
PANDUAN INSTALASI LEVEL SWITCH ALS-03 DAN ALS-05 
 
ALS-03 dan ALS-05 merupakan multi purpose level switch, bisa dipergunakan 
untuk beberapa aplikasi, diantaranya: 
 

1. Aplikasi pengisi tandon air 
2. Aplikasi penguras tandon air 
3. Aplikasi untuk safety switch pompa yang menggunakan storage (tandon 

bawah tanah) 
 

 
1. APLIKASI PENGISI TANDON / KOLAM AIR 
secara garis besar untuk aplikasi pengisi tandon / kolam air, ALS-03 dan ALS-05 
dapat dirangkai sesuai dengan gambar di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pastikan beban pompa sesuai dengan rating level switch seperti yang 
tercantum dalam spesifikasi level switch 

• Instalasi dilakukan pada bagian belakang box yang ada terminalnya. 
• Hubungkan terminal P dan N ke saluran power PLN (220VAC), usahakan 

P adalah Phase / nyala waktu di tespen) 



• Hubungkan satu kabel pompa ke jaringan PLN (usahaka yang N / tidak 
nyala waktu di tespen), sedangkan kabel pompa satunya dihubungkan ke 
terminal NO 

• Hubungkan terminal CM dengan jaringan PLN (usahakan yang P / nyala 
waktu ditespen. 

• Ingat, kabel power dari PLN satu langsung ke pompa, sedangkan satunya 
masuk ke terminal CM !!!  

• Hubungkan kabel sensor (bisa kabel serabut, kabel pejal, kawat tembaga, 
atau stick stainless steel) dengan terminal C, L dan H ALS-03/05 

• Perhatikan urutan panjang sensor dan urutan terminal jangan sampai 
terbalik, harus sesuai dengan gambar 

• Sensor high (batas atas) adalah batas atas air, saat air menyentuh sensor 
high, maka pompa akan mati. 

• Sensor low (batas bawah) adalah batas paling bawah dimana pompa 
akan mulai mengisi air ke tandon air. 

• Sedangkan common adalah tegangan supply sensor, posisi common 
harus di bawah sensor low. 

 
 
 
2. APLIKASI PENGURAS TANDON / KOLAM AIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Pastikan beban pompa sesuai dengan rating level switch seperti yang 

tercantum dalam spesifikasi level switch 
• Instalasi dilakukan pada bagian belakang box yang ada terminalnya. 
• Hubungkan terminal P dan N ke saluran power PLN (220VAC), usahakan 

P adalah Phase / nyala waktu di tespen) 
• Hubungkan satu kabel pompa ke jaringan PLN (usahaka yang N / tidak 

nyala waktu di tespen), sedangkan kabel pompa satunya dihubungkan ke 
terminal NC 

• Hubungkan terminal CM dengan jaringan PLN (usahakan yang P / nyala 
waktu ditespen. 

• Ingat, kabel power dari PLN satu langsung ke pompa, sedangkan satunya 
masuk ke terminal CM !!!  

• Hubungkan kabel sensor (bisa kabel serabut, kabel pejal, kawat tembaga, 
atau stick stainless steel) dengan terminal C, L dan H ALS-03/05 

• Perhatikan urutan panjang sensor dan urutan terminal jangan sampai 
terbalik harus sesuai dengan gambar. 

• Sensor high (batas atas) adalah batas atas air, saat air menyentuh sensor 
high, maka pompa jalan memompa air dalam tandon sehingga tandon air 
tidak tumpah. 

• Sensor low (batas bawah) adalah batas paling bawah dimana pompa 
akan mulai berhenti menguras tandon air. 

• Sedangkan common adalah tegangan supply sensor, posisi common 
harus di bawah sensor low. 

 
 
 
3. APLIKASI STORAGE SAFETY SWITCH 
Aplikasi ini merupakan gabungan ALS-02/04 dengan ALS-03/05. ALS-03/05 
berfungsi sebagai safety, karena jika saat tandon atas kosong, pompa akan jalan 
dan akan berhenti memompa ketika tandon atas penuh. Jika karena suatu hal 
tandon bawah (storage) airnya habis sedang tandon atas belum penuh, pompa 
tidak akan mati, padahal di storage tidak ada air, maka pompa jalan terus 
sehingga riskan terbakar. 
Jika ada ALS-03/05, saat tandon bawah (storage) kosong, apapun kodisi tandon 
atas, pompa tidak akan jalan. Pompa akan diijinkan jalan jika air di storage 
sudah menyentuh level high. 
  
Instalasi ALS-02/04 : 
 

• Pastikan beban pompa sesuai dengan rating level switch seperti yang 
tercantum dalam spesifikasi level switch 

• Instalasi dilakukan pada bagian belakang box yang ada terminalnya. 
• Hubungkan terminal P dan N ke saluran power PLN (220VAC), usahakan 

P adalah Phase / nyala waktu di tespen) 



• Hubungkan terminal O ALS-02/04 ke terminal CM ALS-03/05  
• Hubungkan terminal N2 ALS-02/04 salah satu ke kabel pompa 
• Hubungkan kabel sensor (bisa kabel serabut, kabel pejal, kawat tembaga, 

atau stick stainless steel) dengan terminal C, L dan H ALS-02/04 
• Perhatikan urutan panjang sensor dan urutan terminal jangan sampai 

terbalik, harus sesuai dengan gambar 
• Sensor high (batas atas) adalah batas atas air, saat air menyentuh sensor 

high, maka pompa akan mati. 
• Sensor low (batas bawah) adalah batas paling bawah dimana pompa 

akan mulai mengisi air ke tandon air. 
• Sedangkan common adalah tegangan supply sensor, posisi common 

harus di bawah sensor low. 
 
 
Instalasi ALS-03/05: 
 

• Pastikan beban pompa sesuai dengan rating level switch seperti yang 
tercantum dalam spesifikasi level switch 

• Instalasi dilakukan pada bagian belakang box yang ada terminalnya. 
• Hubungkan terminal P dan N ke saluran power PLN (220VAC), usahakan 

P adalah Phase / nyala waktu di tespen) 
• Hubungkan terminal O pada ALS-02/04 ke terminal CM ALS-03/05 
• Hubungkan terminal NC ke salah satu kabel pompa. 
• Hubungkan kabel sensor (bisa kabel serabut, kabel pejal, kawat tembaga, 

atau stick stainless steel) dengan terminal C, L dan H ALS-03/05 
• Perhatikan urutan panjang sensor dan urutan terminal jangan sampai 

terbalik harus sesuai dengan gambar. 
• Sensor high (batas atas) adalah batas atas air, saat air menyentuh sensor 

high, maka pompa akan diijinkan jalan. 
• Sensor low (batas bawah) adalah batas paling bawah dimana pompa 

akan mulai berhenti untuk memompa tandon bawah (storage) 
• Sedangkan common adalah tegangan supply sensor, posisi common 

harus di bawah sensor low. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


