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Memasang Water Heater
Tuesday, 01 May 2012

Musim hujan telah tiba, udara dinginpun biasanya ikut mengiringi. Dinginnya udara terkadang berimbas pada
keengganan untuk membersihkan badan.
Saat selesai melakukan rutinitas harian, seringkali kita ingin bersantai dan relaksasi, sekedar memanjakan diri dengan
air hangat. Tetapi kondisi fisik yang lelah kadang membuat kita enggan untuk memanaskan air karena membutuhkan
waktu yang cukup lama. Saat ini ada solusi praktis untuk mengatasinya, dengan menggunakan pemanas air yang lazim
kita kenal dengan sebutan water heater.
Water heater yang umum dipakai menggunakan tangki ukuran besar (tersentral) maupun berukuran kecil (biasanya
dipasang di tiap kamar). Tangki tersebut berfungsi untuk menampung, memanaskan dan menyimpan air sebelum
dipergunakan. Ada berbagai macam dan jenis water heater yang tersedia di pasaran. Untuk memudahkannya, kita bisa
mengklasifikasikan dan membedakannya berdasarkan sumber energi pemanasnya.
1. Water Heater Gas
Prinsip kerja water heater gas hampir sama dengan proses memasak air menggunakan kompor gas. Yang membedakan
adalah air tidak ditempatkan ke dalam panci atau ceret, tetapi dilewatkan ke dalam pipapipa kemudian pada bagian
bawahnya di bakar dengan gas. Kapasitas water heater gas di pasaran bermacam- macam, mulai dari 5, 8 hingga 10
liter/menit. Biasanya 1 buah water heater gas digunakan untuk 1 kamar mandi saja.

Sistem kerja water heater gas
Mengingat water heater jenis ini menggunakan gas sebagai energi pemanasnya, seringkali menimbulkan ketakutan
pada pengguna akan terjadinya kebocoran. Namun Anda tidak perlu takut menggunakannya karena ada beberapa cara
untuk mengantisipasinya.
- Usahakan rutin memeriksa kondisi sambungan, apakah masih baik atau tidak.
- Jika terjadi kebocoran (biasanya ditandai dengan bau gas yang menyengat) jangan langsung menyalakan water
heater. Bukalah jendela dan ventilasi lain lebar-lebar agar gas bisa langsung dikeluarkan dari ruangan.
- Agar lebih aman sebaiknya piranti water heater beserta tabung gas diletakkan di luar kamar mandi. Andai ventilasi
kamar mandi bagus, water heater bisa diletakkan dalam kamar mandi namun tabung gasnya tetap diletakkan di luar.
- Beberapa produk water heater yang baik sudah dilengkapi dengan pengaman (safety device) untuk mengantisipasi bila
terjadi kebocoran.
Sistem pengamanan ini dilengkapi dengan sensor yang secara otomatis akan menutup saluran gas bila api (pemanas
air) tiba-tiba mati. Selain permasalahan gas beserta perlengkapan water heater-nya, Anda perlu memperhatikan tekanan
airnya. Usahakan tekanan air tidak di bawah 0.3 bar agar water heater dapat digunakan. Permasalahan lain yang sering
muncul adalah aliran air yang tidak lancar bahkan terkadang macet. Kondisi ini terjadi karena air yang mengalir ke dalam
water heater tida bersih dan banyak mengandung partikel kecil seperti pasir dan debu serta tingginya kadar kapur di
dalamnya. Untuk mengantisipasi resiko kemacetan, ada baiknya Anda memasang filter serta tidak lupa untk
membersihkan saluran airnya secara berkala.
Kelebihan :
- Harga lebih murah dibanding water heater dengan pemanas lain,
- Dapat beroperasi kapan pun, tanpa menghadapi hambatan listrik mati, mendung maupun AC mati
Kekurangan :
- Pemasangannya rumit dan membutuhkan ketelitian
- Harga gas yang kian melambung berakibat pada pengeluaran (budget) pembelian gas ikut naik.
2. Water Heater Listrik
Sesuai namanya, water heater listrik menggunakan listrik sebagai sumber energi pemanasnya. Water heater listrik yang
tersedia di pasaran terbagi menjadi 2 macam, sistem tangki dan instan. Prinsip kerja water heater listrik sistem tangki
hampir sama dengan memasak air menggunakan Listrik (thermos listrik). Air ditampung dalam sebuah tangki berisolasi
yang dilengkapi dengan pipa ber elemen pemanas listrik yang melingkar. Perpindahan kalor/panas yang terjadi akan
diserap oleh air di dalam tangki tersebut. Di dalam tangki sendiri terdapat 3 elemen utama, yaitu :
- Heating element, berfungsi untuk memanaskan air, biasanya terbuat bahan kuningan
- Thermostat, berfungsi untuk menjaga kondisi air dalam tangki tetap panas pada suhu tertentu
- Magnesium anode, berfungsi untukmenetralkan ion-ion positif dalam air sehingga membantu mencegah karat pada
elemen-elemen dalam tangki.
Penggunaan water heater listrik seringkali menimbulkan kekhawatiran timbulnya masalah dari pemakaian alatnya.
Momok yang kerap muncul adalah bahaya tersengat aliran listrik. Namun Anda tidak perlu takut karena mayoritas water
heater listrik sudah dilengkapi dengan pengaman berupa anti kontak, sehingga secara otomatis akan memutus aliran
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listrik jika terjadi kebocoran atau muncul masalah-masalah lain.
Tangki water heater listrik Masalah lain yang sering ditemui yaitu volume air yang didapatkan sedikit serta panasnya
tidak bisa bertahan lama. Permasalahan ini biasanya muncul pada water heater listrik dengan sistem tangki. Untuk
mengatasinya pastikan aliran air yang keluar cukup kencang, sehingga volume air yang keluar dan masuk
kran berimbang.
Kelebihan :
- Praktis, karena tinggal disambungkan ke sumber listrik dan langsung bisa dipergunakan.
Kekurangan :
- Membutuhkan daya listrik cukup besar, minimal 350 W, bahkan bisa mencapai dua kali lipat untuk kapasitas air yang
besar.
- Apabila aliran listrik mati, water heater tidak dapat dipergunakan.
3. Water Heater Tenaga Surya
Water heater tenaga surya (solar water heater) merupakan water heater yang menggunakan energi matahari sebagai
sumber energi penghasil panasnya. Jenis yang satu ini memang paling hemat listrik karena menggunakan tenaga
matahari sebagai sumber panas, tetapi harga jenis ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tipe lainnya. Solar water
heater sangat cocok untuk daerah tropis yang dilimpahi sinar matahari sepanjang tahun. Tipe ini tidak memerlukan biaya
operasional yang besar karena menggunakan tenaga surya yang tersedia secara gratis. Water heater tenaga surya ini
memiliki beberapa komponen penting diantaranya :
- Tangki penampung air, berfungsi menyimpan air - Panel kolektor penyerap sinar matahari, terdiri dari plat alumunium
yang dilindungi pabel kaca setebal 5 mm dan terpasang di atap
- Pipa-pipa air panas, berfungsi untuk mengalirkan air panas dari tangki ke kran air yang terpasang di rumah
Panel kolektor water heater tenaga surya
Selain menggunakan sinar matahari, water heater tenaga surya masih memerlukan energi listrik untuk menyalakan
pompa yang mengalirkan air ke kran serta menyalakan pemanas cadangan (electric heater) saat sinar matahari tidak
memadai untuk memanaskan air (karena cuaca mendung atau hujan). Untuk menggunakan water heater tenaga surya,
diperlukan ruang di atas atap yang cukup luas. Kemiringan atap harus sesuai dengan spesifikasi produknya. Apabila
kemiringan atap tidak memenuhi syarat harus dipasang rangka tambahan untuk peletakan panel kolektornya.
Kelebihan :
- Ramah terhadap lingkungan karena memanfaatkan energi tak terbataskan (matahari)
- Hemat biaya operasional karena hanya mengeluarkan saat menyalakan pemanas cadangan (electric heater) yang
membutuhkan listrik.
Kekurangan:
- Harga relatif mahal
- Proses pemasangan instalasinya rumit karena membutuhkan panel surya yang ditempatkan di atap, sehingga
memerlukan biaya tambahan
4. Water Heater panas AC
Water heater panas AC ini merupakan jenis baru yang dipasarkan di Indonesia. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan
panas yang dihasilkan oleh Air Conditioning (AC). Sistem kerjanya adalah menghubungkan water heater dengan
compressor AC, memanfaatkan panas yang dihasilkan olehnya serta dipergunakan untuk memanaskan air. Lamanya
pemanasan air sangat tergantung kapasitas AC. Semakin tinggi kapasitas AC-nya maka semakin cepat proses
pemanasannya. Waktu maksimal yang diperlukan untuk melakukan proses pemanasan secara ideal adalah 2 jam. Suhu
yang dihasilkan juga tergantung kapasitas AC-nya. AC berdaya ½ PK sampai 1 PK bisa menghasilkan panas 60 sampai
70 derajat Celcius. Sedangkan di atas 1 ½ PK bisa mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius Sistem kerja water heater
yang memanfaatkan panas AC Water heater panas AC
Kelebihan :
- Lebih menghemat energi
- Menekan biaya operasional karena memanfaatkan panas buangan AC
- Mampu mengurangi udara panas hasil buangan AC di luar rumah, karena panas buangan AC dalam pemrosesan
berubah menjadi udara dingin
- AC menjadi lebih dingin
Kekurangan :
- Ketergantungan yang tinggi pada AC sehingga jika AC tidak menyala kita tak dapat memakai water heater-nya
- Peletakan water heater harus berdekatan dengan kompresor AC sebab bila terlalu jauh akan memperlambat proses
pemanasan
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Masing-masing jenis water heater memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua kembali pada Anda untuk
menentukannya. Semoga tulisan ini bisa menjadi panduan singkat untuk memilih water heater di rumah Anda
Fakta Solar Water Heater
Water heater tenaga matahari ini memang paling hemat listrik karena menggunakan tenaga matahari sebagai sumber
panas tetapi untuk harga alat ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tipe lainnya. Kekurangannya adalah
pemasangan yang lebih rumit (diletakkan di atas atap rumah) dan panas yang dihasilkan akan tergantung dari panas
matahari yang ada sehingga bila memungkinkan, solusinya adalah pilihkan solar water heater yang mempunyai tenaga
cadangan bila matahari sedang tidak &ldquo;bersahabat&rdquo;. Secara keseluruhan, Anda perlu memperhatikan
beberapa hal sebelum memasang pemanas air (water heater) di rumah Anda:
1. Daya listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke pemanas air (water heater) secara optimal.
2. Sejauh mana instalasi/ pemasangan dapat dilakukan, apakah harus membongkar bagian tertentu dari rumah anda.
3. Tempat penyimpanan tangki (apabila menggunakan tangki).
4. Tipe yang Anda pilih apakah dapat memenuhi kebutuhan air panas Anda.
5. Tingkat panas maksimum yang dapat dihasilkan (biasanya untuk instant water heater tidak terlalu panas).
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