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ABSTRACT
in general, the cooling machine works based on the steam compression cooling cycle. In this
cooling cycle there are 4 main components namely evaporator, compressor, condenser and
expansion tool. On the use of the cooling machine, optimum performance is required, to
achieve optimum performance of modified cycles such as subcooling. Modified cycles such
as subcooling aims to analyze the results of the influence of the length of the pipe and the
subcooler diameter, to the performance of the cooling machine with the addition of
subcooling, to obtain the working cycle of the cooling machine in the subcooling area. Such a
breakthrough is expected to have a positive impact.
he method we use is to modify the air conditioning engine (AC) with subcooling.Sistem used
in the analysis using LG Air Conditioner with a capacity of 1/2 PK and refrigerant used Freon
R22.Variabel used is the length of pipe subcooler 50 cm, 75 cm, 100 cm and diameter of 9
mm, 6 mm with a thickness of 0.6 mm made of copper material. With experimental variations
conducted as much as 6 times the test length of the pipe and the subcooler diameter is water
flowed with a temperature of 21 º C.
The results of the analysis can be concluded that the Refrigration System experiments using
subcooler resulted in improved cooling system performance. Testing with variation of length
of pipe 75 cm, 9 mm diameter and using circulation water temperature 21 ℃ yield highest
COP, from the data already analyzed obtained the number 10 , 4. Tests with pipe length
variation of 50 cm, 9 mm diameter and using circulating water temperature 21 º C have an
impact on the decreasing of Compressor Power. With Ac Installation using this subcooler
tube also affect the better refrigration effect and also can save 50% refrigerant usage.
Keywords: Subcooling, Length and diameter of pipe subcooler, COP
pendingin in terdapat 4 komponen utama
PENDAHULUAN
yaitu evaporator ,kompresor,kondensor dan
Pada dewasa ini khususnya di alat ekspansi. Komponen terakhir yaitu alat
perkotaan, mesin pendingin merupakan suatu ekspansi bertujuan untuk menurunkan
peralatan yang dapat dijumpai pada hampir tekanan cairan refrigerant setelah keluar dari
setiap perkantoran, gedung-gedung dan kondensor, dan mengatur laju aliran
rumah tangga.Semua mesin pendingin refrigerant yang masuk ke evaporator
bekerja
berdasarkan
prinsip
Hukum
Pada penggunaan mesin pendingin
Termodinamika
II.(Berdasarkansiklus
diperlukan
performa yang optimal, untuk
pendingin kompresi uap). Pada siklus
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mendapatkan performa yang optimal
dilakukan
modifikasi
siklus
seperti
subcooling. Salah satu cara untuk
meningkatkan unjuk kerja mesin pendingin
adalah kita dapat melakukan modifikasi,
diantaranya dengan modifikasi siklus seperti
subcooling. Subcooling adalah proses
penurunan suhu refrigeran setelah melalui
titik saturated liquid dan wujud refrigeran
disebut subcooled liquid, kondisi dimana
refrigeran cair lebih dingin dari suhu
minimum ini diperlukan untuk menjaga dari
mendidihnya
refrigeran
oleh
karena
perubahan dari cair ke fase gas.
Dengan memodifikasi siklus penambahan
pipa dibutuhkan untuk menjaga dari
mendidihnya
refrigerant,
dengan
memasukkan pipa subcooler dengan variasi
beberapa diameter berbeda pada pipa tabung
besi , tabung besi tersebut terhubung pada
bak penampung air yang juga terdapat
pompa air yang berguna untuk mempompa
air untuk melewati tabung besi yang
didalamnya sudah terdapat pipa subcooler
.
1.1 Pengertian Umum
Air Conditioning (AC) atau alat
pengkondisi udara merupakan modifikasi
pengembangan dari teknologi mesin
pendingin. Alat ini dipakai bertujuan untuk
memberikan udara yang sejuk dan
menyediakan uap air yang dibutuhkan bagi
tubuh. Untuk negara beriklim tropis yang
terdiri dari musim hujan dan musim panas,
pada saat musim panas suhu ruangan tinggi
sehingga penghuni tidak nyaman. Di
lingkungan tempat kerja, AC juga
dimanfaatkan sebagai salah satu cara dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja.
Karena dalam beberapa hal manusia
membutuhkan lingkungan udara yang
nyaman untuk dapat bekerja secara optimal.
Tingkat kenyamanan suatu ruang juga
ditentukan oleh temperatur, kelembapan,
sirkulasi dan tingkat kebersihan udara.
Untuk dapat menghasilkan udara
dengan kondisi yang diinginkan, maka
peralatan yang dipasang harus mempunyai
kapasitas yang sesuai dengan beban

pendinginan
yang
dimiliki
ruangan
tersebut.Untuk itu diperlukan survey dan
menentukan besarnya beban pendinginan.
Secara garis besar beban pendinginan
terbagi atas dua kelompok,yaitu beban
pendinginan sensibel dan beban pendinginan
laten. Beban pendinginan sensibel adalah
beban panas yang dipengaruhi oleh
perbedaan suhu, seperti beban panas yang
lewat kontruksi bangunan, peralatan
elektronik, lampu, dll. Sedangkan beban
pendinginan laten adalah beban yang
dipengaruhi
oleh
adanya
perbedaan
kelembaban udara.
Di dalam ruang Pengajaran Umun,
untuk merencanakan penggunaan Air
Conditioning (AC) perubahan pembebanan
terjadi pada peralatan yang menghasilkan
kalor seperti: lampu, komputer. Selain itu
faktor manusia dan kecepatan udara yang
masuk ke dalam ruangan juga mempengaruhi
perubahan pembebanan, yang nilai bebannya
dapat berubah-ubah baik secara acak maupun
teratur.
1.2 Subcooling
Subcooling adalah proses penurunan suhu
refrigeran setelah melalui titik saturated
liquid, kondisi dimana refrigeran cair lebih
dingin dari suhu minimum(temperatur
saturasi). Subcooling diperlukan untuk
menjaga dari mendidihnya refrigeran oleh
karena perubahan dari cair ke fase
gas.Jumlah subcooling ,pada kondisi tertentu
adalah perbedaan antara temperatur saturasi
dan suhu refrigran cair sebenarnya dan
wujud refrigeran disebut subcooled liquid.
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1.3
Komponen
Sitem
Pendingin
Kebanyakan mesin pendingin bekerja
berdasarkan siklus pendingin kompresi uap).
Pada siklus pending in terdapat 4 komponen
utama
yaitu
evaporator
,kompresor,konsendor dan alat ekspansi.
Komponen terakhir yaitu alat ekspansi
bertuujuan untuk menurunkan tekanan cairan
refrigerant setelah keluar dari kondensor, dan
mengatur laju aliran refrigerant yang masuk
ke evaporator.

Termodinamika Sistem Refrigerasi
Siklus Refrigerasi Kompresi Uap

Refrigerant

Refrigeran adalah media perpindahan panas
yang menyerap panas atau kalor dengan
penguapan (evaporator) pada temperatur
rendah dan memberikan kalor dengan
pengembunan (kondensor) pada temperatur
dan tekanan tinggi . Refrigeran bersirkulasi
di dalam mesin pendingin yang mana
fasenya bisa dirubah dari uap menjadi cair
ataupun sebaliknya. Untuk sistem refrigerasi
kompresi uap, refrigeran menyerap panas di
dalam evaporator pada temperatur dan tekanan
rendah serta melepaskan panas pada kondensor
pada tekanan serta temperatur tinggi. Dalam
menentukan refrigeran yang akan digunakan,
maka harus mengetahui sifat

Refrigeran
yang
digunakan
adalah
Refrigeran 22, sebab Refrigeran 22 dapat
digunakan pada kompresor Torak, Rotary
dan Sentrifugal. R22 digunakan untuk Air
conditioning yang sedang dan kecil,
Pemakaian (50 s/d + 10°C), pemakaiannya
pada sahu sedang dan rendah, Titik didih 41,4 °F (-40,8°C) pada tekanan 1 atmosfir,
tekanan penguapan 28,3 psig pada 5 °F dan
tekanan kondensasi 158,2 psig pada 86 °F,
kalor laten uap 100,6 Btu/lb pada titik didih.
R22 tidak korosif terhadap logam yang
banyak dipakai pada sistem refrigerasi dan
air conditioning seperti: Besi, Tembaga,
Almunium, Kuningan, Baja tak berkarat, las
perak, timah solder, babit. Jarang sekali
terjadi pembekuan air di evaporator pada
sistem yang memakai R22. Ini bukan
merupakan keuntungan karena didalam
sistem harus bersih dari uap air dan air.
Kebocoran dapat dicari dengan halide leak
detector dan air sabun.

Gambar 1 Siklus kompresi uap
standart (Sunyoto,2010)

Mesin pendingin dengan siklus kompresi uap
merupakan mesin yang paling banyak
digunakan pada refrigerasi. Pada siklus ini
uap ditekan, kemudian diembunkan menjadi
cairan, kemudian tekanannya diturunkan agar
cairan tersebut dapat menguap kembali.
Penyerapan panas pada siklus kompresi uap
dilakukan
dalam
evaporator
dengan
temperatur dan tekanan rendah. Di dalam
evaporator, refrigeran berubah dari fase cair
menjadi fase gas, lalu masuk ke kompresor.
Karena kerja kompresor, refrigeran menjadi
gas bertemperatur dan bertekanan tinggi.
Untuk melepaskan panas yang diserap oleh
evaporator, refrigeran diembunkan di dalam
kondensor sehingga refrigeran menjadi cair.
Sebelum refrigeran memasuki evaporator,
refrigeran diekspansikan terlebih dahulu oleh
katup ekspansi. Pada alat ini tekanan
refrigeran yang masuk ke evaporator
diturunkan.
Penurunan
tekanan
ini
disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan,
sehingga refrigeran tersebut dapat menyerap
cukup banyak kalor dari evaporator.
Komponen utama dari siklus kompresi uap
adalah kompresor, evaporator, kondensor
dan katup ekspansi. Instalasi mesin
pendingin siklus kompresi uap ditunjukkan
pada gambar 2.4 di atas.
Siklus kompresi uap pada diagram tekanan –
entalpi (p-h diagram) mesin pendingin siklus
kompresi uap ditunjukkan oleh Gambar 2.5
sebagai berikut:
3
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c
= efisiensi isentropic
kompresor
2. Proses 2-3 :Proses Kondensasi di
Kondensor
Proses 2-3 merupakan proses kondensasi
yang terjadi pada kondensor, uap panas
refrigeran dari kompresor didinginkan oleh
air sampai pada temperatur kondensasi,
kemudian uap tersebut dikondensasikan.
Pada titik 2 refrigeran pada kondisi uap
jenuh pada tekanan dan temperatur
kondensasi. Proses 2-3 terjadi pada tekanan
dan jumlah
panas
dipindahkan
1. Proses 1 – 2 : Proses Kompresi Gambar
di konstan,
2 Diagram
tekanan
danyang
entalpi
selama proses ini adalah beda entalpi antara
Kompresi
siklus kompresi
uap3.standart (Sunyoto,2010)
titik 2 dan
Siklus kompresi uap standar merupakan Persamaan keseimbangan energy ( balance
siklus teoritis, dimana pada siklus tersebut energy )
ccccccccccccccccGambar
2.7
Diagram
mengasumsikan beberapa proses sebagai
h2 – Qc – h3 = 0
tekanan dan Qc
entalpi
berikut : 1. Proses Kompresi
+ h3 siklus
= h2 kompresi uap
Proses kompresi berlangsung dari titik 1standart
ke
Qc = h2 – h3
(Sunyoto,2010)
titik 2. Pada siklus sederhana diasumsikan Dimana :
refrigeran tidak mengalami perubahan
Qc
= Laju perpindahan
kondisi selama mengalir dijalur hisap. Proses
kalor ( kJ/kg)
kompresi diasumsikan isentropik sehingga 3. Proses 3-4 :Proses Ekspansi pada
pada diagram tekanan dan entalpi berada Katup Ekspansi
pada satu garis entropi konstan, dan titik 2 Proses ekspansi berlangsung dari titik 3 ke
berada pada kondisi super panas. Proses titik 4. Pada proses ini terjadi proses
kompresi memerlukan kerja dari luar dan penurunan tekanan refrigeran dari tekanan
entalpi uap naik dari h1 ke h2, besarnya kondensasi (titik 3) menjadi tekanan
kenaikan ini sama dengan besarnya kerja evaporasi (titik 4). Pada waktu cairan di
kompresi yang dilakukan pada uap ekspansi melalaui katup ekspansi atau pipa
refrigeran.
kapiler ke evaporator, temperatur refrigeran
Persamaan keseimbangan energy ( banlance juga turun dari temperatur kondensar ke
energy )
temperatur evaporasi. Proses 3-4 merupakan
Wc + h1 – h2 = 0
proses ekspansi adiabatik dimana entalpi
Wc = h2 – h1
fluida tidak berubah disepanjang proses.
Karena energy kinetic (Ek) dan energy Refrigeran pada titik 4 berada pada kondisi
potensial ( Ep) maka kompresi isentropic campuran-uap. Proses yang terjadi adalah
ideal, tingkat keadaan kedua ditentukan oleh penurunan tekanan dengan enthalphy
entrophy (sama dengan tinhkat keadaan satu) konstan yang disebut throliing yang
dan ditekanannya, sehingga untuk kompresor menghasilkan penurunan tempratur yang
adalah :
berarti, sehingga nilai h3 – h4.
Wc = h2s – h1
4.
Proses 4-1 : Proses Penyerapan
Maka untuk kerja mesin sebenarnya adalah Panas (Evaporasi) di Evaporator
sebagai berikut :
Proses 4-1 adalah proses penguapan yang
𝑊𝑐
terjadi pada evaporator dan berlangsung pada
Wc =
𝑐
tekanan konstan. Pada titik 1 seluruh
Dimana :
Wc
= kerja kompresor (kJ/kg) refrigeran berada pada kondisi uap jenuh.
Selama proses 4-1 entalpi refrigeran naik
h1, h2, h2s = enthalphy (kJ/kg)
akibat penyerapan kalori dari ruang
4
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refrigerasi. Besarnya kalor yang diserap
adalah beda entalpi titik 1 dan titik 4 biasa
disebut dengan efek pendinginan. Udara
dingin inilah yang dimanfaatkan sebagai
pengkondisikan udara.
Persamaan keseimbangan energy ( balance
energy )
Qe + h4 – h1 = 0
Qe = h1 – h4
Dimana :
Qe
= laju perpindahan energy (
Kj/kg )
Untuk lebih amannya dalam perencanaan
maka Qc dan Qe sebaliknya dikalikan
dengan factor keamanan, yaitu 5% - 10%.
Sehingga pelepasan kalor actual pada
kondensor :
Qc = Qc + Qc .fk
Dan penyerapan kalor actual oleh evaporator
adalah :
Qe = Qe + Qe .fk
Perhitungan Kerja Sistem Refrigerasi

Daya Input Kompresor
Merupakan kerja yang dilakakukan umtuk
menaikan tekanan dari tekanan rendah
evaporator ke tekanan tinggi kondensor,
kerja yang diberikan kompresor dalam
bentuk daya listrik untuk menggerakkan
kompresor dirumuskan:
Win = V . A . Cos θ (watt)
Dimana :
V
= Teganggan saat alat bekerja
(Volt)
A
= Arus saat alat semua
bekerja (Ampere)
Cos θ = factor koreksi listrik ( 0,70,9)
Daya Kompresor Nyata
Merupakan jumlah daya yang diterima
refrigerant untuk menaikkan tekanan
evaporator ke tekanan kondensor. Rumus
yang dipakai adalah :
Wref = ṁ (h2 – h1)
(watt)
Dimana :

ṁ
= laju aliran massa ( lbm/
min)
h2
= enthalphy refrigerant pada
keluaran kondensor ( Btu/lbm )
h1
= enthalphy refrigerant pada
musukan kompresor ( Btu/lbm )
Kerja Kompresor
Adalah kerja yang didapatkan dari
perbedaan enthalphy refrigerant yang keluar
dan masuk kompresor. Rumus yang dipakai
adalah :
W = h2 – h1 ( Btu/lbm)
Dimana :
h2 = enthalphy refrigerant pada
keluaran kompresor ( Btu/lbm )
h1 = enthalphy refrigerant pada
masukan kompresor ( Btu/lbm )
Kerja Evaporator
Adalah jumlah panas yang diserap
refrigerant saat melalui evaporator. Rumus
yang digunakan adalah :
QE = ṁ (h1 – h4)
(watt)
Dimana :
h1 = enthalphy refrigerant pada
masukan kompresor (Btu/lbm)
h2 = entahlphy refrigerant pada
keluaran evaporator (Btu/lbm)
Efek Refrigerasi
Adalah jumlah kalor yang yang
dikeluarkan
oleh
refrigerant
dalam
evaporator pada laju aliran refrigerant.
Rumus yang digunkan adalah :
Re = h1 – h4 (Btu/lbm)
Dimana :
Re = efek refrigerant (Btu/lbm)
h1 = enthalphy refrigerant pada
masukan kompresor (Btu/lbm)
h4 = enthalphy refrigerant pada
keluaran evaporator ( Btu/ lbm)
Laju pelepasan kalor di kondensor
Adalah panas yang dolepaskan
refrigerant saat melalui kondensor. Rumus
yang digunakan adalah :
Qc = ṁ (h2 – h3) (watt)
Dimana :
ṁ = laju aliran massa (lbm/min)
5
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h2 = enthalphy refrigerant pada
keluar kondensor (Btu/ lbm)
h3 = enthalphy refrigerant pada
masukan kondensor ( Btu/lbm)
Panas yang dibuang Kondensor
Adalah kalor yang dikeluarkan oleh
refrigerant dalam kondensor pada laju aliran
refrigerant. Rumus yang digunakan adalah :
Qc = h2 – h3 (Btu/lbm)
Dimana :
Qc = panas yang dibuang
kondensor ( Btu/lbm)\
h2 = Enthalphy refrigerant pada
keluaran kondensor (Btu/lbm)
h3 = Enthalphy refrigerant pada
masukan kondensor (Btu/lbm)

Kapasitas Pendingin
Adalah total panas yang diserap oleh
evaporator persatuan waktu
Qe = ṁ (h1 – h4)
Dimana :
Qe =
Kapasitas
pendingin
(Btu/h)
h1 = Entalpi refrigerant masuk
kompresor (Btu/lbm)
h4 = Entalpi Refrigerasi masuk
evaporator
ṁ = Laju aliran massa (lb/h)
Koefisien Prestasi Nyata (COP)
Adalah perbandingan antara efek refrigerasi
(refrigerasi yang bermanfaat) dengan kerja
kompresi.
𝐸𝑓𝑒𝑘 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝐶𝑂𝑃 =
𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
𝑟𝑒
𝐶𝑂𝑃 = 𝑤 =

mencapai sikluas tersebut maka dibutuhkan
prnambahan alat yang disebut subcooling,
Penambahan alat subcooling tersebut
dengan cara penambahan pipa tembaga
didalam tabung tertutup dengan tambahan
silkulasi air ditempatkan dengan cara
menyambungkan pipa tembaga setalah
keluar kondensor dan sebelum masuk pipa
kapiler (katub ekspansi), Dalam pembuatan
alat subcooling ini akan ditunjukkan
perancangan alat yang akan digunakan untuk
menunjang hasil penelitian yaitu sebagai
berikut :

Gambar 3 Diagram tekanan dan entalpi Siklus
Mesin Pendingin Dengan Subcooling

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan instalasi
AC Split. Sistem referigasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah AC merk LG
dengan kapasitas ½ PK,. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu
air di bak penampung air, panjang pipa dan
diameter pipa di subcooler,untuk mendapatkan
siklus kerja mesin pendingin pada daerah
subcooling. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan koefisien kerja pendingin yang
lebih optimal.

ℎ1−ℎ4
ℎ2−ℎ1

Pembuatan Alat Subcooling
Subcooling adalah sebuah siklus
dimana pada siklus p-h (tekanan-entalpi)
terlihat bahwa dengan proses subcooling,
maka efek refrigerasi yang dihasilkan
menjadi lebih besar. Siklus dengan proses
subcooling menjadi (1-2-3-31-4 ). Untuk
6

Publikasi Online MahasiswaTeknikMesin UNTAG Surabaya – Vol. 1 No. 1 (2018)

Gambar 6 tabung Sirkulasi Subcooler
a.

Gambar 4 Instalasi Penelitian
Keterangan :
 Evaporator
 Inclined manometer
 Katup expansi
 Kompresor
 Kondensor
 Subcooler
 Bak penampung air
 Pompa

Gambar 5 sketsa tabung sirkulasi subcooler

Siklus refrigerasi
Pada siklus refrigerasi, refrigeran
bersirkulasi ke empat komponen utama
mesin
pendingin
yaitu
kompresor,
kondensor, katup ekspansi, dan evaporator.
Kompresor mengkompresi refrigeran menuju
kondensor
untuk
membuang
kalor
refrigeran,setelah kompresor terdapat alat
ukur tekanan P2 ,kemudian refrigerant
menuju
kondensor,setelah
kondendor
terdapat sambungan pipa tembaga yang
langsung
berhubungan
dengan
pipa
subcooler,oleh karena itu setelah kondensor
atau sebelum menuju pipa subcooler terdapat
alat ukur tekanan yang diberi simbol P3,
setelah itu refrigerant melewati pipa
subcooler yang terdapat di dalam tabung,
kemudian setelah melewati pipa subcooler
terdapat alat ukur tekanan lagi yang diberi
simbol P3’. Pada saluran keluar katup
ekspansi, terdapat alat ukur tekanan P4,
refrigeran
menuju
evaporator
untuk
menyerap kalor dari beban pendinginan.
Setelah dari evaporator menuju ke
kompresor, sebelumnya terdapat alat ukur
tekanan dan temperatur yang diberi simbol
P1.Titik penentuan pengambilan data
temperatur (T1,T2,T3,T3’ dan T4) sama
dengan titik dari pengukur tekanan.
b. Siklus subcooling
Pada siklus subcooling air dari bak
penampungan pertama dialirkan pompa
melewati katup
lalu masuk ketabung
subcooler ,aliran air yang keluar ditampung
ke
bak
penampungan
kedua.Untuk
mengetahui perbedaan suhu pada subcooler
terdapat termometer sebelum masuk dan
keluar subcooler yang berfungsi untuk
mengetahui perubahan temperatur refrigeran
sebelum dan sesudah melewati tabung
subcooler.
Pengujian dengan penambahan
subcooling
Setelah dilakukan pembuatan alat
subcooling, maka selanjutnya dilakukan
7
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dengan pengujian alat dengan menggunakan
instalasi AC dengan kapasitas 1/2 PK.maka
didapatkan hasil ,yaitu :

Hasil dan Pembahasan:

Tabel Perhitungan dan grafik hubungan antara variabel
terhadap COP ,grafik hubungan antara variabel terhadap
daya kompresor dan grafik hubungan antara variabel efek
refrigrasi

a.

b.

Grafik Hubungan Antara Variabel
panjang pipa dan Diameter pipa
Terhadap COP ( Koefisien Prestasi)

Grafik Hubungan Antara Variabel
panjang pipa dan Diameter pipa Daya
Kompresor

c.

Grafik Hubungan Antara Variable
panjang pipa dan Diameter pipa Efek
Refrigrasi

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Hasil dari penelitian pengaruh
panjang pipa dan diameter pipa subcooler
terhadap unjuk kerja mesin pendingin
dengan penambahan subcooling dapat
disimpulkan. Dari dua variabel panjang pipa
8
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dan diameter pipa subcooler ,dengan
beberapa variasi . COP meingkat terjadi
pada panjag pipa 75 cm dan diameter pipa 9
mm , sehingga terjadi proses pendinginan
ideal dan peningkatan performansi system
pendingin. Kerja kompresor paling rendah
terjadi pada panjang 50 cm dengan diameter
9 mm. Sedangakan Efek refrigrasi paling
tinggi pada panjang pipa 100 cm dan
diameter 9 mm.Jadi pada penggunaan pipa
subcooler paling panjang bisa menghemat
pemakaian refrigerant R-22.
Saran
Untuk mencapai unjuk kerja mesin
pendingin yang lebih optimal pada
penambahan subcooling dengan kapasitas
AC ½ PK, dibutuhkan panjang pipa
subcooling yang tidak terlalu panjang,
panjang
pendeknya
pipa
memang
berpengaruh,namun jika itu terlalu panjang
maka akan lebih mempengaruhi kerja
kompresor yang menyebabkan over power.
Maka dari itu dibutuhkan daya kompresi
yang rendah dan dapat menghasil COP yang
meingkat adalah kunci untuk mendapatkan
unjuk kerja mesin pendingin yang optimal.
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