
・Listrik meningkat, berkurang, berubah

・Apakah kabel atau panelnya panas?
・Apakah persiapan menghadapi kebarakan mencukupi?

・Apakah ventilasi di pabrik baik? (Penanganan corona)
・AC tidak berfungsi, ruangan panas
・Ada kebocoran 
・Apakah kesiapan pemadam kebakaran sempurna?

・Transmisi, instalasi, relokasi, separasi Equipment
・Pondasi , pit mesin
・Penambahan, relokasi,  separasi stand dudukan mesin
・Pekerjaan terkait hal tertulis di atas
・Penambahan, perubahan, separasi partisi
・Expansi clean room, Explosion-proof room, cold storage

・Visualisasi Energi
・Modernisasi peralatan hemat energi
・Cooling water, coolant elementless filter 
・Peningkatan qualitas septic tank drainage water

Representatif : TEGUH P
e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク
（Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.）

MEP: Ito 0812-1002-075
Head Office: SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Sano 0811-1803-367
Technical Center: Cibitung  021 - 88325503 Civil: Sano 0811-1803-367

Jika ada masalah, silakan menghubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK

Untuk order dan konsultasi, jangan ragu menghubungi 
kami:

Apakah ada perubahan dalam Equipment produksi
atau lay-out pabrik anda?

Listrik, Alarm kebakaran

・Peralatan listrik sudah tua,  sering rusak,  sering padam, nyetrum

AC, Sanitasi, Fire Fighting

Plant, Civil

Penghematan Energi, 
Perbaikan Lingkungan

`



Item pengecheckan Electrical equipment 

・ Apakah tagihan listrik bisa menjadi lebih murah?

Kemungkinan itu ada

・ Apakah ada yang mubazir dari langganan listrik Anda?
Ada beberapa pilihan kontrak langganan listrik dengan PLN
Apakah yang kontrak saat ini sudah tepat guna?
Contohnya, dalam PLN, ada paket platinum, gold, silver, bronze, regular, dll

・ Apakah ada peralatan anda yang akan bermasalah jika mati listrik?
Semua bisa diatasi dengan mengubah kontrak langganan atau menambahkan beberapa peralatan
Contohnya, menambah generator dan UPS (Uninterruptible Power Supply)

・ Apakah ada lebih dari dua generator?
Jika ada banyak generators,  bukan hanya pemborosan efisiensi, bisa jadi pemborosan  transformers nya juga

・ Apakah kabel anda panas?
Bila dalam kondisi tertentu kabel menjadi panas, bisa mendatangkan musibah kebakaran listrik

・ Apakah penerangan anda berkerlip?
Terjadi malfunction pada alat penerangan, atau power supply yang tidak stabil

・ Apakah ada rencana untuk perluasan atau memindahkan mesin?
Tidakah anda mengalami masalah karena tidak memiliki cadangan spare panel breaker ?

・ Apakah terdengar suara aneh dari electrical room?
Electrical Room ibarat jantung bagi electricity. Hal ini bisa menjadi penyebab mati listrik dan kebakaran.

・ Apakah sensor dipasang sesuai kebutuhannya?
Musim kemarau tiba, di mana pada musim ini kebakaran lebih gampang terjadi

・ Apakah anda tertarik pada tenaga surya?

Representative : TEGUH P
e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク
（Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.）

MEP: Ito 0812-1002-075
Head Office: SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Sano 0811-1803-367
Technical Center: Cibitung  021 - 88325503 Civil: Sano 0811-1803-367

Jangan ragu hubungi kami untuk order dan 
konsultasi:

Berapakah penghematan listrik yang bisa didapat dan berapa lama modal kembali? Percayakan semua itu pada 
kami

Apakah hal-hal seperti ini pernah terjadi pada electrical equipment anda?

Dibanding 10 tahun lalu, produk elektronik sudah berevolusi dahsyat.  Bila anda menggantinya dengan 
peralatan hemat energi, tagihan listrikpun bisa menjadi lebih murah

contohnya,  lampu, transformers, air conditioners, dll ...  Kalau Production equipment mungkin akan tetap sama

Jika Anda punya masalah, silakan hubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK



Fakta menarik  tentang Tenaga Surya

・ Mengurangi tagihan listrik dengan tenaga surya

・ Kemungkinan mendapatkan dana bantuan

・ Berkontribusi pada pengurangan CO2

・ Lokasi pemasangan ada di atap atau tanah 

・ Memungkinkan leasing Equipment 

Representative : TEGUH P
e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

(Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.)

MEP: Ito 0812-1002-075
Head Office          : SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Suryanto 0811-941-562
Technical Center : Cibitung  021 - 88325503 Civil: Suryanto 0811-941-562

Jangan ragu hubungi kami untuk order dan konsultasi:

Menggunakan sistem tenaga surya akan sangat mengurangi tagihan listrik 

Ketika biaya awal yang Anda bayarkan untuk Sistem Tenaga Surya Anda dibagi dengan nominal 
penghematan pada tagihan listrik (break even), sebagian besar dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
(tergantung harga satuan tagihan listrik)

Kontribusi pada Perencanaan Dekarbonisasi di Jepang dan Indonesia.

Selain itu, panel surya yang kami usulkan memiliki kapasitas beban yang sangat kecil

(sekitar 8 kg /m2 ) dan dapat dipasang di sebagian besar atap folded plate

Jika ada lahan kosong yang luas, bisa dipasang di tanah. 

Leasing bisa secara lump sum termasuk biaya konstruksi juga

Sebagian besar lokasi pemasangan berada di atap pelat  (folded plate)

Proposal dari kami, BEBAS BIAYA！

Jika Anda punya masalah, silakan hubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク

Penasaran dengan sistem Tenaga Surya?

Misalnya, tahun ini dan tahun depan, dengan menggunakan kredit JCM (Joint Credit Mechanism), Anda 
dapat menerima dana subsidi hingga 50% (untuk tenaga surya, sekitar 40%) dari Jepang.

JCM adalah mekanisme kerjasama bilateral sebagai inisiatif dari Pemerintah Jepang yang 
mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan pembangunan 
rendah karbon di negara-negara berkembang melalui insentif.

Bisa diskusikan tenor leasing dari 5(lima) sampai 10 tahun

Jika anda memberikan informasi kepada kami tentang lokasi pemasangan (alamat lengkap), denah dan 
tagihan listrik, maka kami akan mengkalkulasikan biayanya



Item pengecheckan Machinery Equipment  

・ Apakah tagihan listrik bisa menjadi lebih murah?

・ Apakah refrigerant Air Conditioner dalam kondisi baik?

・ Apakah ada suara abnormal dari blower atau pompa?

・ Apakah volume ventilasi udara mencukupi?

・ Apakah pipa cukup hangat?

・ Pengecatan dinding luar dan atap

・ Menggunakan EcoCute

Representative : TEGUH P
e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

(Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.)

MEP: Ito 0812-1002-075
Head Office          : SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Suryanto 0811-941-562
Technical Center : Cibitung  021 - 88325503 Civil: Suryanto 0811-941-562

Jika Anda punya masalah, silakan hubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク

Jangan ragu hubungi kami untuk order dan konsultasi:

Dibanding 10 tahun lalu, produk elektronik sudah berevolusi dahsyat. Meninjau mesin dan peralatan dapat mengurangi 
konsumsi daya.

Kami akan mengusulkan metode pengecatan yang mempertimbangkan kinerja insulasi panas.

Dengan mengadopsi pemanas air jenis pompa panas, dimungkinkan untuk menggunakan panas dingin dari unit luar 
pemanas air. Mengapa tidak mempertimbangkan penggunaan panas dingin yang efektif dari unit outdoor pemanas 
air daripada menempatkan AC di ruang tunggu pengemudi, ruang mesin, ruang listrik, dll.

Di tengah pandemi Covid-19, banyak pihak yang bertanya-tanya untuk memastikan apakah volume ventilasi udara di 
dalam ruangan sudah mencukupi atau tidak. Referensi dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 
Jepang.
Kami merekomendasikan untuk memeriksa kembali volume ventilasi udara sebagai manajemen risiko. Penghematan 
energi dapat dicapai bersamaan dengan mengubah perangkat ventilasi tipe total heat exchange

Bahkan air dingin yang telah didinginkan akan semakin dihangatkan oleh lingkungan sekitar jika pipa air dingin tidak 
cukup terjaga kehangatannya

Tidak hanya retensi panas dari perpipaan, tetapi apakah retensi panas dari katup mencukupi?
Disarankan untuk memeriksa tidak hanya panas dingin tetapi juga pipa panas.

Beban panas bangunan berubah tergantung pada warna cat dinding luar dan atap, serta jenis cat yang digunakan.

Jika Anda mempertimbangkan untuk mengecat ulang karena penuaan cat, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Apakah hal-hal seperti ini pernah terjadi mesin anda?

 Misalnya, sumber panas efisiensi tinggi, pompa, blower kontrol Inverter, menggunakan AC Inverter, dll.

Karena potensi penipisan lapisan ozon dampak dari refrigeran R-22 untuk AC tipe berpendingin udara, maka tidak 
mungkin digunakan lagi. Sehingga, saat melakukan pembaharuan Air Conditioner wajib menggunakan tipe R-32 atau 
R-410A

Jika pemusatan blower dan pompa tidak disetel dengan benar, suara abnormal akan dihasilkan dari perangkat ini.  
Jika dibiarkan tanpa pengawasan, ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi yang menyebabkan ketidak-nyamanan, 
kami merekomendasikan maintenance sejak dini



Proposal Leasing Construction

・ Biaya konstruksi anda dapat di-leasing-kan

・ Afiliasi kami adalah perusahaan leasing Jepang

・ Dapat melalui pengajuan subsidi 

・ Tenor leasing bisa flexible

* Namun, perusahaan leasing akan melakukan pemeriksaan kredit

Representative : TEGUH P
e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

(Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.)

MEP: Ito 0812-1002-075
Head Office          : SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Suryanto 0811-941-562
Technical Center : Cibitung  021 - 88325503 Civil: Suryanto 0811-941-562

Perusahaan leasing afiliasi kami juga dapat mengajukan JCM (Joint Credit Mechanism) mewakili 
perusahaan anda.
JCM adalah mekanisme kerjasama bilateral sebagai inisiatif dari Pemerintah Jepang yang mendorong 
organisasi-organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di 
negara-negara berkembang melalui insentif.

Kami menyarankan tenornya 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun, dan kasus tertentu 10 tahun.

Proposal dari kami, BEBAS BIAYA！

Jika Anda punya masalah, silakan hubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK

Jangan ragu hubungi kami untuk order dan konsultasi:

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク

Membantu perbaikan Cash flow untuk biaya renewal peralatan 

Pekerjaan konstruksi anda, electrical work, mechanical work, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan 
dengan equipment produksi, dapat di-leasing-kan 

Kami berafiliasi dengan perusahaan leasing

Kontraknya langsung dengan perusahaan leasing ( kami yang melakukan konstruksinya)

Kami bekerja sama dengan perusahaan leasing Jepang



Ketika ada penambahan peralatan produksi

・ Apakah kapasitas listrik anda memadai?

・ Apakah cooling water dan udara memadai?

・ Adakah tindakan penanganan yang diperlukan ketika terjadi pemadaman listrik?

・ Tidakkah anda memerlukan pondasi ataupun pit ?

・ Ketika PIC pensiun dan Anda tidak tahu harus bagaimana .....

Representative : TEGUH P

e-mail : teguhp@tsrt.co.id

     HP : 0812-1076-564

(Subsidiary Sumitomo Densetsu Co., Ltd.)

MEP: Ito 0812-1002-075

Head Office          : SUMMITMAS I 7th Floor  021-5253400     Plant: Suryanto 0811-941-562

Technical Center : Cibitung  021 - 88325503 Civil: Suryanto 0811-941-562

Jangan ragu hubungi kami untuk order dan konsultasi:

Ada berbagai macam pekerjaan seperti pekerjaan pondasi, loading dan instalasi mesin produksi, pekerjaan 

electrical, piping, dan exhaust duct.

Diperlukan  breaker pada panel distribusi sesuai dengan kapasitas daya 

Jika kapasitas listrik pada panel distribusi tidak mencukupi, diperlukan modifikasi panel distribusi, 

swicthboard tegangan rendah dan pengkabelan ulang

Kami akan membuatkan rencana dan usulan peralatan emergency genset dan UPS (Uninterruptible Power 

Supply equipment) untuk peralatan yang bermasalah jika terjadi pemadaman listrik.

Kami juga dapat melakukan pekerjaan pembuatan pondasi dan pit

Mungkin juga diperlukan pit untuk cooling water dan kabel

Tergantung pada berat mesin, pondasi untuk mesin itu mungkin diperlukan. Pile driver juga dimungkinkan 

tergantung pada kondisi beban dari lantai pabrik

Anda mungkin membutuhkannya.

Kami menangani semua pekerjaan konstruksi

Proposal dari kami, BEBAS BIAYA！

Jika Anda punya masalah, silakan hubungi Taiyo Sinar

PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK

タイヨーシナール　ラヤ　テクニク

Kami dapat menangani semua pekerjaan terkait sebagai one stop solution dihandle oleh satu 

perusahaan. Sehingga, kita dapat menghindari pertemuan yang merepotkan dan miss-adjustment yang 

dapat menyebabkan kesalahan konstruksi.

Kami juga dapat menangani bea cukai impor dan transportasi bekerja sama dengan Freight Forwarder mitra 

kami.

Ada masalah dengan pemasangan baru atau perbaikan peralatan produksi Anda?

Jika switchboard tegangan rendah itu sendiri tidak memiliki kapasitas listrik yang mencukupi, maka perlu 

menambahkan transformator.

Selidiki jumlah listrik yang sebenarnya digunakan di pabrik dan buat rencana yang efisien.

Setelah melakukan survei ke existing, kami akan mengusulkan Piping Plan sesuai dengan jumlah cooling 

water dan udara yang dibutuhkan.

Kami juga membantu penambahan peralatan cooling water dan kompresor.
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