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Invensi ini meliputi sistem transmisi dan penggunaan gaya sentrifugal yang dipasangkan 

pada sistem transmisi dengan menggunakan hubungan transmisi seperti berikut 15 80 38     

12 40 80 15, artinya puli yang digunakan dalam transmisi berdiameter 15 cm, 80 cm, 38 

cm, 12 cm, 40 cm, 80 cm, 15 cm. Sistem energi ini pada prinsipnya memanfaatkan gaya 

sentrifugal dari massa benda roda gila menjadi energi yang dipasang pada system transmisi 

peningkat daya listrik.Tujuan utamanya adalah input energi kecil 5,5 hp (4125 waat),pada motor 

listrik 3 phase sebagai penggerak awal dan dapat menghasilkan output 30.000 watt. Pemasangan 

roda gila pada puli 12 yang mempunyai berat 30 kg dengan diameter 80 cm yang bentuknya 

seperti dalam Lampiran 2. Sistem hubungan transmisi seperti yang digambarkan akan 

menghasilkan putaran generator 1500 rpm, frekuensi 50 Hz pada generator 3 phase.  

Peningkat Daya Listrik SUNSUY 2007 ini menggunakan perangkat yang dicirikan 

dengan (1) transmisi menggunakan rekayasa 15 80 38 12 40 80 15 yang 

memanfaatkan gaya sentrifugal dipasang pada puli 12 untuk membuat  momen putar menjadi 

besar agar mampu menggerakan generator, (2) dengan penggunaan motor listrik kapasitas 5,5 hp 

= 4125 waat, 3 phase dapat memutar generator sampai 30.000 watt dengan efisiensi 85%, (3) 

maintance yang relatif mudah dikerjakan. Konsep Peningkat Daya Listrik SUNSUY Tipe 2007 

ini didasarkan atas gaya sentrifugal dari massa roda gila menjadi energi kinetik untuk 

mendapatkan momen putar yang besar pada sistem transmisi sehingga memperingan perputaran 

penggerak generator. Output sistem Peningkat Daya Listrik SUNSUY Tipe 2007 ini dapat dilihat 

dalam Panel Kontrol yang terpasang, baik Amper, Voltase, dan Frekuensi yang terjadi pada 

sistem. 

Hasil rekayasa Peningkat Daya Listrik SUNSUY Tipe 2007 dapat menggerakan 

generator kapasitas 30.000 watt untuk mengatasi kebutuhan listrik. Untuk kebutuhan yang lebih 

besar lagi dengan menambahkan unit sistem alat ini sesuai kebutuhan yang diinginkan.  

Kalim yang diminta adalah : 

1. Sistem transmisi dalam Peningkat Daya Listrik SUNSUY 2007 ini disusun sedemikian rupa 

sehingga pada Generator 3 phase putaran mencapai 1500 rpm, 50 Hz dengan tenaga putar 

yang cukup memadai. Sistem yang dirancang pada Peningkat Daya Listrik SUNSUY 2007 

ini dapat digambarkan seperti berikut : (15 80 38 12 40 80 15 ) 

2. Roda Gila sebagai sumber energi dalam sistem yang ada pada Peningkat Daya Listrik 

SUNSUY 2007 ini berfungsi untuk mengubah energi massa menjadi energi kinetik 

membantu memperingan putaran sistem transmisi. Roda Gila diameter 80 cm dengan berat 

30 kg yang dipasang seporos dengan puli 12 cm dan diteruskan sampai puli generator 3 

phase ini membangkitkan momen putar sebagai penggerak utama.  Daya yang kecil 5,5 hp  

(4125 watt) sebagai input dapat menggerakan generator 30.000 watt, maka kebutuhan listrik 

secara umum dapat teratasi, dan kebutuhan listrik di pedesaan yang sumber energi kecil 

dapat pula dipenuhi dengan menggunakan alat ini. 

 


