, 

adalah module yang digunakan untuk mengukur Tegangan AC satu fasa . Sensor 

Tegangan ZMPT101B dirancang dengan menggunakan trafo sehingga hanya 

dapat digunakan untuk membaca tegangan AC. 

 

Spesifikasi : 

1. Supply Voltage  : 5 Vdc 

2. Input Arus   : 2 mA 

3. Signal Output : Analog 

4. Dimensi   : 5 cm x 2 cm x 2,4 cm 

5. Range Voltage  : 110-250 Vac sistem Active Transformer 

 

 

Gambar II.9. Sensor Tegangan ZMPT101B. 


