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Ringkasan 

Pemanas listrik ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik 

akan memanaskan panci yang diletakkan di atas pemanas dengan alas terbuat dari bahan 

kaca tebal. Pemanas ini tidak mengeluarkan api dan alas pemanas tidak panas sehingga 

aman bagi pengguna serta terhindar dari kemungkinan terjadi kebakaran. Panci yang 

digunakan untuk memasak harus terbuat dari logam ferromagnetik. Tersedia 3 pilihan 

mode memasak, yaitu FAST, NORMAL, dan SLOW. Pada mode FAST, kompor induksi ini 

dapat memasak air dengan volume 330 ml dalam waktu 36 sekon. Sumber daya pemanas 

induksi ini adalah jala-jala listrik 220 volt AC. 
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1.  Pendahuluan  

Pemakaian kompor konvensional seringkali menyebabkan terjadinya kebakaran atau 

kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh api kompor. Dengan pemanas induksi resiko 

terjadi kebakaran dan kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh api kompor bisa 

dihilangkan. Hal ini bisa terjadi karena pemanas induksi tidak mengeluarkan api. Untuk 

memasak digunakan panci yang terbuat dari logam ferromagnetik. Saat memasak alas 

pemanas yang terbuat dari bahan kaca tebal tidak panas sehingga aman bagi pengguna. 

Permukaan alas pemanas rata sehingga mudah dibersihkan dari tumpahan.  

Pembahasan makalah ini dimulai dengan penjelasan sistem pemanas induksi 

meliputi proses kerja sistem, sistem perangkat keras, dan sistem perangkat lunak. 

Kemudian dilanjutkan dengan hasil pengujian dan diakhiri dengan kesimpulan. 

2.  Sistem Pemanas Induksi 

Sistem pemanas induksi memiliki bagan kotak seperti Gambar 1. Sistem ini tersusun 

dari Sumber Tegangan 220 VAC, Penyearah, Tapis, Konverter DC ke AC, Kontrol, dan 

Kumparan. Sketsa pemanas induksi digambarkan pada Gambar 2. Sedangkan foto 

pemanas induksi dipaparkan di Gambar 3.  

Panci berbahan logam ferromagnetik untuk memasak diletakkan di atas alas 

pemanas yang terbuat dari kaca tebal. 
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