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1.0 RUANG LINGKUP 

Lembar data ini memberikan rekomendasi pemasangan pompa proteksi kebakaran properti. Rekomendasi 
ini menjelaskan penggunaan peralatan yang Disetujui FM kecuali disebutkan sebaliknya. 

Lembar data ini mencakup pemilihan dan pemasangan pompa yang memasok air untuk proteksi kebakaran 
pribadi. Hal-hal yang dipertimbangkan termasuk konstruksi rumah pompa, pemipaan hisap dan pelepasan, 
pasokan daya, kontrol dan penggerak listrik, kontrol dan penggerak motor pembakaran internal, dan uji 
serah terima. Lembar data ini tidak mencakup kapasitas pasokan air dan persyaratan tekanan, juga tidak 
mencakup persyaratan untuk inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem pompa kebakaran. Lembar 
data ini tidak memberikan rekomendasi untuk pemasangan kabel listrik untuk peralatan pompa kebakaran. 

 
1.1 Perubahan 

April 2012. Terminologi yang terkait dengan cairan yang mudah terbakar telah direvisi untuk kejelasan 
dan konsistensi yang lebih baik sehubungan dengan rekomendasi pencegahan kerugian FM Global 
terhadap bahaya cairan yang mudah terbakar. 

 
2.0 REKOMENDASI PENCEGAHAN KERUGIAN 

 
2.1 Pendahuluan 

Pompa kebakaran dimaksudkan untuk memasok air untuk keperluan proteksi kebakaran. Pompa 
kebakaran adalah komponen penting dalam sistem proteksi kebakaran sebuah fasilitas. Pompa kebakaran 
diharapkan secara otomatis start saat berkurangnya tekanan sistem proteksi kebakaran atau dengan cara 
deteksi kebakaran otomatis lainnya. Pompa kebakaran diperlukan untuk memasok aliran air dan tekanan 
yang diperlukan tanpa gangguan terhadap sistem proteksi kebakaran fasilitas dalam kondisi kebakaran. 
Tingkat keandalan pompa kebakaran harus tinggi. 

Hanya pemasangan yang tepat bersama dengan pengujian dan pemeliharaan berkala yang akan 
memastikan pemasangan pompa yang andal. 

Harus sangat hati-hati untuk memastikan komponen paket pompa kebakaran dipilih dengan tepat dan 
pemasangan berkualitas tinggi. 

Pompa kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik selama kebakaran dapat menyebabkan fasilitas 
mengalami kerugian properti secara fatal. 

Pompa kebakaran yang tidak beroperasi karena alasan apa pun kapan pun merupakan bentuk gangguan 
pada sistem proteksi kebakaran; oleh karena itu, tangani kejadian ini dengan menggunakan Sistem Izin 
Tanda Bahaya FM Global dan kembalikan pompa untuk diservis tanpa penundaan. 
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2.2 Konstruksi dan Lokasi 
 

2.0.1 Umum 

2.0.1.1 Tempatkan rumah pompa untuk mengatur pipa dengan tepat dan ringkas. Berikan prioritas 
tertinggi untuk pemipaan hisap. 

 

 
Gambar 1. Foto ruangan pompa yang disusun dengan baik 

 
2.0.1.2 Letakkan pompa di bangunan terpisah pada konstruksi yang tidak mudah terbakar, berjarak 
minimal 15 m (50 ft) dari bangunan yang diproteksi. 

Jika bangunan terpisah tidak layak: 

1. Tempatkan ruangan pompa untuk mencegah terkena paparan api dan puing-puing yang jatuh atau 
paparan lain yang akan merusak pompa atau kabel saluran listrik, atau mencegah operator pompa 
agar tidak berada di sekitar pompa selama kebakaran. 

2. Buat pintu akses ke ruangan pompa di sepanjang dinding eksterior bangunan. 

3. Pompa kebakaran di dalam bangunan harus dipisahkan dari semua daerah bangunan dengan 
konstruksi yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) 2 jam. Jika ruangan pompa dan area yang 
berdekatan diproteksi sistem springkler otomatis, rekomendasi pemisahan dapat dikurangi sampai 
konstruksi TKA nya 1 jam. 

4. Jangan tempatkan ruangan pompa kebakaran di dalam atau berdekatan dengan bangunan yang tidak 
diproteksi. 

2.0.1.3 Setiap kabel sirkit kontrol listrik yang memanjang ke luar ruangan pompa kebakaran harus diatur 
sedemikian rupa sehingga kerusakan kabel tersebut (sirkit terbuka atau sirkit pendek) tidak menghalangi 
operasi pompa. Kesalahan pada kabel-kabel ini dapat men-start dan menjalankan pompa kebakaran tetapi 
tidak dapat mencegah start dan berjalannya pompa kebakaran. Lindungi semua kabel kontrol di dalam 
ruangan pompa kebakaran yang tidak toleran terhadap kerusakan mekanis menggunakan pipa metal 
conduit yang terpasang pada atap atau dinding ruangan pompa. 

2.0.1.4 Jangan gunakan ruangan pompa atau rumah pompa untuk tempat penyimpanan. 

2.0.1.5 Sediakan sprinkler otomatis di atas pompa yang digerakkan mesin diesel. 

2.0.1.6 Sediakan alat yang sesuai untuk menjaga temperatur ruangan pompa atau rumah pompa, jika 
diperlukan, di atas 5°C (40°F). Lihat Bagian 2.8 untuk persyaratan temperatur yang lebih tinggi pada 
mesin diesel. 

2.0.1.7 Sediakan ventilasi untuk ruangan pompa atau rumah pompa. Lihat Bagian 2.8.5 untuk 
persyaratan ventilasi khusus untuk mesin diesel. 
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2.0.1.8 Untuk mengurangi kemungkinan banjir, pastikan lantai rumah pompa berada pada atau di atas 
permukaan tanah di sekitarnya. Tempatkan pompa di atas ketinggian 500-tahun banjir. 

2.0.1.9 Pompa kebakaran, penggerak, dan alat kontrolnya, harus diproteksi terhadap kemungkinan 
gangguan pelayanan terhadap kerusakan yang disebabkan ledakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, 
serangga, angin ribut, kekerasan, dan kondisi lain yang merugikan. 

2.0.1.10 Lantai harus dibuat landai/miring untuk pengeringan yang cukup menghilangkan air menjauhi 
peralatan yang kritis seperti pompa, penggerak, alat kontrol dan sebagainya. Ruangan atau rumah pompa 
harus dilengkapi dengan saluran pembuangan yang akan mengalirkan air dari genangan dan pada saat uji 
penurunan tekanan. 

2.0.1.11 Pencahayaan buatan harus disediakan dalam ruangan/rumah pompa untuk memudahkan membaca 
pengukur dan instrumentasi. 

 
2.2.2 Bangunan Bertingkat Tinggi 

2.2.2.1 Tempatkan semua pompa kebakaran di lantai pertama atau tingkat bawah tanah bangunan untuk 
memungkinkan akses langsung ke pompa dari tingkat jalan. Pertimbangkan paparan banjir ke pompa 
ketika berada di tingkat bawah. 

2.2.2.2 Jangan memasang pompa kebakaran secara seri. 

2.2.2.3 Desain sistem agar tidak memerlukan katup penurun tekanan. Jika harus menggunakan katup 
penurun tekanan, gunakan katup yang Disetujui FM dan pasang sesuai dengan Lembar Data 3-11, Katup 
Penurun Tekanan untuk Layanan Proteksi Kebakaran. 

2.2.2.4 Susun agar pasokan air sistem sprinkler dialirkan langsung dari pompa kebakaran, tangki gravitasi 
dengan kapasitas dan ketinggian yang memadai di atas sprinkler yang dipasok, atau kombinasi pompa dan 
tangki gravitasi. Lihat Gambar 2 dan 3 untuk penyusunan khusus. Atur ukuran pompa pengisian tangki 
gravitasi agar dapat mengisi ulang tangki dalam waktu 8 jam atau kurang. 

2.2.2.5 Batasi ukuran zona sistem proteksi kebakaran di gedung bertingkat tinggi hingga maksimal 85 m 
(275 ft) secara vertikal. 

• Sediakan pompa kebakaran sendiri dan instansi layanan pemadam kebakaran mandiri pada masing-
masing zona. 

• Untuk zona dengan ketinggian di atas 85 m (275 ft), gunakan pipa tekanan tinggi dan fiting pada 
pelepasan pompa dan ketinggian bangunan yang lebih rendah dengan tekanan kerja nominal yang sama 
atau lebih besar dari tekanan maksimum tanpa aliran (churn) pada pompa kebakaran ditambah perkiraan 
tekanan hisap statis maksimum. Tekanan kerja nominal pada pipa dan fiting dapat dikurangi pada tingkat 
lantai bangunan di mana berkurangnya tekanan karena ketinggian akan mengurangi perkiraan tekanan 
statis maksimum dalam pipa. 

• Jika penggerak pompa motor listrik digunakan dan ketinggian struktur berada di luar kemampuan 
pemompaan petugas pemadam kebakaran, sediakan sumber daya darurat yang andal untuk 
pemasangan pompa kebakaran. 

 
Sediakan sumber daya darurat dari generator siaga khusus yang digerakkan motor atau dari sumber 
daya darurat bangunan. Dalam kasus terakhir, atur sumber daya darurat agar dapat memasok 
permintaan listrik total, termasuk untuk pompa kebakaran. Untuk persyaratan pemasangan tambahan, 
lihat Lembar Data 5-23, Sistem Daya Siaga dan Darurat. 

 

 
 

Gambar 2. Sistem pompa zona tunggal 
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Gambar 3. Sistem pompa dua zona dengan pasokan berlebih dari tangki gravitasi 

 
2.3 Pemipaan Hisapan dan Pelepasan Pompa 

Tentukan kecukupan kualitas, kuantitas, tekanan, dan keandalan sumber air untuk menyediakan pasokan 
air untuk suatu pompa kebakaran. Sumber air dapat berasal dari pipa utama pelayanan umum atau pipa 
utama pribadi, tangki penyimpanan, atau reservoir dan sebagainya, 
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Tabel 1. Ringkasan Data Pemipaan Pompa Kebakaran 
 

Ukuran Pipa Minimum (Nominal) 
Kapasitas 

Pompa 
gpm 

(L/mnt) 

Isapan inci 
(mm) 

Pelepasan 
inci (mm) 

Katup 
Pelepas 
inci (mm) 

Pelepasan 
Katup 

Pelepas 
inci (mm) 

Alat Ukur 
inci (mm) 

Jumlah dan 
Ukuran 

Katup Slang 
inci (mm) 

Pasokan 
Header 

untuk Slang 
inci (mm) 

25 (95) 1 (25) 1 (25) 3⁄4 (20) 1 (25)1 1 1⁄4 (32) 1-1 1⁄2 (38) 1 (25) 
50 (190) 1 1⁄2 (38) 1 1⁄4 (32) 1 1⁄4 (32) 1 1⁄2 (38) 2 (50) 1-1 1⁄2 (38) 1 1⁄4 (32) 
100 (380) 2 (50) 2 (50) 1 1⁄4 (32) 2 (50) 2 1⁄2 (65) 2-1 1⁄2 (38) 2 (50) 
150 (570) 2 1⁄2 (65) 2 1⁄2 (65) 2 (50) 2 1⁄2 (65) 3 (80) 1-2 1⁄2 (65) 2 1⁄2 (65) 
200 (760) 3 (80) 3 (80) 2 (50) 2 1⁄2 (65) 3 (80) 1-2 1⁄2 (65) 2 1⁄2 (65) 
250 (950) 3 1⁄2 (40) 3 (80) 2 (50) 2 1⁄2 (65) 3 1⁄2 (40) 1-2 1⁄2 (65) 3 (80) 
300 (1100) 4 (100) 4 (100) 2 1⁄2 (65) 3 1⁄2 (40) 3 1⁄2 (40) 1-2 1⁄2 (65) 3 (80) 
400 (1500) 4 (100) 4 (100) 3 (80) 5 (125) 4 (100) 2-2 1⁄2 (65) 4 (100) 
450 (1700) 5 (125) 5 (125) 3 (80) 5 (125) 4 (100) 2-2 1⁄2 (65) 4 (100) 
500 (1900) 5 (125) 5 (125) 3 (80) 5 (125) 5 (125) 2-2 1⁄2 (65) 4 (100) 
750 (2800) 6 (150) 6 (150) 4 (100) 6 (150) 5 3-2 1⁄2 6 

(125) (65) (150) 
1000 (3800) 8 (200) 6 (150) 4 (100) 8 (200) 6 4-2 1⁄2 6 

(150) (65) (150) 
1250 (4700) 8 (200) 8 (200) 6 (150) 8 (200) 6 (150) 6-2 1⁄2 (65) 8 (200) 
1500 (5700) 8 (200) 8 (200) 6 (150) 8 (200) 8 (200) 6-2 1⁄2 (65) 8 (200) 
2000 (7600) 10 (250) 10 (250) 6 (150) 10 (250) 8 (200) 6-2 1⁄2 (65) 8 (200) 
2500 (9500) 10 (250) 10 (250) 6 (150) 10 (250) 8 (200) 8-2 1⁄2 (65) 10 (250) 
3000 (11400) 12 (300) 12 (300) 8 (200) 12 (300) 8 (200) 12-2 1⁄2 (65) 10 (250) 
3500 (13300) 12 (300) 12 (300) 8 (200) 12 (300) 10 (250) 12-2 1⁄2 (65) 12 (300) 
4000 (15100) 14 (350) 12 (300) 8 (200) 14 (350) 10 (250) 16-2 1⁄2 (65) 12 (300) 
4500 (17000) 16 (400) 14 (350) 8 (200) 14 (350) 10 (250) 16-2 1⁄2 (65) 12 (300) 
5000 (19000) 16 (400) 14 (350) 8 (200) 14 (350) 10 (250) 20-2 1⁄2 (65) 12 (300) 

Catatan 1: Diameter aktual flens hisap pompa boleh lebih kecil dibandingkan diameter pipa hisap. 
 
 

Pasang penguat (support) pipa pelepasan dan hisap secara terpisah dari pompa. 

Bagian luar pipa baja yang dipasang di atas tanah sebaiknya dilindungi dengan cat untuk mencegah korosi. 

Pasang dan uji semua pipa hisap dan pelepasan yang terkubur sesuai dengan Lembar Data 3-10, 
Pemasangan dan Pemeliharaan Saluran Pipa Layanan Pemadam Kebakaran Swasta dan 
Perlengkapannya. 

Untuk lokasi di daerah rawan gempa, lihat Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi 
Kebakaran Berbasis Air, untuk pemasangan pipa hisap dan pelepasan tambahan serta rekomendasi 
penahan gempa. 

 
2.3.1 Pemipaan Hisap 

2.3.1.1 Pastikan bahwa tekanan hisap pompa tetap positif setiap saat di seluruh rentang aliran pompa. 

2.3.1.2 Pastikan kerugian gesekan antara tangki hisap dan inlet hisapan pompa tidak melebihi 6 psi  
(0,4 bar) pada 150% laju aliran pompa, yang akan memastikan Tekanan Hisap Positif Neto (NPSH) yang 
memadai yang diperlukan oleh pompa untuk kondisi tangki yang hampir kosong. Hitung juga kesetaraan 
panjang elbow (siku) dan fiting (sambungan) dalam kalkulasi. 

2.3.1.3 Jika pipa hisap lebih besar dari flens hisap pompa, sambungkan dengan reduser esentrik 
sedemikian rupa untuk menghindari kantong udara. (Lihat Gambar 4) 

2.3.1.4 Jangan memasang fiting tee dan elbow dengan bidang tengah sejajar dengan pompa rumah 
terpisah horizontal kecuali jarak antara flens hisap pompa dan tee atau elbow lebih besar dari 10 kali 
diameter pipa hisap. (Lihat Gambar 4) 

2.3.1.5 Atur pipa hisap sehingga kecepatannya tidak melebihi 4,6 m/dtk (15 ft/dtk) ketika pompa beroperasi 
pada 150% kapasitas nominal (lihat Tabel 2). Untuk pemasangan beberapa pompa dengan sumber hisap 
yang sama, pastikan semua pompa mengalir secara bersamaan. 
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Gambar 4. (bagian 1) Susunan pipa hisapan pompa yang benar dan salah 
(Lihat Hydraulics Institute Standards for Centrifugal, Rotary and Reciprocating Pumps untuk informasi tambahan) 

 

 
 

Gambar 4. (bagian 2) Susunan pipa hisapan pompa yang benar dan salah 
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Tabel 2. Aliran yang Diperlukan untuk Menghasilkan Kecepatan 4,6 m/dtk (15 ft/dtk) 
 

Ukuran Pipa inci (mm) Aliran, gpm (L/mnt) Ukuran Pipa inci (mm) Aliran, gpm (L/mnt) 
1 (25) 40 (151) 6 (152) 1320 (5000) 

1 1⁄2 (38) 95 (360) 8 (203) 2340 (8860) 
2 (51) 155 (587) 10 (254) 3660 (13850) 

2 1⁄2 (64) 225 (850) 12 (305) 5280 (19985) 
3 (76) 350 (1325) 14 (356) 6330 (23960) 
4 (102) 585 (2214) 16 (406) 8280 (31340) 
5 (127) 940 (3560)   

 
2.3.1.6 Jika pasokan hisap memiliki tekanan yang cukup untuk memiliki nilai proteksi kebakaran tanpa 
pompa, pasang saluran bypass di sekitar pompa yang dilengkapi dengan katup searah. Pastikan ukuran 
pemipaan bypass sama dengan pipa pelepasan pompa. 

 

 
 

Gambar 5. Diagram skematik susunan yang diusulkan untuk pompa kebakaran dengan bypass mengambil isapan dari 
saluran pipa umum 

 
2.3.1.7 Jangan memasang perangkat atau rakitan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada perangkat atau 
rakitan pencegah aliran balik) yang akan menghentikan, membatasi pengaktifan, atau membatasi 
pelepasan pompa kebakaran atau penggerak pompa dalam pemipaan hisap. 

2.3.1.8 Tempatkan alat pencegah aliran balik di sisi pelepasan pompa kebakaran jika memungkinkan, 
karena meningkatnya kerugian tekanan dan potensi efek negatif pada kinerja pompa. 

2.3.1.9 Jangan memasang penutup tekanan hisap rendah atau katup pengatur. Sebagai gantinya, sediakan 
perangkat pemantauan yang diatur untuk mengaktifkan alarm jika tekanan hisapan pompa atau ketinggian 
air berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan. 

2.3.1.10 Ganti katup pengatur hisapan yang tidak Disetujui FM, jika diwajibkan oleh instansi berwenang, 
dengan model yang Disetujui FM. 

2.3.1.11 Pasang katup sorong dengan model OS&Y yang disetujui FM pada pipa hisap. Untuk 
meminimalkan turbulensi air pada pompa, hanya pasang katup tipe sorong dalam jarak 16 m (50 ft) dari 
flens hisap pompa. 

2.3.1.12 Jika pasokan hisap berasal dari saluran pipa umum, tempatkan katup sorong sejauh mungkin dari 
flens hisap pompa. Apabila berasal dari tangki penyimpan air, katup sorong sebaiknya ditempatkan pada 
outlet dari tangki. Katup sorong dapat dipasang di ruangan pompa di sisi inlet reduser hisapan esentrik, jika 
disediakan. Atur katup sorong dan ulir luar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 kolom berjudul ‘‘Isapan 
Inci’’. 
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2.3.1.13 Lakukan uji kebocoran hidrostatik pipa hisap sesuai dengan Lembar Data 3-10, 
Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Pemadam Kebakaran. Gunakan pipa baja dengan 
flens yang dilas atau berulir, atau fiting alur mekanis di atas permukaan tanah. Jangan menggunakan fiting 
tipe yang dapat disesuaikan atau fiting pipa yang fleksibel kecuali secara khusus Disetujui FM untuk 
digunakan dengan pompa kebakaran. 

Saringan Hisap 

2.3.1.14 Jika pasokan air diperoleh dari sumber terbuka seperti kolam atau sumur basah, atau di mana ada 
bahan di dalam air yang dapat menyumbat pompa atau sistem sprinkler, sediakan saringan masuk ganda 
yang mudah dibuka harus disediakan pada pipa masuk hisap. Saringan ini harus mempunyai luas bersih 
efektif bukaan 650 mm2 (1 inci2) untuk setiap 3,8 Liter/menit (1 gpm) pada 150% kapasitas nominal pompa. 

2.3.1.15 Atur saringan sehingga dapat dibersihkan atau diperbaiki tanpa mengganggu pipa hisap. 

Pasokan Penyimpanan Air (Tangki dan Reservoir) 

2.3.1.16 Lihat Lembar Data 3-2, Tangki Air untuk Proteksi Kebakaran, untuk rekomendasi pemipaan 
hisapan pasokan penyimpanan air. 

 
2.3.2 Pemipaan Pelepasan 

2.3.2.1 Pasang komponen pelepasan yang Disetujui FM yang terdiri dari katup seperti katup searah atau 
alat pencegah aliran balik, pipa, dan fiting. 

2.3.2.2 Lakukan uji kebocoran hidrostatik pipa pelepasan sesuai dengan Lembar Data 2-0, Pedoman 
Pemasangan Sprinkler Otomatis. Gunakan pipa baja dengan flens yang dilas atau berulir, atau fiting alur 
mekanis di atas permukaan tanah. Jangan menggunakan fiting tipe yang dapat disesuaikan atau fiting pipa 
yang fleksibel kecuali secara khusus Disetujui FM untuk digunakan dengan pompa kebakaran. 

2.3.2.3 Pastikan tekanan nominal pipa pelepasan setidaknya memadai untuk tekanan maksimum yang 
dikembangkan pada pelepasan pompa, tetapi tidak boleh kurang dari komponen dengan tekanan kerja 
nominal terendah dalam sistem. 

2.3.2.4 Sediakan sarana untuk menguji pemasangan pompa kebakaran minimal 150% dari kapasitas aliran 
nominal pompa. Outlet dapat disediakan pada header untuk pengujian standar, hidran halaman, hidran 
dinding, lup pengukur aliran, atau katup slang pipa tegak. Atur outlet uji sehingga dapat mengalirkan air 
tidak kurang dari 175% kapasitas nominal pompa. 

2.3.2.5 Jika alat pengukur aliran sejalur dipasang, jangan pasang katup kontrol dengan jarak 10 kali 
diameter pipa dari inlet pengukur aliran atau dengan jarak 5 kali diameter pipa dari outlet. 

2.3.2.6 Jangan memasang alat pengukur aliran dalam lup tertutup yang disalurkan kembali ke pipa 
hisapan pompa. Dengan lup tertutup, jika katup pasokan hisap hampir tertutup, penutupan tersebut tidak 
akan terdeteksi. 

2.3.2.7 Pada sistem proteksi kebakaran yang besar, pengalaman menunjukkan kadang-kadang pukulan air 
(water hammer) yang berat yang disebabkan aliran balik dapat terjadi ketika pompa kebakaran dimatikan. 
Apabila kondisi diperkirakan dapat menyebabkan pukulan air yang merusak, pasang perangkat anti pukulan 
air yang Disetujui FM pada saluran pelepasan pompa kebakaran. 

 
2.3.3 Katup Pelepas Tekanan 

2.3.3.1 Hindari penggunaan katup pelepas tekanan kapan pun memungkinkan dan gunakan teknik desain 
sistem yang tepat untuk memastikan sistem tidak akan mengalami kelebihan tekanan. Jangan gunakan katup 
pelepas tekanan untuk secara normal melepaskan kelebihan tekanan pada aliran pompa yang lebih rendah. 

2.3.3.2 Sediakan katup pelepas utama untuk pemasangan pompa (yang digerakkan mesin diesel atau 
motor listrik) jika tekanan nominal neto (churn) serta tekanan hisap statis maksimum dapat melebihi tekanan 
nominal dari komponen sistem. Ini dimaksudkan untuk mengatasi lonjakan tekanan hisap sementara 
(meningkat). Katup pelepas biasanya ada pada pompa yang digerakkan motor listrik ketika tekanan tanpa 
aliran (churn) pompa dapat melebihi 175 psi (12 bar) dan pada pompa yang digerakkan mesin diesel ketika 
tekanan pompa pada aliran nominal dapat melebihi 125 psi (8,6 bar). 
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2.3.3.3 Jika katup pelepas diperlukan, pasang katup pelepas tekanan yang Disetujui FM sebagai berikut: 

a) Atur katup pelepas dan pipa pelepasan sesuai dengan ukuran minimum pada Tabel 1 di Bagian 2.3. 

b) Pasang katup pelepas di antara pompa dan katup searah pelepasan pompa, sehingga dapat 
dengan mudah dilepas untuk perbaikan tanpa mengganggu pipa. 

c) Katup pelepas harus melepas ke dalam pipa terbuka atau ke dalam kerucut atau cerobong yang 
dipasang ke outlet katup. Pelepasan air dari katup relief harus mudah terlihat atau mudah di deteksi 
oleh operator pompa. Pastikan pelepasan katup pelepas berjalan baik dan tidak ada cipratan air ke 
ruangan pompa. Jika jenis kerucut tertutup digunakan, maka harus dilengkapi dengan sarana untuk 
mendeteksi gerakan dari air yang melalui kerucut. 

d) Salurkan corong katup pelepas ke tempat di mana air dapat dialirkan dengan bebas, lebih baik di luar 
bangunan atau dikembalikan ke tangki hisapan pompa. 

e) Jangan salurkan katup pelepas ke hisapan pompa atau pipa sambungan pasokan. 

f) Apabila pasokan air ke pompa mengambil dari reservoir hisap yang kapasitasnya terbatas, pipa 
pembuangan harus dilepaskan ke dalam reservoir pada titik sejauh mungkin dari hisapan pompa, 
dimana ini penting untuk mencegah pompa dari bagian udara yang ditimbulkan oleh pelepasan pipa 
pembuangan. 

g) Katup penutup tidak boleh dipasang dalam katup pelepas dari pipa hisap atau pipa pelepasan. 

Pompa Yang Digerakkan Mesin Diesel 

2.3.3.4 Sediakan katup pelepas utama apabila pompa kebakaran yang dipasang digerakkan dengan mesin 
diesel, dan mempunyai tekanan nominal neto 121% pada waktu menutup ditambah tekanan hisap statis 
maksimum, melebihi tekanan nominal dari komponen sistem. 

 
2.4 Pompa 

Sediakan pompa yang Disetujui FM. Pilih pompa berdasarkan kondisi lokasi operasinya. Pertimbangkan jumlah 
total air dan tekanan yang diperlukan pada pelepasan pompa untuk sprinkler otomatis dan aliran slang. 

Pastikan pompa menyediakan tidak kurang dari 150% aliran nominal dengan tidak kurang dari 65% tekanan 
pompa nominal. Tekanan total di bawah kondisi tanpa aliran (misalnya churn, tertutup) pada pompa yang 
Disetujui FM tidak akan melebihi 140% tekanan nominal pompa. 

 
2.4.1 Pompa Rumah Terpisah, Pompa Hisap Ujung, dan Pompa Sentrifugal Sejalur 

2.4.1.1 Jangan gunakan pompa-pompa ini jika daya angkat hisap diperlukan. 

2.4.1.2 Pastikan pompa memiliki katup pelepas udara dengan diameter pelepasan ke udara minimum  
12,7 mm (1⁄2 inci). Pompa hisap ujung dengan pelepasan di atas, atau pompa rumah terpisah yang dipasang 
vertikal, akan secara alami mengalirkan udara dan tidak memerlukan katup pelepas udara. 

2.4.1.3 Pasang saringan pipa untuk setiap pemasangan pompa yang membutuhkan pemindahan 
penggerak untuk membersihkan batu atau puing-puing dari impeler pompa. Pasang saringan minimal 
dengan jarak 10 kali diameter pipa dari flens hisap. 

 
2.4.2 Pompa Jenis Turbin Poros Vertikal 

2.4.2.1 Gunakan pompa jenis turbin poros vertikal jika tingkat pasokan air ditempatkan di bawah flens 
pelepasan atau tekanan pasokan air tidak cukup untuk memasok air ke hisapan pompa kebakaran. 

2.4.2.2 Pastikan rakitan mangkuk pompa terendam di bawah permukaan sumber hisap sampai kedalaman 
yang memadai guna memenuhi syarat perendaman minimum pabrik. Syarat kedalaman air minimal yang 
mencakup kondisi sumber hisap pasang surut atau kondisi tangki kosong harus dipenuhi. 

2.4.2.3 Jangan memasukkan volume air di bawah persyaratan perendaman minimum pompa ketika 
menentukan durasi pasokan air. 

Penggerak Roda Gigi Siku Tegak 

2.4.2.4 Gunakan penggerak roda gigi yang Disetujui FM sehingga daya maksimum yang dibutuhkan oleh 
pompa dan gaya dorong maksimum yang dihasilkan oleh pompa kurang dari atau sama dengan plat nama 
nominal penggerak roda gigi. 
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2.4.2.5 Untuk pompa turbin vertikal yang digerakkan mesin diesel, pastikan analisis massa torsi elastis dari 
sistem (motor, kopling, penggerak roda gigi, dan pompa) telah dilakukan untuk memastikan tidak ada 
tekanan yang merusak atau kecepatan kritis dalam kisaran 25% di atas dan di bawah kecepatan operasi 
komponen sistem. 

 
2.4.3 Pompa Langkah Positif 

2.4.3.1 Pompa langkah positif digunakan untuk memompa air (kabut air), konsentrat busa, atau aditif. 
Pertimbangkan viskositas cairan sebagai bagian dari pemilihan pompa. 

2.4.3.2 Sediakan katup pelepas tekanan pada pelepasan pompa yang dapat memungkinkan 100% 
kapasitas pompa. Katup pelepas tekanan harus diatur pada atau di bawah tekanan nominal terendah dari 
setiap komponen dalam sistem, dan di atas tekanan permintaan. 

2.4.3.3 Sediakan pompa langkah positif dengan katup pembuang beban yang tetap terbuka selama 
rangkaian start pompa hingga penggerak pompa berada pada kecepatan operasi. 

2.4.3.4 Pompa langkah positif harus dilengkapi dengan saringan hisap yang dapat dilepas dan dibersihkan 
dan dipasang sekurang-kurangnya pada jarak 10 kali diameter pipa dari sisi inlet hisap pompa. Penurunan 
tekanan hidrolik akibat saringan harus dihitung cukup untuk memenuhi NPSH. Luas bukaan bersih saringan 
harus sekurangnya empat kali luas area pipa hisap. Ukuran mesh saringan harus memenuhi rekomendasi 
pabrik pompa. 

 
2.4.4 Pemasangan, Penyambungan, dan Penjajaran 

2.4.4.1 Pompa dan penggerak harus dipasang pada pondasi yang kokoh pada plat dasar yang sama. 

2.4.4.2 Buat pondasi yang cukup besar untuk membentuk tumpuan permanen dan kokoh untuk pompa 
dan plat dasar penggerak. 

2.4.4.3 Hubungkan pompa dan penggerak dengan kopling yang kokoh, kopling fleksibel, atau poros 
sambungan fleksibel Jangan menggunakan kopling elastomer (plastik). Kopling elastomer yaitu kopling 
bergantung pada bahan elastomer untuk transmisi daya. Contoh kopling yang disarankan adalah: pin dan 
bushing, jaw, cakram, poros penggerak, atau kopling tipe kisi baja di mana komponen penggeraknya 
terbuat dari logam. Sambungan langsung 
atau “kopling tertutup” pompa dan penggerak dapat digunakan untuk pompa yang digerakkan motor listrik, 
pompa sejalur, pompa yang dipasang secara vertikal, pompa rumah terpisah horizontal, dan pompa hisap 
ujung. 

2.4.4.4 Sejajarkan pompa dan penggerak pada pompa dengan kopling terpisah sesuai dengan spesifikasi 
pabrik kopling dan pompa. 

2.4.4.5 Untuk penempatan di daerah rawan gempa, lihat Lembar Data 2-8 untuk pengamanan peralatan 
tambahan dan persyaratan penahan. 

 
2.4.5 Seal Mekanis 

2.4.5.1 Hanya gunakan pompa yang telah secara khusus Disetujui FM untuk digunakan dengan seal poros 
mekanis. 

2.4.5.2 Hanya gunakan pompa yang dilengkapi dengan seal mekanis dalam sistem yang memenuhi kriteria 
berikut ini: 

1) Air sumber hisap bersih. Jangan gunakan pompa dengan seal mekanis dalam sistem di mana 
setiap sumber air merupakan sumber air permukaan (misalnya, kolam penyimpanan, danau, atau 
sungai). 

2) Tekanan hisap bersifat positif dalam semua kondisi aliran pompa. 

3) Cadangan seal mekanis terpisah disimpan di lokasi. 

4) Pompa akan diuji setiap minggu. 
 

2.5 Pengaturan Pompa 

2.5.1 Atur pompa untuk memenuhi aliran maksimum yang dibutuhkan dan permintaan tekanan untuk sistem. 

2.5.2 Untuk pompa sentrifugal, gunakan maksimum 140% kapasitas aliran nominal pompa untuk memenuhi 
permintaan kombinasi sistem dan arus slang (jika juga dipasok oleh pompa kebakaran). 

2.5.3 Sesuaikan ukuran penggerak pompa agar sama dengan atau lebih besar dari daya puncak 
maksimum yang dibutuhkan oleh pompa di setiap titik di seluruh rentang alirannya. Lihat Bagian 2.8.2 dan 
2.9.1 untuk informasi selengkapnya. 
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2.5.4 Atur tekanan nominal pompa pemacu berdasarkan tekanan hisap minimum yang diharapkan pada 
permintaan aliran maksimum yang dibutuhkan sistem. Tinjau fluktuasi harian dan musiman pada tekanan 
pasokan untuk menentukan tekanan hisap minimum pompa yang diharapkan. 

 

Tabel 3. Perkiraan Daya yang Dibutuhkan untuk Menggerakkan Pompa Kebakaran. Untuk persyaratan daya khusus, 
konsultasikan dengan pabrik pembuatnya. 

 

 
Kapasitas gpm (L/min) 

 
Tekanan psi (bar) 

Perkiraan Daya Kuda Rem (kW) 

500 (1900) 75 (5) 30-40 (22-30) 
100 (7) 50-60 (37-45) 
125 (9) 60-70 (45-52) 

750 (2800) 75 (5) 50-60(37-45) 
100 (7) 60-75 (45-56) 
125 (9) 75-125 (56-93) 

1000 (3800) 75 (5) 90-100 (67-75) 
100 (7) 75-100 (56-75) 
125 (9) 125 (93) 

1500 (5700) 75 (5) 90-100 (67-75) 
100 (7) 125 (93) 
125 (9) 150-200 (112-150) 

2000 (7600) 75 (5) 100-125 (75-93) 
100 (7) 150-200(112-150) 
125 (9) 200-250 (150-190) 

2500 (9500) 75 (5) 125-150 (93-112) 
100 (7) 200 (150) 
125 (9) 250-300 (190-225) 

 
 

2.6 Start dan Kontrol Pipa 

Sediakan alat kontrol pompa kebakaran yang Disetujui FM untuk men-start dan mengontrol penggerak 
pompa. 

Atur pompa kebakaran untuk start secara otomatis pada tekanan air yang telah ditetapkan sebelumnya atau 
oleh aliran air. 

Atur pompa kebakaran yang memasok air ke sprinkler dan slang untuk start secara otomatis dan berhenti 
secara manual. Penghentian manual harus dilakukan setiap kali pompa diaktifkan, rumah pompa dikunjungi 
oleh petugas yang bertanggung jawab untuk menentukan bahwa paket pompa berjalan dengan benar, dan 
untuk memastikan pompa tidak berhenti sampai dipastikan bahwa penyebab pengaktifan pompa telah 
kembali normal dan darurat kebakaran apa pun telah berhasil ditangani. 

Pelihara saluran pipa bawah tanah dan sediakan pompa pemeliharaan tekanan (jockey). Jangan gunakan 
pompa kebakaran sebagai pompa pemeliharaan tekanan. 

 
2.6.1 Start Urutan 

2.6.1.1 Jika lebih dari satu pompa yang disusun secara paralel perlu dioperasikan untuk memenuhi 
permintaan air, atur pompa untuk mencegah start secara bersamaan. Atur rangkaian start pompa sehingga 
waktu start maksimum antara pompa adalah 10 detik. Atur start pompa sehingga adanya kegagalan start 
pompa tidak akan mencegah start pompa berikutnya. 

 
2.6.2 Alat Pengatur Waktu untuk Uji Mingguan 

2.6.2.1 Jika fitur uji mingguan otomatis disediakan oleh alat kontrol pompa kebakaran, jangan 
mengandalkan fitur tersebut untuk menguji pompa tanpa pengawasan. Tetapkan petugas yang bertanggung 
jawab untuk menangani dan hadir dalam semua kondisi operasi pompa, termasuk tes terjadwal, untuk 
memantau operasi unit pompa yang tepat selama pengujian, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, 
dan untuk memastikan unit dibiarkan dalam kondisi operasi yang tepat setelah pengujian. 
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2.6.3 Alat Pengatur Waktu Periode Operasi 

2.6.3.1 Atur alat kontrol pompa untuk penghentian manual. Dalam hal ini, pengatur waktu periode operasi 
alat kontrol (jika ada) harus dihentikan. Jangan menetapkan pengatur waktu periode operasi ke “nol” 
sebagai cara untuk mengonversi dari penghentian otomatis ke penghentian manual. Gunakan metode yang 
benar untuk menghentikan pengatur waktu periode operasi alat kontrol, yang ada di buku petunjuk 
pengoperasian dan pemeliharaan semua alat kontrol yang Disetujui FM. 

 
2.6.4 Sakelar Tekanan 

Untuk semua pemasangan pompa (termasuk pompa jockey), setiap alat kontrol akan memiliki jalur 
pengindra tekanannya sendiri. 

2.6.4.1 Hubungkan jalur pengindra tekanan alat kontrol untuk setiap pompa (termasuk pompa jockey) 
antara katup searah pelepasan pompa dan katup alat kontrol pelepasan. Pastikan saluran terbuat dari 
bahan tahan karat (pipa atau tabung dan fiting dari brass, tembaga, atau baja tahan karat seri 300) dan 
memiliki diameter internal minimum 12,7 mm (1⁄2 inci) ukuran nominal. 

2.6.4.2 Jangan memasang katup penutup di jalur pengindra tekanan. Katup yang melepaskan air di jalur 
pengindra tekanan dapat digunakan untuk memudahkan pengujian pompa. 

2.6.4.3 Untuk peredaman lonjakan tekanan, pasang dua katup searah di jalur pengindra tekanan setidaknya 
terpisah 1,5 m (5 ft) 

jauhnya satu sama lain dengan satu lubang berdiameter 2,4 mm (3⁄32 inci) yang dibor pada lidah katup 
searah untuk peredaman. Pasang panah aliran katup searah ke arah sambungan jalur pengindra pada 
pelepasan pompa. 

2.6.4.4 Untuk sakelar tekanan dengan pengaturan aktuasi tinggi dan rendah, sesuaikan sakelar sehingga 
pengaturan penyesuaian rendah dapat men-start pompa. 

2.6.4.5 Atur tekanan start pompa kebakaran sedekat mungkin dengan tekanan tanpa aliran (churn) yang 
diharapkan, yang dihasilkan oleh pompa kebakaran untuk menghindari pukulan air. 

2.6.4.6 Atur sistem pompa kebakaran, jika di-start dengan penurunan tekanan, sebagai berikut: 

1. Titik start pompa jockey sama dengan tekanan pompa dalam kondisi churn (tanpa aliran) ditambah 
tekanan hisap statis maksimum ditambah 5 psi. 

2. Titik stop pompa jockey adalah 10 psi (70 kPa) lebih besar daripada titik start pompa jockey. 

3. Titik start pompa kebakaran adalah 5-10 psi (35-70 kPa) lebih kecil dari titik start pompa jockey. 
Gunakan penurunan 10 psi (70 kPa) untuk setiap start pompa tambahan. 

Contoh: 
Pompa: 1000 gpm, pompa 80 psi dengan tekanan churn 95 
psi. Pasokan Hisap: 50 psi dari statis minimum kota. 

60 psi dari statis maksimum kota. 
Start pompa jockey = 95 + 60 + 5 = 160 psi 
Stop pompa jockey = 160 + 10 = 170 psi 
Start pompa kebakaran = 160 - (5-10) = 150-155 
psi (Untuk unit SI: 1 psi = 0,0689 bar.) 

 
2.7 Pompa Yang Digerakkan Motor Listrik 

 
2.7.1 Susunan Pasokan Daya 

2.7.1.1 Tinjau keandalan sumber daya listrik dengan hati-hati. Pertimbangkan kemungkinan kebakaran 
yang merusak saluran listrik yang berada di properti atau di properti yang berdekatan. 

2.7.1.2 Sokong sumber daya yang tidak dapat diandalkan dengan sumber daya kedua yang 
independen, seperti generator darurat atau sambungan utilitas alternatif, atau dengan menyediakan 
pompa yang digerakkan mesin diesel. 

Sumber daya yang andal memiliki gangguan daya yang jarang terjadi akibat kondisi lingkungan atau buatan 
manusia. Sumber tenaga listrik yang mengalami gangguan yang berlangsung lebih dari 8 jam, tiga kali atau 
lebih dalam periode 12 bulan dianggap tidak dapat diandalkan. Pemadaman jangka pendek yang lebih 
sering terjadi juga akan dianggap sebagai tidak dapat diandalkan. 

2.7.1.3 Utamakan sambungan sirkit saluran alat kontrol pompa kebakaran motor listrik langsung ke sumber 
daya fasilitas sebelum beban daya fasilitas lain atau sesuai kebutuhan pedoman listrik yang berlaku. Jika 
tegangan utilisas motor pompa kebakaran 
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berbeda dengan tegangan utilitas fasilitas, sediakan trafo khusus untuk memasok motor pompa 
kebakaran dan beban terkait. Lihat Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Saluran Listrik Motor Pompa Kebakaran yang Terdedikasi 

 
2.7.1.4 Pastikan sirkit yang memasok motor pompa kebakaran dan aksesorinya terpisah dari sirkit yang 
memasok beban fasilitas lainnya dan hanya didedikasikan untuk motor pompa kebakaran dan beban 
terkaitnya. Atur pasokan daya ke motor pompa kebakaran dan beban terkaitnya sehingga pemutusan daya 
fasilitas utama tersebut tidak mengganggu daya ke motor pompa kebakaran dan beban terkaitnya. Lihat 
Gambar 7. 

 

 
 
 

Gambar 7. Saluran listrik pompa kebakaran yang terhubung di depan semua beban fasilitas lainnya 
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2.7.1.5 Lindungi kabel saluran motor pompa kebakaran dari kerusakan akibat kebakaran, kerusakan 
bangunan, bencana alam, dan kecelakaan operasional. Metode yang dipilih untuk melindungi kabel saluran 
pompa kebakaran adalah dengan mengubur kabel di bawah tanah. Metode lain pemasangan kabel saluran 
pompa kebakaran tercantum dalam urutan preferensi yang disusun menurun: 

(1) Pasang kabel dalam beton setebal minimal 50 mm (2 inci). 

(2) Gunakan kabel daya berisolasi mineral “MI". 

(3) Gunakan saluran kuat yang tidak mudah terbakar di bagian luar dinding luar bangunan tahan api. 

(4) Gunakan saluran kuat yang tidak mudah terbakar di atas atau di dalam bangunan tahan api yang 
memiliki isi yang tidak mudah terbakar. 

(5) Gunakan kabel yang berlabel khusus di atas atap bangunan tahan api yang memiliki isi yang tidak 
mudah terbakar. 

(6) Pasang kabel di atas udara pada tiang listrik yang jauh dari bangunan yang diproteksi di mana tidak 
ada kemungkinan kerusakan akibat penyimpanan di halaman atau pengoperasian fasilitas. 

2.7.1.6 Jangan pasang kabel saluran di atas atau melalui bangunan yang mudah terbakar atau bangunan 
apa pun dengan isi yang mudah terbakar. 

2.7.1.7 Jauhkan bahan bakar, benda, peralatan, atau sumber lain yang disimpan dan mudah terbakar yang 
dapat menyebabkan pelayanan listrik terbakar atau mengalami kerusakan mekanis. 

2.7.1.8 Atur konduktor kabel saluran alat kontrol pompa kebakaran berdasarkan pedoman listrik lokal, 
minimal, pastikan tahan terhadap 125% arus nominal motor pompa kebakaran. 

2.7.1.9 Atur pasokan daya sehingga tegangan pada terminal jalur alat kontrol tidak mengalami penurunan 
lebih dari 15% di bawah tegangan nominal alat kontrol selama men-start motor otomatis. Hal ini tidak 
diperlukan saat fitur pengaktifan darurat manual alat kontrol digunakan; namun pasokan daya harus 
menyediakan tegangan yang cukup untuk memungkinkan start manual darurat. Pastikan tegangan pada 
terminal motor tidak mengalami penurunan lebih dari 5% di bawah tingkat tegangan motor ketika motor 
beroperasi pada 115% tingkat arus beban penuh motor. 

2.7.1.10 Atur sekring utama yang melindungi trafo yang memasok daya ke alat kontrol pompa kebakaran 
sehingga sekring tidak akan terbuka dalam kondisi arus rotor terkunci motor, selain beban listrik normal 
lainnya untuk jangka waktu tidak terbatas. 

2.7.1.11 Jangan pasang pelindung gangguan tanah di bagian sirkit mana pun yang memasok daya ke alat 
kontrol pompa kebakaran. Jika pelindung gangguan tanah harus disediakan sesuai instansi berwenang, atur 
pelindung gangguan tanah agar mati ketika dilewati arus di atas arus rotor terkunci motor. Atur juga 
pelindung gangguan tanah agar tidak beroperasi pada saat men-start motor. Lakukan uji keandalan pada 
setiap sirkit pompa kebakaran yang dilengkapi dengan pelindung gangguan tanah. 

 
2.7.2 Motor Listrik 

2.7.2.1 Pastikan motor listrik untuk pelayanan pompa kebakaran didesain sesuai dengan Standar MG-1 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) atau Standar IEC34-1 International 
Electrotechnical Commission (IEC). 

2.7.2.2 Motor listrik untuk pelayanan pompa kebakaran memerlukan temperatur isolasi kumparan nominal 
NEMA/IEC Kelas B 130°C (266°F) atau lebih besar. 

2.7.2.3 Untuk melindungi dari masuknya air, motor listrik untuk pelayanan pompa kebakaran 
memerlukan nominal minimum yang setara dengan jenis kedap tetesan terbuka NEMA atau memiliki 
peringkat IEC minimum IP22. 

2.7.2.4 Atur motor dalam daya kuda atau kilowatt sedemikian rupa sehingga arus motor maksimum dalam 
fase apa pun dalam kondisi yang diharapkan dari beban pompa dan ketidakseimbangan tegangan tidak 
melebihi arus beban penuh nominal motor yang dikalikan dengan faktor pelayanan motor. 

2.7.2.5 Pastikan bahwa daya motor nominal yang diberikan dioperasikan secara terus-menerus (bukan 
terputus-putus). 
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2.7.3 Alat Kontrol Motor Listrik 

2.7.3.1 Sediakan alat kontrol pompa kebakaran yang Disetujui FM. 

2.7.3.2 Tempatkan alat kontrol dalam jarak pandang dan sedekat dan sepraktis mungkin dengan motornya. 

2.7.3.3 Sediakan pemantauan elektronik jarak jauh terhadap alat kontrol pompa kebakaran kecuali 
petugas selalu ada di sana dan dapat menangani situasinya dengan cepat setiap saat. 

2.7.3.4 Jangan gunakan alat kontrol pompa kebakaran sebagai kotak penyambung listrik untuk memasok 
daya ke peralatan ruangan pompa lainnya. Termasuk pompa pemelihara tekanan (jockey atau make-up). 

2.7.3.5 Atur alat kontrol pompa agar lebih besar atau sama dengan ukuran motor dalam daya kuda atau 
kilowatt. 

 
Alat Kontrol Pelayanan Terbatas 

2.7.3.6 Jangan gunakan alat kontrol pelayanan terbatas untuk pompa kebakaran yang memasok pelindung 
sprinkler bangunan utama. Penggunaan jenis alat kontrol ini terbatas hingga 30 hp (22 kW) dan lebih 
rendah dari itu dan mungkin cocok untuk digunakan untuk mengendalikan pompa aditif (busa), pompa 
sistem proteksi khusus lainnya, atau pompa sambungan slang pipa tegak. 

 
2.7.4 Sakelar Pemindah Daya 

2.7.4.1 Hanya gunakan alat kontrol pompa kebakaran kombinasi dan sakelar pemindah atau sakelar 
pemindah daya pompa kebakaran tunggal yang Disetujui FM. 

2.7.4.2 Atur sakelar pemindah daya agar memiliki daya nominal yang setidaknya setara dengan daya 
motor atau, jika dalam amper nominal, tidak kurang dari 115% arus beban penuh motor. Pastikan sakelar 
pemindah daya sesuai untuk mengalihkan arus rotor terkunci motor. 

2.7.4.3 Jika sumber daya alternatif diperlukan untuk keandalan, pastikan posisi sakelar pemindah dan 
sakelar sumber daya alternatif diawasi dari jarak jauh. Sediakan perangkat pelindung arus lebih yang 
sesuai untuk sakelar pemindah jika arus sirkit pendek yang tersedia dari sumber alternatif melebihi arus 
rotor terkunci motor pompa kebakaran. Atur perangkat proteksi arus lebih sesuai dengan sumber daya 
alternatif untuk menggerakkan arus rotor terkunci motor pompa kebakaran dan beban ruangan pompa 
lainnya tanpa batas. 

 
2.7.5 Pompa Listrik dengan Kecepatan Variabel 

2.7.5.1 Sediakan katup pelepas tekanan sistem seperti yang ditetapkan dalam Bagian 2.3.3. 

2.7.5.2 Hanya gunakan alat kontrol pompa kebakaran listrik dengan kecepatan variabel yang Disetujui FM. 

2.7.5.3 Batasi panjang kabel antara alat kontrol dan motor hingga maksimal 30 m (100 ft). 

2.7.5.4 Selain persyaratan motor pada Bagian 2.7.2, hanya gunakan motor yang secara spesifik memadai 
sebagai inverter. Selain itu, jangan perhitungkan service faktor motor ketika mengatur motor. Hanya 
gunakan daya nominal pada plat nama motor. 

2.7.5.5 Pastikan operasi pada kecepatan minimal tidak menyebabkan panas berlebih pada motor. 

2.7.5.6 Pastikan pengindra tekanan kecepatan variabel didedikasikan pada alat kontrol kecepatan variabel 
dan terlepas dari sakelar start tekanan. Jangan gunakan alat kontrol tekanan umum pada instalasi pompa 
jamak. 

2.7.5.7 Pastikan tekanan target yang diatur lebih besar dibandingkan tekanan permintaan sistem 
maksimum pada aliran maksimum yang diperlukan. 

2.7.5.8 Selama pengujian pompa churn (tanpa aliran), pastikan kecepatan motor mengatur tekanan 
pelepasan pompa hingga 5% dari tekanan target (biasanya adalah 175 psi [12 bar]). 

2.7.5.9 Pastikan frekuensi daya output alat kontrol tidak akan melebihi frekuensi saluran input alat kontrol 
(50 Hz atau 60 Hz). 

2.7.5.10 Catat pengaturan batas tekanan dan tekanan start pompa di atau pada lemari alat kontrol pompa 
kebakaran. Atur alat kontrol untuk penghentian manual saja. 
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2.8 Pompa Yang Digerakkan Mesin Diesel 
Hanya gunakan mesin diesel yang Disetujui FM yang memang dirancang untuk pelayanan pompa 
kebakaran. Mesin yang Disetujui FM adalah salah satu dari jenis berikut: 

a. Sirkit tertutup, berpendingin cairan dengan alat penukar kalor  
air buangan pompa (berpendingin alat penukar kalor); atau 

b. Sirkit tertutup, berpendingin cairan dengan radiator dan kipas bertenaga motor (berpendingin 
radiator). 

 
2.8.1 Pengaturan Motor 
2.8.1.1 Kurangi 3% dari daya motor nominal untuk mesin diesel untuk setiap ketinggian 305 m (1.000 kaki) 
di atas 90 m (300 ft). 
2.8.1.2 Jangan mengurangi tingkat daya motor karena temperatur tinggi kecuali temperatur udara 
pembakaran dapat melebihi 40°C (105°F). Kurangi 3% dari daya kuda motor nominal pada temperatur 
yang sama dengan atau lebih besar daripada 40°C (105°F). Batasi temperatur udara luar maksimum 
hingga 49°C (120°F). Perhitungkan kenaikan temperatur di ruangan pompa yang disebabkan oleh panas 
motor saat menentukan temperatur udara pembakaran maksimum. 
2.8.1.3 Jika penggerak roda gigi siku tegak digunakan di antara pompa turbin vertikal dan penggeraknya, 
tingkatkan daya kuda pompa agar penggerak roda gigi kehilangan daya. Lihat Bagian 2.4.2 untuk informasi 
selengkapnya tentang pompa turbin vertikal dan penggerak roda gigi siku tegak. 
2.8.1.4 Setelah pengurangan tingkat daya di atas, pastikan tingkat daya yang dikurangi pada motor sama 
atau lebih besar dari daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa pada kecepatan nominalnya dalam 
segala kondisi beban pompa. 

 
2.8.2 Alat Kontrol Mesin Diesel 
2.8.2.1 Gunakan alat kontrol pompa kebakaran yang Disetujui FM. 
2.8.2.2 Alat kontrol harus diletakkan sedekat mungkin pada motor yang dikontrol dan harus terlihat dari 

mesin. 
2.8.2.3 Lakukan pemantauan elektronik jarak jauh terhadap alat kontrol pompa kebakaran kecuali 
petugas bisa terus ada di sana dan menangani situasinya dengan cepat setiap saat. 
2.8.2.4 Jangan gunakan alat kontrol pompa kebakaran sebagai kotak penyambung listrik untuk memasok 
daya ke peralatan ruangan pompa lainnya. Termasuk pompa pemeliharaan tekanan (jockey atau make-up). 

 
2.8.3 Start Kegagalan Daya 
2.8.3.1 Pastikan temperatur ruangan pompa tetap di atas 4°C (40°F) dan air pendingin mesin diesel tetap di 
atas 20°C (70°F) selama kegagalan daya. Untuk mencapai kondisi ini, mesin diesel dapat diatur agar start 
secara otomatis; namun, hanya terapkan susunan ini jika petugas yang terlatih dapat menangani situasi 
dengan cepat. Sebelum mengatur pompa kebakaran agar dapat start secara otomatis setelah kegagalan 
daya, pertimbangkan berhentinya operasi fasilitas karena kejadian yang tidak biasa terjadi, misalnya selama 
bencana alam yang parah, saat ada kemungkinan terjadi kegagalan daya, dan petugas yang terlatih tidak 
mungkin melakukan penanganan. Jika pompa tidak diawasi dan di-start saat kegagalan daya, pasokan 
bahan bakar dapat menipis dan/atau pompa dapat menjadi terlalu panas. 

 
2.8.4 Tangki dan Pemipaan Bahan Bakar 
2.8.4.1 Simpan bahan bakar mesin diesel dalam tangki baja berdinding ganda atau tangki berbentuk ruang 
beton. 
2.8.4.2 Lengkapi setiap tangki bahan bakar dengan sambungan pengisian, pembuangan, dan ventilasi yang 

terpisah. 
2.8.4.3 Tempatkan tangki penyimpanan bahan bakar diesel di dalam ruangan pompa. Perpanjang saluran 
pengisi tangki dan ventilasi hingga ke luar ruangan. Jika tidak dapat ditempatkan di ruangan pompa, 
sediakan sarana yang dapat diandalkan untuk memastikan temperatur tangki penyimpanan bahan bakar 
agar tetap di atas 4°C (40°F). 
2.8.4.4 Berikan batas penahan tumpahan di sekitar tangki bahan bakar dalam ruangan. Rancang agar 
penempatan batas tersebut berada di sekitar tangki bahan bakar untuk menahan seluruh isi tangki serta 
jarak bebas 5 cm (2 inci). 
2.8.4.5 Jangan gunakan tabung pembacaan volume cairan yang terbuat dari kaca atau plastik pada tangki 

penyimpanan bahan bakar. 
2.8.4.6 Atur tangki pemasok bahan bakar untuk minimal 8 jam operasi motor, ditambah 5 persen volume 
untuk ekspansi dan 5 persen volume untuk pengurasan. Tangki pemasok bahan bakar dan bahan bakar 
harus dicadangkan untuk kebutuhan di luar kebutuhan untuk mesin diesel pompa kebakaran. 
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2.8.4.7 Jika penambahan bahan bakar secara cepat tidak mungkin dilakukan, sediakan tangki pemasok 
cadangan di lokasi yang dilengkapi dengan fasilitas pemindahan bahan bakar ke tangki pemasok. 

2.8.4.8 Untuk pemasangan pompa jamak (lebih dari satu), sediakan saluran bahan bakar terpisah dan 
tangki pemasok bahan bakar terpisah untuk setiap motor. 

2.8.4.9 Jangan hubungkan saluran pasokan bahan bakar ke bagian bawah tangki. Sambungan pasokan 
bahan bakar motor harus dipasang pada tangki sehingga 5% dari isi tangki merupakan sisa isi yang tidak 
dapat digunakan oleh mesin. Selain itu, atur sambungan tangki saluran pasokan bahan bakar sehingga 
ketinggian relatifnya lebih tinggi daripada pompa bahan bakar mesin. Batas tekanan statis dari pompa 
bahan bakar yang dipasok oleh pembuat mesin tidak boleh dilampaui bila permukaan dari bahan bakar di 
dalam tangki pada keadaan maksimum. 

2.8.4.10 Lengkapi saluran bahan bakar di Bagian 2.8.4.9 dengan katup bola putar 1⁄4 putaran pada titik 
sambungan ke tangki. Kunci katup ini dalam posisi terbuka. 

2.8.4.11 Sediakan pelindung mekanis atau gunakan pemipaan yang diproteksi untuk semua saluran bahan 
bakar yang terbuka. 

2.8.4.12 Sediakan slang bahan bakar fleksibel yang tahan api yang memadai untuk pelayanan ini di motor 
untuk sambungan ke pemipaan sistem bahan bakar. 

2.8.4.13 Pipa balik bahan bakar harus dipasang sesuai rekomendasi pembuat mesin. Jangan pasang katup 
penutup di pipa balik bahan bakar ke tangki. 

2.8.4.14 Jenis dan tingkat dari bahan bakar diesel harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pembuat 
motor. Pastikan titik leleh (pour point) dan titik keruh (cloud point) bahan bakar adalah -1°C (30°F) atau lebih 
rendah. Jangan gunakan bahan bakar biodiesel karena akan timbul masalah stabilitas bahan bakar bila 
disimpan untuk waktu yang lama. 

2.8.4.15 Jika katup solenoid listrik digunakan untuk mengatur pasokan bahan bakar motor, harus mampu 
juga dioperasikan secara mekanis manual atau secara manual di bypass pada saat terjadinya kegagalan 
sirkit kontrol. 

2.8.4.16 Rekomendasi khusus untuk mengatasi risiko kebakaran dalam pemasangan tangki bahan bakar 
diesel dapat dilihat di Lembar Data 7-88, Tangki Penyimpanan Cairan yang Mudah Terbakar. 

 
2.8.5 Ventilasi 

2.8.5.1 Ventilasi harus disediakan untuk fungsi berikut ini: 

a. Dalam kondisi apa pun, mengatur temperatur maksimum sampai 49°C (120°F) atau lebih rendah pada 
inlet alat pembersih udara pembakaran. 

b. Memasok udara yang cukup untuk pembakaran mesin. 

c. Mengeluarkan setiap uap yang berbahaya. 

d. Mengubah udara ruangan agar sesuai untuk motor berpendingin radiator. 

2.8.5.2 Untuk mesin diesel berpendingin alat penukar kalor, sediakan lubang ventilasi di ruangan pompa 
sebesar minimal 6,5 cm 2/KW (0,75 inci2/Hp). 

2.8.5.3 Salurkan udara pendingin dari radiator ke luar ruangan pompa melalui kisi-kisi (louver) berayun 
yang memiliki luas bersih efektif setidaknya satu setengah kali lipat luas outlet udara radiator. 

2.8.5.4 Sambungkan sistem ventilasi ruangan pompa (louver dan kipas) dengan operasi motor. Jangan 
gunakan termostat untuk mengontrol ventilasi ruangan. Untuk ventilasi ruangan yang optimal, tempatkan 
ventilasi pasokan udara dan ventilasi pelepasan udara di dinding yang berseberangan. 

 
2.8.6 Start Secara Manual 

2.8.6.1 Sediakan dua kontaktor start manual (satu untuk setiap baterai) dan kontrol pendingin dan bahan 
bakar yang diperlukan pada motor, jangan gabungkan dengan alat kontrol pompa kebakaran. 

2.8.6.2 Pastikan urutan operasi petunjuk darurat (diatur secara bertahap) dipasang pada motor pompa 
kebakaran, dan operator pompa mengetahui prosedurnya. 
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2.8.7 Baterai 

2.8.7.1 Lengkapi masing-masing mesin dengan dua baterai start yang terpisah. Atur setiap baterai agar 
memiliki dua kali kapasitas yang cukup untuk mempertahankan kecepatan start motor yang 
direkomendasikan oleh pabrik motor (umumnya adalah 120 rpm) melalui siklus “upaya start” selama 3 menit 
(15 detik perputaran motor dan 15 detik jeda, dalam enam siklus berturut-turut ) pada temperatur 4,5°C 
(40°F). Selain itu, pastikan baterai dapat men-start motor selama minimal 90 jam setelah kegagalan daya. 

2.8.7.2 Pastikan jenis baterai lead-acid, nikel-cadmium, dan jenis lainnya kompatibel dengan pengisi daya 
baterai pada alat kontrol. Pasang dan jaga kondisinya agar sesuai dengan instruksi pabrik baterai. 

2.8.7.3 Jangan letakkan baterai start langsung di lantai ruangan pompa. Baterai harus ditempatkan pada 
suatu rak di atas lantai, diamankan terhadap pergeseran dan diletakkan pada lokasi yang bebas dari 
temperatur tinggi, getaran, kerusakan mekanis atau terendam air. Baterai ini harus mudah dijangkau untuk 
pemeliharaan. Ukuran kabel baterai minimum dan panjang kabel baterai maksimum harus sesuai instruksi 
pabrik mesin dalam petunjuk mesin. 

2.8.7.4 konduktor penghantar arus (baterai dan kabel sinyal) harus ditempatkan tidak boleh kurang dari 
300 mm (12 inci) di atas permukaan lantai. 

 
2.8.8 Pendingin Motor 

 
Motor Berpendingin Alat Penukar Kalor Rangkaian Terbuka 

2.8.8.1 Sambungkan pipa pasokan air pendingin untuk sistem pendingin motor jenis alat penukar kalor 
secara langsung dari pelepasan pompa, pada satu titik sebelum katup searah pelepasan pompa. Gunakan 
pipa yang kaku untuk sambungan ini. 

2.8.8.2 Sediakan hal berikut untuk pipa pasokan air pendingin: 

a) label yang menunjukkan arah aliran yang diinginkan; 

b) katup penutup manual dengan penunjuk; 

c) saringan jenis yang dapat dibersihkan yang Disetujui FM; 

d) pengatur tekanan; 

e) katup otomatis; 

f) katup penutup manual dengan penunjuk kedua; dan 

g) pengukur tekanan terhadap mesin setelah katup manual terakhir. 

Katup otomatis (e) tidak diperlukan pada pompa jenis turbin poros vertikal atau pompa lain jika tidak ada 
tekanan yang terjadi pada pelepasan saat pompa dalam kondisi diam. 

2.8.8.3 Sediakan pipa bypass dengan katup manual, saringan yang dapat dibersihkan, dan katup 
pengatur tekanan di sekitar katup penutup manual, saringan, pengatur tekanan, dan katup otomatis. 

2.8.8.4 Atur pengatur tekanan agar dapat mengalirkan kurang lebih 120% air pendingin yang diperlukan bila 
motor beroperasi pada daya maksimum. Selain itu, pastikan pengatur dapat memasok aliran air pendingin 
yang diperlukan pada 65% dan 140% tekanan pelepasan nominal pompa. Atur aliran air pendingin 
berdasarkan instruksi pabrik mesin, dengan memperhitungkan potensi temperatur air pendingin maksimum. 

Motor Berpendingin Radiator Rangkaian Tertutup 

2.8.8.5 Pastikan aliran udara yang memadai pada ruangan dan radiator. Untuk mesin berpendingin 
radiator, kipas bertenaga mesin akan mendorong udara melalui radiator yang harus dikeluarkan dari 
ruangan melalui ventilator pelepasan udara. 

2.8.8.6 Dapatkan udara pembakaran dan pendingin dari luar ruangan pompa melalui louver bebas ayun 
yang memiliki area jaring efektif setidaknya dua kali lipat area outlet udara radiator. 

2.8.8.7 Salurkan udara pendingin dari radiator ke luar ruangan pompa melalui kisi-kisi (louver) berayun 
yang memiliki luas bersih efektif setidaknya satu setengah kali lipat luas outlet udara radiator. 
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Gambar 8. Diagram susunan pemipaan air pendingin alat penukar kalor. 

 
2.8.9 Kecepatan Mesin Diesel 

2.8.9.1 Pastikan kecepatan mesin diesel ditetapkan sebesar 10% kecepatan yang ditandai pada plat nama 
pompa. Pastikan aliran pompa dan output tekanan melebihi kebutuhan maksimum air untuk proteksi 
kebakaran fasilitas. Sesuaikan governor kecepatan untuk melakukan koreksi jika diperlukan. Jangan 
melebihi kecepatan nominal pada plat nama mesin diesel lebih dari 10%. 

 
2.8.10 Pompa Diesel dengan Kecepatan Variabel 

2.8.10.1 Sediakan katup pelepas tekanan sistem seperti yang ditetapkan dalam Bagian 2.6. 

2.8.10.2 Pastikan jalur pengindra memiliki diameter minimum 12,7 mm (1⁄2 inci) untuk keperluan kontrol 
tekanan. Sambungkan jalur pengindra pada pipa pelepasan pompa antara pompa dan katup searah 
pelepasan. 

2.8.10.3 Pastikan batas tekanan target lebih besar daripada tekanan permintaan sistem maksimum pada 
aliran maksimum yang diwajibkan. 

2.8.10.4 Selama pengujian pompa churn (tanpa aliran), pastikan kecepatan motor mengatur tekanan 
pelepasan pompa hingga 5% dari tekanan target (biasanya adalah 175 psi [12 bar]). 

 
2.9 Uji Serah Terima 

Prosedur uji serah terima dapat dilihat pada Lampiran C. 

2.9.1 Dapatkan salinan sertifikat kurva karakteristik uji pompa dari pabrik sebagai perbandingan terhadap 
hasil uji serah terima. Kinerja pompa kebakaran yang dipasang harus sama atau lebih baik daripada kinerja 
pompa sebagaimana yang ditunjukkan pada sertifikat kurva uji pabrik sesuai dengan keakuratan peralatan 
uji. Jika tidak demikian, selidiki penyebab perbedaan tersebut dan lakukan koreksi. 

2.9.2 Pastikan tingkat kinerja pompa kebakaran meliputi beban minimum, nominal, dan puncak tanpa 
panas berlebih atau kerusakan pada komponen apa pun. 

2.9.3 Pastikan getaran dari rakitan pompa kebakaran tidak terlalu besar sehingga dapat menyebabkan 
kerusakan pada komponen pompa kebakaran. 
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3.0 DUKUNGAN UNTUK REKOMENDASI 
 

3.1 Informasi Tambahan 
 

3.0.1 Konstruksi dan Lokasi 

Lubang dan penetrasi melalui dinding tahan api ruangan pompa dapat dibungkus dengan bahan mineral 
wool atau bahan lain yang sesuai, dan dipasang pada cincin pipa pada setiap sisi dinding. 

Sebaiknya beri jarak antara (clearance) sebesar 25 mm (1 inci) atau lebih agar pipa dapat melewati 
dinding pondasi atau dinding sumur ke dalam tanah, tetapi pastikan lubang tersebut kedap air. Ruang 
sekitar pipa yang lewat melalui dinding ruangan pompa atau lantai rumah pompa dapat diisi dengan aspal. 

Informasi mengenai proteksi gempa bumi dapat dilihat di Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk 
Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air. 

Di ruangan pompa, pompa jenis turbin poros vertikal mungkin memerlukan panel yang dapat dilepas di 
atap rumah pompa agar pompa dapat dilepas untuk tujuan inspeksi atau perbaikan. Berikan jarak 
clearance yang memadai ke peralatan sesuai rekomendasi pada gambar pabrik. 

Untuk keandalan dan masa pakai peralatan maksimum, pastikan ruangan pompa dan rumah pompa tetap 
kering dan bebas dari kondensat. Untuk mencapai kondisi ini, pemanas ruangan mungkin diperlukan. 

 
3.0.2 Bangunan Bertingkat Tinggi 

Pompa kebakaran dapat digunakan untuk sistem sprinkler otomatis, sistem pipa tegak dan slang, dan 
kombinasi sistem (sistem sprinkler otomatis yang memiliki outlet slang jenis pipa tegak untuk 
penggunaan pelayanan kebakaran). 

Penyusunan bertingkat secara vertikal untuk pompa kebakaran menciptakan masalah keandalan yang tidak 
dapat diterima. 

Dalam penyusunan bertingkat secara vertikal, pompa pertama (paling bawah) melakukan pelepasan ke 
sprinkler zona pertama dan hisapan pompa kedua; pompa kedua melakukan pelepasan ke sprinkler zona 
kedua dan hisapan pompa ketiga; dll. Jika kebakaran terjadi di dekat bagian atas bangunan yang memiliki 
tiga zona vertikal, pompa pertama harus dihidupkan, kemudian yang kedua, lalu yang ketiga. Salah satu 
dari tiga pompa yang tidak dapat start akan mencegah air masuk ke sprinkler lantai atas. 

Dengan tingkat kegagalan start sekitar 3% untuk unit yang digerakkan motor listrik, keandalan untuk zona 
ketiga berkurang dari 97% menjadi 91%. Dalam hampir satu dari sebelas kali kegagalan, tidak ada air yang 
tersedia di zona ketiga. 

 
3.0.3 Pemipaan Hisapan dan Pelepasan Pompa 

Jika pasokan hisap pompa kebakaran berasal dari sistem air yang digunakan pabrik, sebaiknya pastikan 
operasi pompa dilakukan pada 150% kapasitas nominal yang tidak mengakibatkan gangguan proses yang 
berbahaya karena tekanan air rendah. 

Aliran turbulen yang dihasilkan dari komponen yang terletak di hulu dari inlet hisap pompa harus 
diminimalkan untuk mencegah penurunan kinerja pompa. Jarak 10 kali diameter pipa adalah pedoman umum 
yang telah digunakan oleh industri pengendalian air. Jarak ini dianggap memadai hanya jika semua kriteria 
aliran dan tekanan untuk serah terima pompa terpenuhi. 

Pemipaan Hisap 

Katup kupu-kupu di sisi hisap pompa dapat menciptakan turbulensi yang berpengaruh buruk terhadap 
kinerja pompa dan dapat meningkatkan kemungkinan penyumbatan pipa. Selain itu, cakram pada katup 
kupu-kupu mengurangi area aliran pada bodi katup sehingga menyebabkan peningkatan kerugian head 
dibandingkan dengan katup sorong dengan ukuran yang sama. Cakram sangat mungkin untuk memacu 
turbulensi. Karena alasan ini, jangan pasang katup kupu-kupu di pemipaan hisapan pompa. 

Katup searah dan perangkat serta rakitan pencegah aliran balik boleh digunakan jika diminta oleh instansi 
berwenang. 

Konstruksi Saringan Hisap dan Bak Air 

Dalam memilih bahan saringan, sebaiknya mempertimbangkan pencegahan pengotoran (fouling) dari 
tumbuhan yang hidup di air.  Pembersihan saringan sebaiknya dilakukan dengan sikat kawat brass atau 
tembaga. 
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Saringan hisap yang baik terbuat dari brass, tembaga, monel, baja tahan karat, atau saringan kawat 
berbahan metal tahan karat, yang mempunyai kurungan 12,7 mm (1⁄2 inci) dan ukuran kawat No.10 dipasang 
pada rangka metal geser vertikal pada pintu masuk intake. Luas keseluruhan dari saringan khusus ini harus 
sekitar 
1,6 kali luas bersih bukaan saringan. 

Gambar 9 hingga 12 menggambarkan dimensi yang direkomendasikan oleh Hydraulics Institute 
Standards untuk desain saluran masuk menggunakan bak air (sumur basah). 

Variabel dimensi adalah sebagai berikut: 

S — Ini adalah lebar minimum sumur basah. 
B — Ini adalah dimensi maksimum yang disarankan dari bidang tengah pompa dari dinding belakang. 

Tepi bel harus dekat dengan dinding belakang. 
C — Harus ditentukan oleh pabrik pompa. 
H — Ini adalah nilai minimum berdasarkan ketinggian air minimum. Perendaman untuk menentukan 

lokasi impeler kedua dari bagian bawah rakitan mangkuk pompa adalah H dikurangi C. 
Y — Ini adalah jarak minimum yang disarankan pada bidang tengah pompa ke saringan. 

Berdasarkan aliran pompa maksimum yang diharapkan, nilai rekomendasinya adalah sebagai berikut: 
 
 

Tabel 4. Dimensi Bak Air Minimum 
 

Aliran pompa, gpm 
 

S, inci (mm) B, inci (mm) Y, inci (mm) 
Hingga 3000 (11.400) 34 (864) 13 (330) 60 (1524) 

4.000 40 (1016) 16 (406) 70 (1778) 
5.000 44 (1118) 18 (457) 75 (1905) 

Perhatikan bahwa nilai lain dapat digunakan jika direkomendasikan oleh pabrik pompa atau jika desain alternatif bersertifikat sesuai 
dengan prinsip desain dalam Hydraulic Institute Standards. 

 
 

Saat menentukan dimensi S agar tidak melebihi kecepatan 0,7 m/dtk (1 ft/dtk) di sumur basah, dimensi H 
akan disesuaikan, dan S berada dalam posisi minimum yang ditunjukkan di atas, atau lebih besar jika perlu 
agar tidak melebihi batas kecepatan. 

 

 
 

Gambar 9. Pemasangan pompa jenis turbin poros vertikal di sumur basah 
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Gambar 10. Pemasangan pompa kebakaran jenis turbin poros vertikal dengan hisapan dari sumur 
basah 
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Gambar 11. Denah dimensi bak air 

 

 
 

Gambar 12. Tampilan samping dimensi bak air 

 
3.1.4 Pompa Rumah Terpisah, Pompa Hisap Ujung, dan Pompa Sentrifugal Sejalur 

 
 

 
 

Gambar 13. Pemasangan pompa kebakaran horizontal dengan hisapan dari tangki di atas permukaan 
tanah 
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Gambar 14. Gambar cutaway pompa rumah terpisah horizontal (Disediakan 
oleh Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

 

 
 

Gambar 15. Gambar cutaway pompa hisap ujung dengan motor listrik yang dihubungkan tertutup 
(Disediakan oleh Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

http://www.pumps.org/
http://www.pumps.org/
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Gambar 16. Gambar cutaway pompa hisap ujung yang dihubungkan terpisah 
(Disediakan oleh Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

http://www.pumps.org/
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Gambar 17. Gambar irisan pompa sejalur vertikal dengan motor listrik yang dihubungkan tertutup 
(Disediakan oleh Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

http://www.pumps.org/
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Gambar 18. Gambar cutaway yang lebih terperinci pompa sejalur vertikal yang dihubungkan terpisah 
(Disediakan oleh Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

 

http://www.pumps.org/
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Pompa Pelayanan Terbatas 

Pompa kebakaran pelayanan terbatas menghasilkan tidak kurang dari 130% dari kapasitas nominal dengan 
tidak kurang dari 65% dari head nominal. Jenis pompa ini terbatas hanya untuk men-start direct on line 
motor listrik penggerak untuk daya maksimum 30 daya kuda. 

 
3.1.5 Pompa Jenis Turbin Poros Vertikal 

Pompa tipe turbin poros vertikal khususnya cocok untuk pompa kebakaran dimana sumber air ada di 
bawah permukaan tanah dan dimana akan ditemui kesulitan untuk memasang pompa tipe yang lain di 
bawah muka air minimum. Pompa tipe ini pada mulanya dirancang untuk pompa sumur yang di bor, tetapi 
dapat dipergunakan pula untuk 
menaikkan air dari danau, sungai, rawa terbuka, dan sumber di bawah permukaan yang lain seperti tangki 
bawah tanah.  Baik pompa poros tertutup berpelumas minyak dan poros terbuka berpelumas air 
digunakan. (Lihat Gambar 19) 

 

 
 

Gambar 19. Gambar cutaway pompa turbin vertikal dua tingkat (Disediakan oleh 
Hydraulics Institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

http://www.pumps.org/
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Jenis pompa ini sangat mudah disesuaikan untuk pemasangan pada permukaan air terbuka, tergantung 
pada variasi tinggi permukaan air. 

Penggunaan pompa ini juga direkomendasikan jika pompa yang dikontrol secara otomatis diperlukan dan 
kondisi fisiknya sedemikian rupa sehingga pompa poros horizontal harus melakukan pengisapan di bawah 
daya angkat. 

Karena pompa jenis turbin poros vertikal tidak memerlukan pengisian air (priming), maka penggunaannya 
dalam kondisi ini tidak memerlukan peralatan pengisian air otomatis yang rumit. 

Penggunaan sumur dalam untuk mengoperasikan pompa kebakaran langsung tidak diperlukan jika panjang 
maksimum pipa kolom dan rakitan mangkuk melebihi 30 hingga 45 m (100 hingga 150 ft). Kerusakan lebih 
sering terjadi pada poros panjang, dan perbaikannya akan lebih lama. Untuk memenuhi tekanan permukaan 
tanah yang diperlukan, head nominal pompa harus ditingkatkan; demikian pula, ini akan menambah ukuran 
penggerak. Sumur dalam dan poros pompa panjang umumnya meningkatkan total biaya pemasangan 
secara signifikan. Dengan kondisi ini, penggunaan tangki penyimpanan di atas permukaan tanah atau 
reservoir yang menjadi sumber hisapan pompa kebakaran horizontal mungkin lebih hemat dan andal. 
Pompa sumur dalam dengan head yang relatif rendah dan kapasitas kecil dapat digunakan untuk pengisian. 

 

 
 

Gambar 20. Kurva karakteristik pompa 

 
Pompa yang terdaftar dapat memiliki bentuk kurva kapasitas head yang berbeda untuk nominal tertentu. 
Gambar 20 menjelaskan kemungkinan bentuk kurva yang ekstrem. Head shutoff akan berkisar dari 
minimum 101% hingga maksimum 140% head nominal. Pada 150% kapasitas nominal, head akan berkisar 
dari minimum 65% hingga maksimum tepat di bawah head nominal. Pabrik pompa dapat menyediakan 
kurva yang diharapkan untuk pompa yang telah terdaftar. 

Aliran turbulen yang diciptakan oleh komponen yang terletak di hulu dari inlet hisap pompa harus 
diminimalkan sehingga kinerja pompa tidak terganggu. Jarak 10 kali diameter pipa dianggap oleh industri 
pengendalian air sebagai jarak yang dapat diterima. 

 
3.1.6 Pompa Langkah Positif 

Tidak seperti pompa sentrifugal, pompa langkah positif dapat melampaui desain tekanan pelepasan 
maksimum jika dipompa ke sistem pipa tertutup. Katup pelepas memastikan sistem tidak mengalami 
kelebihan tekanan. Katup pembuang beban diperlukan untuk memastikan bahwa penggerak pompa dapat 
mencapai kecepatan nominal sebelum diberikan beban pompa. Hal ini terutama berlaku untuk pompa 
langkah positif yang digerakkan mesin diesel jika kebutuhan torsi tinggi tanpa henti yang berdekatan pada 
pompa langkah positif dapat menghentikan starter motor. 
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3.1.7 Pemasangan, Penyambungan, dan Penjajaran 

Pondasi yang kuat penting dalam mempertahankan kesejajaran. Bahan konstruksi pondasi yang disukai 
adalah beton yang diperkuat. 

Semua plat dasar bersifat fleksibel sampai taraf tertentu, dan oleh karena itu, sebaiknya tidak ditumpuk 
untuk mempertahankan kesejajaran pabrik. Penjajaran ulang diperlukan setelah unit lengkap telah 
terpasang pada pondasi dan dilakukan lagi setelah penyemenan dan pada saat pengencangan baut 
pondasi. Periksa kesejajaran setelah sambungan pipa ke pompa dan penggerak dibuat, dan periksa 
kembali kesejajarannya setiap tahun. 

Setelah unit pompa dan penggerak dipasang pada pondasi, kopling yang membagi dua bagian sebaiknya 
dilepaskan.  Kopling sebaiknya tidak disambung kembali sampai operasi kesejajaran telah dilengkapi. 
Tujuan kopling fleksibel adalah mengompensasi perubahan temperatur dan untuk membolehkan gerakan 
pada ujung dari poros tanpa mengganggu sambil memindahkan daya satu sama lain dari penggerak ke 
pompa.  

Terdapat dua bentuk ketidaksejajaran antara poros pompa dan poros penggerak, sebagai berikut: 

a. Ketidaksejajaran sudut: poros dengan sumbu konsentrik, tetapi tidak paralel. 

b. Ketidaksejajaran paralel: poros dengan sumbu paralel, tetapi tidak konsentrik. 
 

 
Gambar 21. Memeriksa kesejajaran sudut dan paralel 

(Disediakan oleh Hydraulics institute, Parsippany, NJ www.pumps.org) 

http://www.pumps.org/
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Muka dari kopling yang membagi dua sebaiknya diberi jarak sesuai rekomendasi pabrik pembuat. Beri 
kelonggaran (allowance) untuk keausan bantalan dorong yang akan menyebabkan poros pompa bergerak 
ke arah sumbu (aksial). Alat yang diperlukan untuk menilai kesejajaran kopling fleksibel adalah alat 
pengukur ujung lurus dan ketajaman atau pengukur feeler. 

Pemeriksaan kesejajaran sudut dilakukan dengan menyisipkan alat pengukur ketajaman atau feeler pada 
empat titik antara muka kopling dan membandingkan jarak antara muka pada empat titik dengan interval 90 
derajat sekitar kopling. Poros pompa dan penggerak akan berada dalam kesejajaran sudut bila pengukuran 
menunjukkan bahwa muka kopling jaraknya sama ke setiap bagian pada semua titik. 

Pemeriksaan kesejajaran paralel dilakukan dengan menempatkan alat pengukur ujung lurus (straight edge) 
menyilang kedua sisi kopling pada bagian atas, bagian bawah, dan kedua sisi. Poros pompa dan penggerak 
akan berada dalam kesejajaran paralel bila ujung lurus rata pada sisi kopling untuk semua posisi. 
Kelonggaran (allowance) mungkin penting untuk perubahan temperatur dan untuk kopling yang terbelah 
dua yang tidak sama diameter luarnya. Kehati-hatian perlu diambil untuk kelurusan ujung paralel ke sumbu 
dari poros. 

Apabila kesejajaran telah betul, baut pondasi sebaiknya dikencangkan tetapi jangan terlalu kencang.  Plat 
dasar selanjutnya dapat dicor ke pondasi. Plat dasar sebaiknya diisi dengan adukan semen, dan ini 
diperlukan untuk mengecor permukaan potongan-potongan, plat ganjalan, atau pasak pada tempatnya. 
Baut pondasi sebaiknya dikencangkan penuh setelah adukan mengeras, biasanya kurang lebih 48 jam 
setelah pengecoran. Setelah adukan semen mengeras dan baut pondasi dikencangkan dengan benar, 
pompa dan penggerak sebaiknya diperiksa kembali kesejajaran paralel dan sudutnya, dan jika perlu 
dilakukan pengukuran untuk koreksi. Setelah pemipaan dari pompa dan penggerak telah disambungkan, 
kesejajaran sebaiknya diperiksa lagi. 

Pada saat ini, arah rotasi penggerak sebaiknya diperiksa untuk memastikan sesuai dengan rotasi pompa. 
Hubungan arah rotasi pompa ditunjukkan oleh arah panah pada rumah pompa. 

Kopling yang membagi dua selanjutnya dapat disambung kembali.  Dengan pemasangan pompa yang 
benar, pompa dapat dioperasikan di bawah kondisi operasi normal sampai temperaturnya stabil. Setelah 
pompa diberhentikan, segera periksa kembali kesejajaran dari kopling. Semua pemeriksaan kesejajaran 
sebaiknya dilakukan dengan kopling yang membagi dua dilepas dan dilakukan lagi setelah disambungkan 
kembali. 

Setelah pompa dioperasikan kurang lebih 10 jam, kopling yang membagi dua sebaiknya diberikan 
pemeriksaan akhir untuk ketidaksejajarannya, yang disebabkan oleh tegangan pipa atau temperatur. Jika 
kesejajaran masih baik, pompa dan penggerak sebaiknya dikencangkan pada plat dasar. Pemasangan dan 
lokasi pengencang sangat penting, khususnya jika peralatan ditujukan untuk perubahan temperatur. 
Sebaiknya memeroleh rekomendasi pabrik pembuat. 

Jika kesejajaran pompa berubah setelah dipasang dengan benar, hal berikut ini mungkin adalah 
penyebabnya: 

a. Pengendapan, menua, atau daya elastis pondasi 

b. Tegangan pipa terganggu atau terjadinya pergeseran mesin 

c. Keausan bantalan 

d. Daya elastisitas plat dasar menjadi berkurang akibat temperatur  

e. Pergeseran struktur bangunan karena beban variabel atau sebab-sebab lain 

Diperlukan pengaturan ulang kesejajaran dari waktu ke waktu, selama pompa dan pondasi masih baru. 
 

3.1.8 Seal Mekanis 

Seal poros mekanis merupakan alternatif paking lunak tradisional di sekitar poros saat keluar dari badan 
pompa. Seal mekanis memiliki keunggulan karena air biasanya tidak bocor di sekitar poros pompa. Paking 
lunak memiliki keunggulan karena mudah didapatkan dan mudah diganti. 

Desain seal pompa mekanis rentan terhadap kegagalan fungsi seal akibat kerusakan dari kontaminasi 
pasokan air atau daya rekat muka seal karena periode tidak aktif yang lama. Tidak berfungsinya seluruh 
seal akan melumpuhkan kemampuan pemompaan pompa. Seal mekanis pengganti mungkin sulit didapat 
dan pompa tersebut harus terlebih dulu dibongkar. Maka, periksa kualitas air dan pastikan pengujian rutin 
dapat dilakukan sebelum seal mekanis dipilih untuk digunakan dalam penerapan tertentu. (Lihat Gambar 
22) 



3-7 Pompa Proteksi Kebakaran 

©2008-2012 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

 

 

 
 

Halaman 34                                                           Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 
 
 

 
 

Gambar 22. Seal Pompa Mekanis 

 
3.1.9 Pengaturan Pompa 

Kapasitas dan tekanan pompa kebakaran dapat ditentukan untuk setiap sistem proteksi kebakaran secara 
terpisah hanya setelah memperhitungkan semua faktor yang terlibat. Untuk menentukan perkiraan 
kebutuhan tekanan dan aliran pompa, lihat lembar data peruntukan FM Global yang sesuai dan tercantum 
dalam Bagian 4.1. 

Jika pompa akan memasok sprinkler otomatis dan/atau hidran/aliran slang, lihat Lembar Data FM Global 
2-0, Pedoman Pemasangan Sprinkler Otomatis, 4-4N, Sistem Slang dan Pipa Tegak, dan lembar data 
peruntukan yang relevan yang membahas permintaan air. 

Kebutuhan tekanan maksimum yang digunakan dalam desain sistem proteksi kebakaran yang dipasok oleh 
pompa kebakaran adalah tekanan nominal pompa serta tekanan hisap pada aliran nominal. Pada Gambar 
23, Kurva A menunjukkan kurva karakteristik teoretis untuk pompa kebakaran horizontal dengan nominal 
1500 gpm, 75 psi yang melakukan pengisapan dari sumber yang ditunjukkan oleh E. Kurva B lebih khusus 
untuk kinerja pompa aktual. Banyak pompa tidak akan memberikan 140% tekanan nominal dalam kondisi 
tertutup (churn). 

1 gpm = 3,8 L/mnt 
1 psi = 6,9 kPa = 0,069 bar 

 

 
 

Gambar 23. Grafik pasokan air 
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Titik permintaan C menunjukkan sistem volume tinggi dengan tekanan sedang. Permintaan dapat 
dipasok oleh pompa. 

Titik permintaan D menunjukkan sistem volume rendah dengan tekanan tinggi. Kinerja pompa aktual tidak 
dapat memenuhi permintaan. 

 
3.1.10 Katup Pelepas Tekanan 

Penggunaan sebagian besar katup pelepas tekanan dapat dihindari dengan menggunakan teknik desain 
sistem yang tepat untuk memastikan sistem tidak akan mengalami kelebihan tekanan. 

Desain yang baik akan memastikan bahwa tekanan tanpa aliran (churn) pompa serta tekanan hisap statis 
tidak melebihi tekanan nominal maksimum untuk komponen sistem, yang biasanya sebesar 175 psi (11,9 
bar). Untuk pompa kebakaran yang melakukan hisapan dari tangki atau sumur basah, desain seperti itu 
mudah dicapai. 

Untuk memacu pompa kebakaran melakukan hisapan dari pasokan air publik, desain seperti itu dapat 
dicapai dalam banyak kasus dengan pengukuran pipa sistem sprinkler yang tepat untuk meminimalkan 
kerugian gesekan, dan pemilihan pompa dengan kurva karakteristik yang paling sesuai dengan persyaratan 
desain sistem tanpa menyebabkan tekanan berlebihan dalam kondisi churn. Sebaiknya hindari desain yang 
sengaja menggabungkan penggunaan pipa yang lebih kecil dan penggunaan katup pelepas untuk 
memotong sebagian kurva pasokan air di hilir dari pompa kebakaran. 

Dalam keadaan tertentu, di mana tekanan hisap statis untuk pompa pemacu bervariasi, praktik desain 
sistem proteksi kebakaran yang baik akan menentukan apakah karakteristik pelepasan pompa dipilih 
berdasarkan tekanan hisap statis terendah yang diharapkan agar tidak membahayakan kecukupan desain 
hidraulik sistem secara keseluruhan. Dalam kasus tersebut, dimungkinkan bahwa pompa yang beroperasi 
dalam kisaran perkiraan tekanan hisap statis yang lebih tinggi dapat menghasilkan tekanan pelepasan yang 
melebihi tekanan nominal maksimum untuk komponen sistem, yang mengharuskan penggunaan katup 
pelepas tekanan. Dalam kasus seperti itu, jika perlu memasang katup pelepas tekanan, sebaiknya gunakan 
katup pelepas tekanan dengan penunjuk tekanan, dengan jalur pengindra tekanan yang terhubung pada 
saluran pelepasan pompa kebakaran di hilir dari katup searah pelepasan. 

Untuk pompa yang digerakkan mesin diesel, tekanan harus ditingkatkan ke 121% tekanan nominal neto 
karena tekanan akan sebanding dengan kuadrat kecepatan yang diatur untuk pompa. Governor mesin 
diesel harus dapat membatasi kecepatan motor maksimum hingga 110%, yang menciptakan tekanan 
sebesar 121%. 

 
3.1.11 Pompa dengan Kecepatan Variabel 

Pompa dengan kecepatan variabel menambah tingkat kerumitan sistem lainnya dan beban pemeliharaan dan 
pengujian yang sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Pompa dengan kecepatan variabel dapat menjadi 
alat yang cocok untuk menangani sistem yang memiliki kelebihan tekanan, jika tidak ada opsi lain. 

Penerapan tipikal yang mungkin sesuai untuk pompa dengan kecepatan variabel: 

(1) Pasokan air dengan berbagai variasi tekanan hisap 

(2) Mengurangi jumlah atau mengurangi perlunya katup penurun tekanan di gedung bertingkat tinggi 

(3) Sistem mode peredam di gedung tinggi dengan persyaratan tekanan end-head tinggi. 
 

3.1.12 Start dan Kontrol Pipa 

Apabila pompa memasok peralatan alat kontrol air khusus (misalnya katup banjir, katup pipa kering, dll.), 
sebaiknya start pompa disiapkan untuk dapat bekerja sebelum sakelar tekanan yang ada men-start pompa 
tersebut. Dalam kondisi seperti itu, alat kontrol harus dikonfigurasikan untuk men-start pompa setelah 
pengoperasian peralatan proteksi kebakaran. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kondisi pukulan air. 

Penghentian manual dilakukan aga setiap kali pompa di-start, petugas terkait akan memeriksa rumah 
pompa untuk memastikan unit pompa bekerja dengan baik, dan untuk memastikan pompa tidak berhenti 
hingga 
dipastikan bahwa apa yang menjadi penyebab start pompa telah kembali ke normal dan keadaan darurat 
kebakaran telah berhasil diselesaikan. 

Penghentian manual hanya akan memastikan pompa tetap hidup selama upaya pemadaman kebakaran. 
Pompa yang terus-menerus diaktifkan dan dinonaktifkan dapat menimbulkan masalah bagi petugas 
pemadam kebakaran yang menggunakan saluran slang yang disediakan oleh pompa. 
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Pompa kebakaran tidak boleh digunakan untuk menjaga tekanan dalam sistem proteksi kebakaran. Ini 
adalah fungsi pompa pemeliharaan tekanan (jockey). Namun, pompa kebakaran harus di-start segera 
setelah pipa kering, pre-action, atau sistem banjir telah bekerja, atau satu atau beberapa sprinkler pada 
sistem pipa basah telah beroperasi. Perbedaan besar dalam tekanan antara tekanan start pompa dan 
tekanan pelepasan pompa dapat menyebabkan pukulan air yang merusak. Jika ada lebih dari satu pompa, 
koordinasikan start setiap pompa sehingga tidak terjadi secara bersamaan, tetapi start sesegera mungkin. 
Men-start pompa secara bersamaan dapat memperburuk masalah pukulan air. Selain itu, jika dua pompa 
yang digerakkan motor listrik di-start secara bersamaan, maka akan meningkatkan kemungkinan 
terhentinya perangkat arus lebih di hulu dalam saluran listrik. 

Pemasangan jalur pengindra tekanan antara katup searah pelepasan dan katup kontrol diperlukan untuk 
memfasilitasi isolasi alat kontrol pompa jockey (dan saluran pengindra) untuk pemeliharaan tanpa harus 
menguras seluruh sistem. 

 
3.1.13 Pompa Yang Digerakkan Motor Listrik 

Susunan Pasokan Daya 

Saluran listrik yang andal adalah saluran listrik yang: 

1. Tidak terkena kerusakan langsung akibat kebakaran/ledakan, atau akibat peralatan atau proses lain 
apa pun yang merupakan bagian dari proses operasi normal pabrik, 

2. Tidak terpapar masalah listrik/mekanis yang berasal dari peralatan proteksi nonkebakaran yang 
terhubung ke saluran yang sama (perhatikan bahwa masalah listrik/mekanis untuk peralatan proteksi 
kebakaran itu sendiri sudah tercakup oleh berbagai persyaratan dalam Standar Persetujuan yang 
relevan), dan 

3. Diatur sedemikian rupa sehingga selama peristiwa kebakaran staf pabrik, pemadam kebakaran, atau 
lainnya tidak akan melakukan pemutusan. Proteksi Arus Lebih Saluran 
Proteksi arus lebih yang terpisah tidak diperlukan untuk saluran pompa kebakaran. Pengalaman 
menunjukkan bahwa korsleting tidak mungkin terjadi pada saluran pompa kebakaran yang diatur dengan 
benar, dan menghilangkan proteksi tersebut akan menghilangkan sumber masalah lain yang mungkin 
mengganggu pasokan daya ke pompa kebakaran. Jika terjadi korsleting, perangkat pelindung yang berada 
lebih jauh pada sistem utilitas akan mengatasinya. 

Alat Kontrol Pelayanan Terbatas 

Alat kontrol pelayanan terbatas dimaksudkan sebagai alternatif yang lebih murah daripada alat kontrol 
pompa kebakaran listrik untuk pompa kecil. Perbedaan utamanya adalah penggunaan pemutus sirkit termo-
magnetik yang lebih murah dan kurangnya sakelar isolasi yang mengharuskan perlunya sakelar pemutus 
hulu dan/atau perangkat proteksi arus lebih (sekring atau pemutus sirkit). Titik trip pemutus termo-magnetik 
dipengaruhi oleh temperatur sekelilingnya dan mempertahankan “memori” termal setelah setiap trip, yang 
mengharuskannya dingin sebelum titik trip dikembalikan ke ambang aslinya. 

Pompa Listrik dengan Kecepatan Variabel 

Pompa yang digerakkan motor listrik dengan kecepatan variabel menggunakan penggerak frekuensi variabel 
dalam alat kontrol pompa kebakaran untuk mengurangi frekuensi saluran listrik yang masuk (60 atau 50 Hz), 
untuk memperlambat kecepatan motor jika batas tekanan yang ditetapkan terlampaui. Sarana penyesuaian 
batas tekanan terletak di lemari alat kontrol pompa kebakaran. Alat kontrol dirancang untuk mem-bypass 
penggerak frekuensi variabel dan menyediakan sambungan langsung ke sumber listrik secara otomatis jika 
ada masalah, atau secara manual melalui sakelar pada bagian luar alat kontrol. 

 
3.1.14 Pompa Yang Digerakkan Mesin Diesel 

Tangki dan Pemipaan Bahan Bakar 

Sebaiknya tangki penyimpanan bahan bakar diesel diletakkan di dalam ruangan pompa atau rumah pompa 
dengan saluran pengisian dan ventilasi diteruskan sampai ke luar ruangan, jika diizinkan oleh peraturan 
setempat. Hal ini akan memaksimalkan keandalan pemindahan bahan bakar dan memastikan temperatur di 
tangki penyimpanan bahan bakar tidak mengalami pembekuan. Pipa pengisian dapat digunakan untuk 
mengukur isi tangki utama (gauging well), jika memungkinkan. 

Pendingin Mesin 

Mesin Berpendingin Alat Penukar Kalor Rangkaian Terbuka 

Tekanan maksimum yang diperbolehkan pada saluran pendingin mesin diesel harus ditunjukkan pada 
pengukur tekanan. Jika pengatur tekanan di-bypass, tekanan tidak boleh melampaui tekanan nominal 
maksimum 
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komponen dan pemipaan, atau akan terjadi kegagalan sistem pendingin dan pada akhirnya mesin diesel. 
Mesin berpendingin alat penukar kalor dilengkapi dengan pompa pendingin yang digerakkan motor yang 
menangani sirkulasi pendingin di sekitar tabung alat penukar kalor dan melalui blok mesin. Hanya gunakan 
cairan pendingin baru yang sesuai dengan rekomendasi pabrik motor dan air suling dalam sistem sirkulasi. 
Temperatur cairan pendingin diatur oleh termostat dalam sistem sirkulasi. 

Air tanah untuk alat penukar kalor disalurkan melalui pipa dari pompa kebakaran melalui sambungan antara 
outlet pompa dan katup pelepasan. Saluran air tanah dilengkapi dengan saringan, katup kontrol, bypass, 
dan sambungan pengukur. Jika tabung alat penukar kalor tidak dirancang untuk menahan 300 psi (2067 
kPa, 20,7 bar), sebuah pengatur disediakan dalam saluran air tanah. Jika pompa diatur untuk start otomatis, 
saluran air tanah dilengkapi dengan katup solenoid yang biasanya tertutup, yang hanya terbuka jika motor 
dijalankan; jika tidak, air dari tangki hisap atau reservoir dapat terbuang sia-sia melalui sistem pendingin 
motor dan pompa. Katup solenoid tidak diperlukan jika pompa adalah jenis turbin poros vertikal yang 
dipasang di sumur atau sumur basah. Pembuangan manifold motor berpendingin air memiliki mantel air 
yang terhubung ke sistem pendingin yang bersirkulasi atau ke saluran pelepasan air tanah dari alat penukar 
kalor. Pendingin minyak, intake manifold, dan bagian lain mungkin juga dilengkapi dengan mantel air yang 
dipasok dari sistem pendingin, seperti yang direkomendasikan oleh pabrik mesin. Motor membutuhkan 
aliran 56,8 hingga 246 L/m (15 hingga 65 gpm) air tanah atau lebih melalui alat penukar kalor untuk 
pendinginan yang memadai. Untuk memungkinkan pemeriksaan cepat pada pendingin motor yang tepat, 
outlet air tanah harus dibuang secara bebas ke atmosfer di lokasi yang terlihat oleh operator, biasanya 
corong limbah 
dari katup pelepas 
pompa. Mesin 
Berpendingin Radiator 
Mesin berpendingin radiator membutuhkan udara pendingin yang lebih banyak daripada mesin 
berpendingin alat penukar kalor. 

Bypass yang dikontrol secara termostatis dapat digunakan untuk memperoleh udara hangat dari saluran 
udara buangan untuk mengurangi beban pemanasan ruangan pompa selama motor beroperasi. Kurung 
udara yang diperoleh dari bypass sedemikian rupa untuk mencegahnya bersirkulasi langsung kembali ke 
radiator. 

Pompa Diesel dengan Kecepatan Variabel 

Pompa diesel dengan kecepatan variabel yang Disetujui FM menggunakan sambungan tekanan ke 
pelepasan katup yang secara langsung mengurangi kecepatan motor jika batas tekanan yang ditetapkan 
terlampaui. Kontrol pembatas tekanan dan sarana penyesuaian batas tekanan terletak pada motor dan 
tidak ditentukan oleh alat kontrol pompa kebakaran. Kontrol kecepatan variabel dapat di-bypass dengan 
menutup katup pada pipa sambungan tekanan yang mengalir di antara pelepasan pompa dan kontrol 
tekanan pada motor. 

 
4.0 REFERENSI 

 
4.1 FM Global 

Lembar Data Pemasangan 

Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air 
Lembar Data 2-0, Pedoman Pemasangan Sprinkler Otomatis. 
Lembar Data 3-2, Tangki Air untuk Proteksi Kebakaran. 
Lembar Data 3-10, Pemasangan dan Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Pemadam Kebakaran Swasta 
dan Perlengkapannya. 
Lembar Data 4-4N, Sistem Slang dan Pipa Tegak. 

Lembar Data Peruntukan 

Daftar berikut berisi lembar data FM Global yang mungkin membantu dalam menentukan persyaratan 
permintaan air sistem sprinkler terhadap bahaya atau peruntukan khusus yang tercantum. 

Lembar Data 1-3, Bangunan Bertingkat Tinggi 
Lembar Data 1-56, Cleanroom 
Lembar Data 3-26, Permintaan Air Proteksi Kebakaran untuk Properti yang Dilengkapi Sprinkler Tanpa 
Penyimpanan 
Lembar Data 4-7N, Sistem Busa Ekspansi Rendah 
Lembar Data 5-14, Telekomunikasi 
Lembar Data 7-1, Proteksi Kebakaran untuk Pabrik Tekstil 
Lembar Data 7-7/17-12, Fasilitas Pembuatan Semikonduktor 
Lembar Data 7-10, Fasilitas Pengolahan Kayu dan Pengerjaan 
Kayu Lembar Data 7-11, Konveyor 
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Lembar Data 7-14, Proteksi Kebakaran untuk Pabrik Kimia 
Lembar Data 7-27, Penerapan Penyemprotan Bahan yang Mudah Terbakar dan Dapat Terbakar 
Lembar Data 7-32, Pengoperasian Cairan yang Mudah Terbakar 
Lembar Data 7-41, Perlakuan Panas Bahan yang Menggunakan Oil Quenching dan Molten Salt Bath 
Lembar Data 7-64/13-28, Industri Aluminium 
Lembar Data 7-80, Peroksida Organik 
Lembar Data 7-83, Sistem Pembuangan untuk Cairan yang Mudah Terbakar 
Lembar Data 7-89, Amonium Nitrat dan Pupuk Campuran yang Mengandung Amonium Nitrat 
Lembar Data 7-91, Hidrogen 
Lembar Data 7-93N, Hangar Pesawat 
Lembar Data 7-98, Cairan Hidraulik 
Lembar Data 7-99, Perpindahan Panas oleh Cairan Organik dan Sintetis 
Lembar Data 7-101, Proteksi kebakaran untuk Turbin Uap dan Generator Listrik 
Lembar Data 8-3, Penyimpanan Ban Karet 
Lembar Data 8-7, Penyimpanan Serat Baled 
Lembar Data 8-9, Penyimpanan Kelas 1, 2, 3, 4 dan Komoditas Plastik 
Lembar Data 8-10, Penyimpanan Batu Bara dan 
Arang Lembar Data 8-18, Penyimpanan Pakaian 
Gantung Lembar Data 8-21, Penyimpanan 
Gulungan Kertas 
Lembar Data 8-22, Penyimpanan Bal Kertas Limbah  
Lembar Data 8-23, Penyimpanan Gulungan Kain Bukan Tenun 

Standar yang Disetujui FM 

1311, Pompa Kebakaran Sentrifugal (Jenis Rumah Terpisah 
Horizontal) 1312, Pompa Kebakaran Sentrifugal (Jenis Turbin 
Poros Vertikal) 1319, Pompa Kebakaran Sentrifugal (Jenis 
Hisap Ujung Horizontal) 
1321/1323, Alat Kontrol Pompa Kebakaran Yang Digerakkan Motor Listrik dan Mesin Diesel 
1333, Penggerak Pompa Kebakaran Mesin Diesel 
1338, Penggerak Roda Gigi Siku Tegak 
1361, Katup Pelepas Tekanan Air 
1371, Pompa Kebakaran Sentrifugal (Jenis Sejalur) 

Publikasi 

“Pocket Guide to Inspecting, Testing and Maintaining Fire Protection Equipment” (P0418) 
“Fire Pump Testing and Maintenance Checklist”, (P8217) 

 
4.2 Standar NFPA 

Materi dalam lembar data ini sebagian dicakup oleh beberapa standar NFPA; khususnya, NFPA 20, 
Stationary Pumps for Fire Protection. Secara umum, pedoman FM Global mematuhi standar NFPA 20. 

NFPA 20, Stationary Pumps for Fire Protection, edisi tahun 2007 
NFPA 70, National Electrical Code, edisi tahun 2008 

National Fire Protection Association, Batterymarch Park, P.O. Box 9101, Quincy, MA 02269-9101. 
 

4.3 Standar Lainnya 

British Standards Institute (BSI). Fixed Firefighting Systems: Automatic Sprinkler Systems Design, 
Installation and Maintenance. EN 12845:2004. 

VdS Schadenverhutung GmbH. VdS CEA Guidelines for Sprinkler Systems: Planning and Installation. VdS 
CEA 4001: 2005-09. 

Hydraulic Institute (HI). Various standards for centrifugal, rotary, and reciprocating pumps. Edisi 2005. 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Motors and Generators. NEMA MG 1: 2006. 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Application Guide for 
Electric Fire Pump Controllers. NEMA ICS 14:2004. 



Pompa Proteksi Kebakaran 3-7 

©2008-2012 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

 

 

 
 

Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global                                                          Halaman 39 
 
 
 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Instructions for the Handling, Installation, Operation, 
and Maintenance of Electric Fire Pump Controllers Rated Not More than 600 V. NEMA ICS 15:2004. 

 
LAMPIRAN A DAFTAR ISTILAH 

Kontrol Otomatis: Kontrol operasi tanpa campur tangan manusia. 

Sakelar Pemindah Otomatis (ATS): Peralatan yang bekerja otomatis untuk memindahkan sambungan 
konduktor beban daya listrik dari satu sumber daya ke yang lain. 

Sirkit cabang: Konduktor sirkit antara alat pengaman arus lebih yang terakhir untuk memproteksi sirkit dan 
peralatan yang dipakai. 

Tangki break: Tangki air untuk proteksi kebakaran yang tidak memiliki ukuran yang memadai untuk 
memberikan proteksi kebakaran sepenuhnya harus diisi secara otomatis agar memadai. 

Kapitasi: Pengurangan tekanan di dalam pompa yang menyebabkan penguapan air. Kapitasi mengurangi 
kinerja pompa dan dapat merusak impeler pompa. 

Katup pelepas sirkulasi: Katup pada pompa kebakaran yang menyediakan sedikit aliran air untuk 
mencegah panas berlebih pada pompa apabila beroperasi dalam kondisi tertutup (shutoff). 

Mesin diesel: Motor pembakaran internal di mana bahan bakar dinyalakan seluruhnya oleh panas yang 
dihasilkan dari kompresi udara yang dipasok untuk pembakaran. 

Alat kontrol pompa kebakaran mesin diesel: Alat kontrol pompa kebakaran yang dimaksudkan untuk 
mengontrol pompa kebakaran yang digerakkan mesin diesel. 

Penggerak: Motor listrik atau mesin diesel yang menggerakkan pompa kebakaran. 

Alat kontrol pompa kebakaran listrik: Alat kontrol pompa kebakaran yang dimaksudkan untuk mengontrol 
pompa kebakaran yang digerakkan motor listrik. 

Saluran Feeder (pompa kebakaran): Konduktor antara trafo dan alat kontrol pompa kebakaran. 

Pompa kebakaran: Pompa yang digunakan untuk memberikan laju aliran air tertentu dengan tekanan 
tertentu untuk sistem proteksi kebakaran. 

Alat kontrol pompa kebakaran: Kelompok peralatan dalam wadah tertutup yang berfungsi sebagai pengatur, 
pada umumnya sudah disetel sebelumnya, yang menjalankan dan menghentikan penggerak pompa 
kebakaran serta memantau sinyal status dan kondisi paket pompa kebakaran. 

Paket pompa kebakaran: Unit rakitan yang terdiri dari pompa kebakaran, penggerak, alat kontrol, dan 
aksesori. 

Kopling fleksibel: Alat yang digunakan untuk menyambung penggerak ke pompa; kopling fleksibel dapat 
mengompensasi ketidaksejajaran kecil dan meredam getaran. 

Alat kontrol pompa busa: Alat kontrol pompa kebakaran motor listrik atau mesin diesel yang 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari pompa proteksi kebakaran tipe konsentrat busa. 

Start dengan tegangan penuh atau tegangan rendah: Alat kontrol motor listrik dapat dikonfigurasikan untuk 
men-start direct on line (tegangan penuh) atau untuk arus start motor rendah (tegangan rendah). 

Bangunan Bertingkat Tinggi: Bangunan yang tingginya lebih dari 75 ft (23 m). 

Analisis massa torsi elastis: Analisis rekayasa dilakukan untuk tujuan mengidentifikasi dan menghilangkan 
gaya torsi yang merusak dan frekuensi resonansi linier dari rentang kecepatan operasi peralatan rotasi. 

Tekanan kerja maksimum: Tekanan tertinggi dikembangkan pada flens pelepasan pompa dalam 
perkiraan kondisi tekanan hisap dan aliran pompa. 

Seal mekanis: Perangkat seal yang membentuk seal antara poros pompa dan komponen stasioner. Dapat 
digunakan sebagai pengganti paking kompresi (lunak). Seal primer dicapai dengan dua muka datar yang 
diampelas dan tegak lurus ke poros Kontak gesekan antara gabungan dua muka datar ini akan 
meminimalkan kebocoran. Satu muka berada secara seimbang di rumah pompa dan muka lainnya 
dipasang pada dan diputar dengan poros Bahan yang berbeda biasanya digunakan untuk sisipan stasioner 
dan muka cincin seal rotasi untuk mencegah pelekatan dua muka tersebut. 

Pompa bertingkat jamak: Pompa kebakaran sentrifugal rumah terpisah horisontal dengan lebih dari satu 
impeler pada poros yang sama Jumlah tingkatan ditentukan oleh jumlah impeler. 
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Head Hisap Positif Neto (NPSH) membutuhkan: Tekanan hisap pompa minimal yang dibutuhkan untuk 
mencegah penguapan air (kapitasi) di dalam pompa. 

Katup penurun tekanan: Katup di dalam sistem proteksi kebakaran yang didesain untuk membatasi 
tekanan aliran air dalam kondisi mengalir maupun tidak mengalir (statis). 

Kapasitas nominal pompa: Kapasitas aliran (L/min [gal/min]), pada kecepatan dan tekanan nominal. 

Tekanan nominal: Tekanan dalam pon per inci kuadrat — psi (kilopascals -kPa) yang dibuat oleh pompa 
saat beroperasi pada kapasitas nominal. 

Katup pelepas (utama): Katup di dekat pelepasan pompa kebakaran yang digunakan untuk membatasi 
tekanan di dalam sistem proteksi kebakaran dalam kondisi yang tidak biasa. 

Service Faktor: Perkalian yang bila diterapkan pada daya kuda nominal motor arus bolak balik, 
menunjukkan beban daya kuda yang diizinkan yang dapat dihantarkan pada tegangan, frekuensi dan 
temperatur nominal. Perkalian service faktor (misalnya, 1,15) mengindikasikan bahwa motor diperbolehkan 
untuk kelebihan beban 1,15 kali daya kuda nominal tanpa terjadi kerusakan insulasi atau mengurangi masa 
pakai secara signifikan. 

Tekanan saat tertutup (shutoff) atau tanpa aliran (churn): Tekanan neto dalam psi (kPa) yang terjadi pada 
pompa dalam kecepatan nominal tanpa aliran. 

Pompa bertingkat tunggal: Pompa yang total head-nya dibuat oleh satu impeler. 

Paking stuffing box: Fungsi paking adalah untuk mengendalikan kebocoran pada poros pompa, meskipun 
tidak dapat menghilangkan kebocoran sepenuhnya. Biasanya susunan terdiri dari cincin paking, cincin 
lentera untuk menyuntikkan pelumas dan/atau cairan pembersih, dan gland untuk menahan paking dan 
mempertahankan kompresi yang diinginkan untuk seal yang baik. Paking dilumasi dengan cairan yang 
dipompa. Cincin lentera digunakan untuk situasi di mana tekanan stuffing box berada di bawah tekanan 
atmosferik, untuk menyuntikkan pelumas ke dalam stuffing box menggunakan saluran bypass dari 
pelepasan pompa ke sambungan cincin lentera. 

Head pelepasan total: Bacaan pengukur dalam psi (kPa) pada flens pelepasan pompa, yang 
direferensikan ke bidang tengah pompa, ditambah head kecepatan pada titik pengukur yang dipasang. 

Head hisap total: Kondisi di mana tekanan hisap berada di atas atmosferik. Head hisap total adalah total 
jumlah aljabar bacaan pengukur dalam psi (kPa) pada flens nozel hisapan pompa, direferensikan ke bidang 
tengah pompa, dan head kecepatan pada titik pengukur yang dipasang. Disebut juga “tekanan hisap 
positif”. 

Daya Angkat Hisap Total: Kondisi di mana tekanan hisap berada di bawah atmosferik. Daya angkat hisap 
total adalah total jumlah aljabar bacaan pengukur dalam psi (kPa) pada flens nozel hisapan pompa, 
direferensikan ke bidang tengah pompa, dan head kecepatan pada titik pengukur yang dipasang. 

Head total: Selisih aljabar antara head pelepasan total dan head hisap total. Jika terdapat head hisap, head 
total sama dengan head pelepasan total dikurangi head hisap total. Jika terdapat daya angkat hisap, head 
total sama dengan head pelepasan total ditambah daya angkat hisap total 

Alat kontrol pembatas tekanan dengan kecepatan variabel: Sistem kontrol untuk membatasi tekanan 
pelepasan yang diproduksi oleh pompa kebakaran dengan mengurangi kecepatan penggerak pompa. 

Sumur hisap: Sebidang area yang ditutup oleh sekat terbuka dan saringan berisi air dari sumber air 
permukaan seperti kolam, sungai, atau reservoir yang digunakan sebagai sumber pengisapan pompa 
kebakaran. 

 
LAMPIRAN B RIWAYAT REVISI DOKUMEN 

April 2012. Terminologi yang terkait dengan cairan yang mudah terbakar telah direvisi untuk kejelasan 
dan konsistensi yang lebih baik sehubungan dengan rekomendasi pencegahan kerugian FM Global 
terhadap bahaya cairan yang mudah terbakar. 

Juli 2011. Perubahan pengeditan kecil dilakukan untuk revisi ini. 

September 2010. Perubahan pengeditan kecil dilakukan untuk revisi ini. 

Mei 2010. Mengganti semua referensi dengan Lembar Data 2-8N, Pemasangan Sistem Sprinkler (NFPA), 
dengan referensi ke Lembar Data 2-0, Pedoman Pemasangan Sprinkler Otomatis. 

Juni 2009. Terdapat penjelasan untuk rekomendasi 2.8.4.10. Mei 

2008. Terdapat penjelasan untuk rekomendasi 2.3.3.2. 
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April 2008. Lembar Data 3-7 adalah lembar data baru dan menggantikan Lembar Data 3-7N. Riwayat 
revisi Lembar Data 3-7N terdapat pada 3-7N versi 2001. 

Desember 2007. Berikut perubahan yang dilakukan: 

1. Nomor dan judul lembar data telah diubah. 
2. Lembar data telah ditulis ulang sepenuhnya. 
3. Informasi mengenai penggunaan pompa dengan kecepatan variabel ditambahkan. 
4. Informasi mengenai penggunaan pompa seal mekanis ditambahkan. 
5. Informasi mengenai penggunaan pompa langkah positif ditambahkan. 
6. Informasi mengenai pompa kebakaran turbin uap dihilangkan. 
7. Persyaratan pemasangan pompa bangunan bertingkat tinggi diperjelas. 
8. Gambar susunan saluran listrik baru ditambahkan. 
9. Informasi peringatan mengenai Cummins Campaign No. 8422, No. 8532, No. 8815, No. 9209 dihilangkan. 

 
LAMPIRAN C UJI SERAH TERIMA 

Pedoman untuk pengujian pasokan air yang diuraikan pada Lembar Data FM Global 3-0, Sistem Proteksi 
Kebakaran Hidraulik harus diikuti selain pedoman ini. 

Sebelum men-start pompa, pastikan operator telah memahami pengoperasian jenis peralatan ini. Pastikan 
bahwa buku pedoman yang diterbitkan oleh pabrik motor, pompa, dan alat kontrol telah dipelajari oleh 
semua operator. 

Perlengkapan berikut diperlukan untuk pengujian: 

a. Header katup uji: Saluran slang dengan panjang 15 m (50 ft), diameter 65 mm (2 1⁄2 inci) dan pipa nozel yang 
memenuhi ketentuan, dibutuhkan untuk mengalirkan volume air yang dipersyaratkan. (Apabila pengukur aliran 
uji sejalur yang dikalibrasi dan andal disediakan, alat ini mungkin tidak diperlukan.) 

b. Gunakan instrumen uji yang berkualitas tinggi, akurat dan mudah diperbaiki. 

1. Klem pada amper/volt meter, 

2. Pengukur tekanan uji, 

3. Tachometer, dan 

4. Tabung pitot dengan pengukur (untuk digunakan dengan slang dan nozel). 

c. Pastikan semua instrumen uji telah dikalibrasi dalam 12 bulan terkahir. Uji Aliran 

Apabila header katup slang digunakan, batasi panjang slang menjadi sekitar 30 meter (100 ft). 

Apabila meter uji aliran digunakan, tambahan outlet seperti hidran, katup slang, dan lain-lain sebaiknya ada 
untuk menentukan akurasi dari alat meter. 

Uji akurasi pengukur aliran sebelum melakukan uji serah terima pompa untuk memastikan bahwa alat telah dipasang 
dengan benar. 

Prosedur Uji Serah Terima 

a. Lakukan pemeriksaan visual paket pompa kebakaran. Pastikan sakelar tekanan dan pemutus arus 
telah diatur dengan benar. Periksa tanda-tanda adanya panas berlebih dan getaran berlebih. Jika 
menggunakan slang dan nozel, pastikan keduanya dipasang dengan kencang. Pastikan katup slang 
tertutup. Jika menggunakan pengukur aliran, pastikan katup pada sisi pelepasan pengukur tertutup. 
Pastikan tekanan di dalam saluran pipa normal (misalnya, tekanan pompa jockey) untuk menghindari 
pukulan air. 

b. Evaluasi sumber daya. Untuk mesin diesel, pastikan tangki bahan bakar terisi penuh dan katup 
pasokan bahan bakar terbuka. Untuk penggerak listrik, pastikan routing pasokan listrik dilindungi dari 
gangguan seperti kebakaran, reruntuhan, banjir, dll. dan dipasang erat sebelum fasilitas utama 
dimatikan. 

c. Lakukan evaluasi pada pasokan hisap. Untuk pasokan umum, lakukan uji aliran dengan pompa 
dimatikan untuk memastikan pasokan cukup dan bersih dari reruntuhan. Untuk tangki hisap, pastikan 
tangki terisi penuh dan katup pasokan terbuka. Untuk sumber air permukaan, pastikan saringan jernih. 

d. Start pompa. 



3-7 Pompa Proteksi Kebakaran 

©2008-2012 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

 

 

 
 

Halaman 42                                                          Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 
 
 

e. Pastikan bahwa katup pelepas (jika ada) tidak teraliri air. 

f. Buka secara parsial satu atau dua katup slang, atau buka sedikit katup pelepasan meter. 

g. Periksa pengoperasian umum pompa dan penggerak. Amati getaran, kebocoran (minyak atau air), 
kebisingan yang tidak lazim, dan pengoperasian umum; pastikan sedikit aliran air dari gland paking. 

h. Pelepasan air: 

1. Apabila header katup uji digunakan, atur pelepasan dengan sarana katup slang dan seleksi ujung 
nozel (nozzel tip). Pipa yang bergerak memiliki ujung berdiameter 28,6 mm (1 1⁄8 inci) yang dapat 
dilepas dan, jika ujungnya dilepas, nozel pipa yang bergerak menjadi 44,4 mm (1 3⁄4 inci). 

2. Apabila meter uji digunakan, atur katup pelepasan untuk memperoleh bermacam macam aliran. 

3. Uji pompa kebakaran terhadap keseluruhan jangkauan alirannya (0 sampai 150% kapasitas nominal) 
dengan mengontrol kuantitas pelepasan air. Mulai dari aliran rendah dan perlahan tingkatkan alirannya; men-
start pompa dengan slang yang terbuka dapat menyebabkan kavitasi. Titik uji yang penting adalah 150 
persen kapasitas nominal, kapasitas nominal, dan katup yang tertutup. Dua titik pertengahan dapat diambil 
untuk membantu mengembangkan kurva kinerja. 

i. Catat data berikut pada setiap titik uji: 

1. Putaran pompa (rpm) 

2. Tekanan hisap 

3. Tekanan pelepasan 

4. Jumlah dan ukuran nozel slang, tekanan pitot untuk setiap nozel, dan L/menit (gpm). Untuk meter 
uji, catat Liter/menit (gpm). Untuk pengukur aliran, catat gpm (L/min). 

5. Amper (motor listrik) 

6. Volt (motor listrik) 

j. Hitung hasil uji sebagai berikut: 

1. Kecepatan nominal. Tentukan operasi pompa pada putaran nominal (rpm). 

2. Kapasitas. Untuk header katup slang, menggunakan tabel pelepasan nozel pada Tabel Hidraulik 
(P6920), tentukan aliran dalam gpm (L/min) untuk setiap nozel pada setiap bacaan pitot. Contoh: 16 psi 
(1,1 bar) tekanan pitot dengan diameter nozel 44,4 mm (1 3⁄4 inci) dan koefisien 0,97 menunjukkan 1378 
Liter/menit (364 gpm). Tambahkan Liter/menit untuk setiap saluran slang dalam menentukan volume 
total. Untuk meter uji, Liter/menit (gpm) total langsung terbaca. 

3. Head neto. Ini adalah ukuran kerja aktual pompa, pada intinya adalah perbedaan antara tekanan 
hisap dan tekanan pelepasan. 

Untuk pompa horizontal, head neto adalah selisih antara tekanan pelepasan dan tekanan hisap. 

Untuk pompa vertikal, head neto adalah jumlah antara tekanan pelepasan dan tekanan hisap. 
Tekanan hisap dihitung dengan cara mengalikan 0,098 bar/m (0,433 psi/ft) dengan tinggi dalam m (ft) 
antara ketinggian air dan bidang tengah pelepasan pompa. 

Pada kedua kasus, jika ada selisih signifikan antara titik efektif pengukur hisap atau pelepasan dan 
bidang tengah pompa, head neto harus disertakan. 

4. Input elektrikal. Voltase dan amper terbaca langsung dari Volt/Amper meter.  Pembacaan ini 
dibandingkan terhadap amper beban penuh dari plat nama. Hanya dengan perhitungan umum, 
tentukan amper maksimum seharusnya yang diizinkan dengan menggunakan faktor pelayanan. 
Dalam hal angka faktor pelayanan 1,15, amper maksimum 
mendekati 1,15 kali amper motor, karena perubahan daya dan efisiensi tidak dipertimbangkan. Jika 
amper maksimum yang tercatat pada pengujian tidak melebihi angka ini, motor dan pompa dianggap 
cukup memuaskan. Sangat penting untuk mengukur voltage dan amper secara akurat pada setiap 
fasa. Pengukuran ini penting karena pada pasokan daya rendah dengan tegangan rendah akan 
menyebabkan amper yang terbaca menjadi tinggi. Kondisi ini dapat dikoreksi hanya dengan 
meningkatkatkan pasokan daya; tidak ada yang dapat dilakukan terhadap motor atau pompa. 

5. Koreksi terhadap kecepatan nominal. Untuk tujuan menentukan kapasitas, head dan daya, 
sebaiknya dikoreksi dari nilai kecepatan uji terhadap kecepatan nominal pompa. Koreksi dilakukan 
sebagai berikut: 
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Kapasitas: Q2 = N2/N1 × Q1 
 

Q1 = Aliran pada kecepatan uji dalam 
Liter/menit (gpm) Q2 = Aliran pada 
kecepatan nominal dalam Liter/menit 
(gpm) N1 = Kecepatan uji dalam rpm 
N2 = Kecepatan nominal 
dalam rpm Head: P2 = 
[N2/N1]2 × P1 
P1 = Tekanan pada kecepatan uji dalam 
psi (bar) P2 = Tekanan pada kecepatan 
nominal dalam psi (bar) 

 
Daya kuda: hp2 = [N2/N1]3 × hp1 

 
hp1 = daya kuda (kW) pada kecepatan 
pengujian hp2 = daya kuda (kW) pada 
kecepatan nominal 

6. Langkah terakhir dalam penghitungan pengujian adalah merencanakan titik-titik uji. Kurva 
kapasitas head neto dan kurva kapasitas amper digambar. Pengkajian kurva ini akan menunjukkan 
gambaran kinerja pompa sebagai hasil uji. Hasilnya harus dibandingkan dengan kurva kinerja pompa 
yang dibuat pabrik, jika ada. 

k. Selama proses pengujian, start pompa secara manual 6 kali dan secara otomatis 6 kali untuk 
memastikan proses start yang cepat dan lancar pada tekanan atau aliran yang dibutuhkan. Untuk motor 
listrik, tunggu setidaknya 5 menit pada kecepatan penuh setelah masing-masing start agar kumparan 
motor sepenuhnya menjadi dingin. Untuk motor listrik > 150 kW (200 hp), jangan hidupkan lebih dari 2 
kali dalam 10 hingga 12 jam, dan interval waktu menghidupkan motor setidaknya 15 menit pada 
kecepatan penuh. 

l. Jalankan pompa selama setidaknya 1 jam untuk memastikan pengoperasian yang mulus tanpa 
kegagalan kopling atau panas berlebih. Untuk mesin diesel, periksa dengan melepaskan air pada titik 
150%, hingga temperatur motor menjadi stabil, lalu jalankan pompa selama 15 menit berikutnya. 
Masalah motor terlalu panas harus segera ditangani. 

m. Pada akhir pengujian, pastikan tekanan pada saluran pipa pelayanan kebakaran berfungsi hingga 
level tekanan pompa normal atau jockey sebelum pompa dikembalikan ke pelayanan otomatis agar 
mencegah pukulan air. Pastikan semua peralatan proteksi kebakaran dikembalikan ke mode otomatis 
dan katup kontrol proteksi kebakaran terbuka sepenuhnya. Hanya katup pada header uji yang harus 
tetap tertutup. 

Pengujian Pompa Kebakaran dengan Kecepatan Variabel 

Lakukan pengujian aliran dengan mengaktifkan dan menonaktifkan kontrol tekanan kecepatan variabel. 

Untuk menguji kinerja pompa terhadap kurva kinerja dari pabrik, uji pompa dengan menonaktifkan kontrol 
pembatas tekanan. Untuk memastikan bahwa kontrol pembatas tekanan sepenuhnya berfungsi, lakukan 
pengujian terhadap seluruh jangkauan aliran pompa. 

Pastikan batas tekanan kecepatan variabel selalu di atas permintaan tekanan fasilitas yang paling tinggi. 
Uji Serah Terima 
Pada Gambar 24, Kurva A menunjukkan kurva karakteristik teoretis untuk pompa kebakaran horizontal 
dengan nominal pada 1500 gpm, 75 psi melakukan pengisapan dari sumber yang ditunjukkan oleh E. Kurva 
B lebih tipikal untuk kinerja pompa aktual. 

Titik permintaan C menunjukkan sistem tekanan moderat bervolume tinggi. Permintaan dapat dipasok 
oleh pompa. 

Titik permintaan D menunjukkan sistem tekanan tinggi bervolume rendah. Kinerja pompa aktual tidak dapat 
memenuhi permintaan. 

1 gpm = 3,8 liter/mnt 
1 psi = 6,9 kPa =0,069 bar Koreksi Kecepatan 

Pada pengujian lapangan, kecepatan aktual mesin diesel akan berbeda dari kecepatan nominal. Pompa 
yang dioperasikan pada kecepatan konstan yang lebih rendah daripada kecepatan nominal akan 
menghasilkan kurva yang paralel dan berada di bawah pompa yang menghasilkan kecepatan nominal. Plat 



3-7 Pompa Proteksi Kebakaran 

©2008-2012 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

 

 

 
 

Halaman 44                                                          Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 
 
 
 

 
 

Gambar 24. Grafik pasokan air 

 
nama kecepatan beban penuh pada motor listrik arus bolak-balik yang dioperasikan pada tegangan 
nominal sudah cukup akurat untuk pengujian sehingga tidak perlu menggunakan penghitung kecepatan. 

Kurva B pada Gambar 25 dihasilkan oleh variasi ekstrem dari kecepatan pompa nominal. 

Kondisi ini menunjukkan ada masalah pada penggerak dan memerlukan koreksi. 

Jika kecepatan pompa berbeda-beda pada titik tertentu, aliran dan tekanan air dapat dinormalisasi kembali 
ke kecepatan nominal yang semestinya, selama pompa dioperasikan pada batas wajar dari daya angkat 
hisap Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan hubungan berikut. 

1. Gpm sebanding dengan kecepatan air dan, oleh karena itu, juga dengan kecepatan impeler (atau rpm). 

2. Head neto sebanding dengan kuadrat kecepatan air dan, oleh karena itu, juga dengan kuadrat rpm. 
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Gambar 25. Dampak terhadap variasi kecepatan pada kurva kinerja pompa 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penafian: [Lembar Data (atau jenis dokumen lainnya)] telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke 
Bahasa Indonesia. FM Global tidak membuat pernyataan, garansi atau jaminan, baik tersurat maupun 
tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapan terjemahan ini. Dalam hal terjadi pertentangan, 
ketidaksepakatan atau ketidakjelasan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dokumen 
yang dianggap sebagai sumber yang sah dan berlaku adalah versi Bahasa Inggris. 

  

Dokumen terjemahan dalam bahasa Indonesia ini telah diperiksa dan disetujui dengan cara konsensus oleh anggota Panitia 
Teknik dari Yayasan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Indonesia (Indonesian Fire & Rescue Foundation / IFRF) 
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