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I. Kompetensi: 
1. Merawat dan memperbaiki kerusakan pada evaporator, blower, dan expansion 

valve 

II. Sub Kompetensi:  

1. Mengidentifikasi komponen-komponen evaporator, blower, dan expansion valve 

2. Menjelaskan cara kerja evaporator, blower, dan expansion valve 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap evaporator, blower, dan expansion valve 
4. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada evaporator, blower, 

dan expansion valve 
III. Alat dan Bahan: 

1. Unit evaporator dan blower 

2. Expansion valve lengkap dengan temperature sensing bulb 

3. Termometer 

4. Panci pemanas 

5. Set kunci pas, kunci ring, kunci shock, obeng 

6. Tool tray dan part tray 

 

IV. Keselamatan Kerja:  
1. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil dan lingkungan kerja. 

2. menggunakan kunci dan alat bantu lain secara tepat, sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya serta  selalu menjaga semua peralatan dalam kondisi bersih 

3. menggunakan alat-alat keselamatan kerja sewaktu bekerja 

4. berhati-hati terhadap bahan-bahan yang beracun dan membahayakan kulit 

5. Jaga, jangan sampai ada komponen yang hilang 

V. Langkah Kerja:  
1. Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan alat dan bahan. 

2. Mengidentifikasi komponen-komponen evaporator, blower dan expansion valve 

3. Mempelajari cara kerja evaporator, blower, dan expansion valve. 

4. Memeriksa kondisi evaporator, blower, dan expansion valve. 

a. Cara memeriksa expansion valve 

1) Pasang manifold gauge, dalam keadaan kedua katup tertutup 

a) Pasang selang tekanan tinggi pada saluran masuk katup ekspansi 

b) Pasang selang tekanan rendah pada saluran keluar katup ekspansi 
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c) Pasang selang tengah pada tabung freon 

d) Pasang pipa pancar (SST) pada fitting manifold gauge tekanan rendah 

2) Memeriksa katup ekspansi 

a) Tutup kedua katup manifold gauge 

b) Buka katup tabung freon 

c) Kendorkan mur fitting selang tengah manifold gauge bebera-pa saat 

hingga udara mendesis keluar, kemudian kencang-kan kembali 

d) Buka katup tekanan tinggi pelan-pelan, hingga tekanan me-nunjuk 5 

kg/cm2  

e) Celupkan remote bulb ke dalam panci berisi air. Selanjutnya suhu air 

diubah-ubah, catat penunjukan gauge tekanan ren-dah dan pada saat 

yang sama ukur suhu air dengan thermometer 

f) Dari data pencatatan suhu dan tekanan, baca di mana letak titik-titik 

perpotongan antara kedua variabel tersebut pada grafik Temperatur-

tekanan (lihat gambar). Jika titik perpotongan tidak berada di antara 

kedua garis, ganti katup ekspansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Grafik Temperatur -Tekanan 

 
5. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada evaporator, blower, 

dan expansion valve 

6. Memeriksa kelengkapan alat dan bahan 

7. Melapor kepada dosen pembimbing praktik 

8. Mengembalikan alat dan bahan kembali ketempatnya semula dengan tertib dan 

rapi. 



  FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

JOB SHEET AIR CONDITIONER 

Semester IV Job 6 Evaporator, Blower, dan Expansion 
valve                        100 menit 

No. JST/OTO/OTO 330/07 Revisi : 01 Tgl. : 1 Maret 2008 Hal 3 dari 3 

 

Dibuat oleh : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 

 

 
VI. Hasil Praktik 

1. Komponen-komponen evaporator, blower, dan expansion valve 

2. Cara kerja evaporator, blower, dan expansion valve 

3. Tipe-tipe evaporator, blower, dan expansion valve 

4. Pemeriksaan kondisi evaporator, blower, dan expansion valve 

5. Kondisi akhir evaporator, blower, dan expansion valve. 
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