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PERANGKAT KERAS DAN SPESIFIKASI 
Untuk menunjang kesetabilan penggunaan sistem, dalam hal ini kebutuhan 

perangkat keras (Hardware) berupa satu unit perangkat komputer dengan 

spesifikasi minimal sebagai berikut : 

1. Processor III 500 Mhz  

2. RAM 128 MB  

3. Hardisk 7,5 GB  

4. VGA Card 16 Mb 

5. Monitor VGA 

6. Keyboard 

7. Mouse 

8. Sistem Operasi  Windows 98/ME, 2000,XP  

9. Serial Port (PCI Card atau Onboard Pada Mainboard) 

10. Speaker (optional) 

11. UPS/Stabilizer (optional) 

 

INSTALL / SETUP 
Setup program dilakukan pada komputer yang belum memiliki system. 

Langkah pengisian system (install) dilakukan dengan mengklik/membuka file 

install yang telah disediakan lalu ikuti petunjuk yang disediakan. 

 

STRUKTUR PENYIMPANAN FILE 
Secara umum watchman sequense automation system memiliki sebuah unit 

file yang di sediakan dalam sebuah folder di root directory (c:>\).  

struktur directory sebagai berikut : 

 

  

 

 

Folder Anim adalah folder yang berisi file-file animasi yang dibutuhkan oleh 

sistem, merubah  nama folder atau letak folder dapat menyebabkan animasi 

yang terdapat pada sistem tidak berfungsi. 

 

C:\ Watchman Anim 

Sequense.ex

Berisi file file animasi 

File executable system/file 
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Struktur file di atas adalah file pendukung untuk berjalannya sistem, kehilang 

salah satu file dapat menyebabkan system tidak stabil  atau tidak berfungsi. 

Selain file di atas sistem juga menggunakan register windows sebagai 

penyimpanan database. 

 

BATASAN SISTEM 
Berdasarkan kubutuhan automatisasi  pada Plaza Paramount  Serpong, sistem 

menangani beberapa aspek yang telah diimplementasikan secara fungsi dan 

kebutuhan meliputi : 

1. Chiller 2 unit 

2. Chiller water pump 2 unit  

3. Chiller water pum / Coupler 1 unit 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM 
Penggunaan sistem yang benar adalah keharusan dalam proses 

pengoperasian sistem, sehingga sistem dapat berjalan dengan benar dan 

sesuai dengan fungsi dari sistem tersebut, kesalahan dalam penggunaan 

dapat menyebabkan ketidak akuratan informasi dari data yang sebenarnya. 

Tahapan penggunaan sistem BAS adalah sebagai berikut : 

 

Langkah Awal Penggunaan Sistem 

1. Pastikan tiap panel (DAQ) sudah dalam kondisi standby Power  (secara 

default UPS yang telah disediakan adalah sumber  power  untuk seluruh 

DAQ) 

2. Periksa Apakah Converter sudah tersedia (menyala dengan benar : jika 

indikator led pada bagian depan converter menyala) 

3. Periksa kabel komunikasi Rs 232 sudah terpasang ke Converter belakang 

CPU komputer (Serial Port to Converter Connector DB 9) 

4. Periksa apakah Komunikasi data dari converter sudah tersambung 

dengan kabel data dari DAQ 

5. Turn On, Nyalakan komputer 

 

Memulai Penggunaan Sistem 

Saat komputer dinyalakan dengan menekan power pada panel depan CPU, 

Sistem akan langsung meloading program, atau dengan cara manual user 

dapat mengaktifkannya dengan meng_klik icon Sequense.exe pada layar 
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desktop. Setelah proses di atas maka akan muncul form seperti Gambar 1 

berikut :  

 

Setelah pemilihan user dan pengisian passord dengan benar maka form 

dialog password akan tertutup dan button pada form utama dapat di 

pergunakan (diklik) untuk menampilkan tiap form yang dibutuhkan,Bentuk 

form utama dari sistem ini seperti terlihat pada Gambar 2 berikut : 

Pada posisi ini BAS sistem telah terkoneksi ke seluruh DAQ dengan interval 

waktu yang telah di tentukan.  

 

 

Gambar 1 

Form Login (Password) 

Keterangan Gambar 2 : 

• Tentukan user pemakai dengan memilih user utama atau User 1, atau User 2 

• Masukan password sesuai user yang berhubungan 

• Tekan enter pada keyboard atau pada button menu password bila password 

berhasil, maka :  

 Form utama akan muncul seperti Gambar 2 dan seluruh tombol yang  

 tersedia dapat di fungsikan sesuai dengan kebutuhan sistem 

• Sistem akan melakukan monitoring/transmit data ke panel DAQ dan menerima 

data dari panel kemudian di visualisasikan ke tampilan komputer  Design by : 

Watchman Automation - Hitachi Indonesia 

PENUTUP 
Untuk tidak menghalangi kinerja sistem komputer, sebaiknya komputer tidak 

difungsikan untuk fungsi yang lainnya selama sistem sedang berjalan. 
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Data Loger : 

Pengaturan ON/OFF point secara manual (klick oleh user) akan dicatat oleh 

sistem berdasarkan waktu pengaturan dan fungsi yang dilakukan.  Selain itu 

system juga akan merecord temperature berdasarkan interval waktu dan 

merecord ke dalam data loger 

 

Pencatatan dilakukan berdasarkan hari berjalan dan disimpan kedalam 

database harian, sehingga report di hari sebelumnya juga dapat di buka 

kembali  

Bentuk form setting di tampilkan seperti Gambar 7 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Form Data Loger  
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Untuk memulai penggunaan sistem user dapat mengaktifkan menu yang 

sudah di sediakan pada tool button, adapun fungsi dari tool button sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Login : 

Awal penggunaan sistem, ini adalah buton untuk login ke sistem. Button ini 

akan menampilkan form inputan untuk user yang menggunakan sistem 

 

Monitoring : 

Button ini berfungsi menampilkan form visual monitoring terhadap Chiller 

System dan Chiller Water Pump System, dimana bentuk visual dapat dilihat 

seperti Gambar 3 .  

 

 

Gambar 2 

Form Utama 



 

 

 

 

Bentuk visual dari Chiller :  

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk visual dari Chiller water pump : 

 

 

 

 

 

Visual untuk monitoring dan Control : 

Form ini menampilkan status ON / OFF dari chiller dan ON / OFF untuk chiller 

Gambar 3 

Form Chiller System 
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user dengan pengelompokan user sebagai berikut : 

1. Satu user utama 

2. 5 User untuk user 1 

3. 5 User untuk user 2 

Role (batasan) dari kelompok hanya di katagorikan dua bagian yaitu user 

utama (Admin) dan user biasa, User Utama diberi wewenang untuk  setting 

password sedangkan user lainnya tidak di sediakan. 

Bentuk form di visualkan seperti Gambar 6 berikut  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Form  User 

Page 10 

SEQUENSE SYSTEM 

RS. MURNI TEGUH—MEDAN 



SEQUENSE SYSTEM 

RS. MURNI TEGUH—MEDAN 

Page 9 

temperature dapat disesuakian pada form ini. 

Registrasi Product dilakukan jika procedure dan cara penggunaan system 

telah dilakukan pembelajaran/training untuk calon pengguna (pemakai 

system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User : 

Button ini hanya dapat terlihat dan difungsikan jika user login adalah user 

utama, fasilitas  form ini berfungsi untuk configurasi tiap user yang telah 

disediakan. Jumlah user yang dapat menggunakan sistem sebanyak sebelas 

Gambar 5 

Form  Setting 
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water pump serta ON / OFF untuk Coupler. Status TRIP juga dapat terlihat 

untuk unit Chiller water pump dan Coupler. 

 

Untuk unit Chiller dan Chiller water pump, user dapat mengendalikan status  

dengan pemerintahan unit ON maupun OFF melalui tombol yang telah di 

sediakan pada tiap unit. 

 

Temperature : 

Terdapat 4 sensor temperature dimana memiliki fungsi untuk densor panas 

dan sensor dingin, sensor dingin mampu menampilkan temperature 4 - 30 

drajat  C, sedangkan temperature panes 30  - 90 derajat C 

 

Squense : 

Pada form disediakan pengaturan terhadap mode sequense dari chiller dan 

chiller water pump, button ini menampilkan form setting atas nilai point 

sebagai acuan sequense.  

 

Istilah : 

Target point :  

Adalah target temperature yang harus dicapai oleh sistem pendingin yaitu 

sequense oleh chiller dan chiller water pump 

Diferensial : 

Adalah point batas atas dan batas bawah yang harus dicapai dari target point 

yang sudah di tentukan.  

 

Waiting Time : 

Nilai tunggu dalam satuan menit, adalah nilai yang ditentukan untuk tindakan 

yang dilakukan atas kondisi aktual dari hasil pencapaian temperature 

berdasarkan pengaturan Target point atau point Diferensial. 

Ilustrasi : 

Target point = 10 derajat 

Diferensial = 3 derajat 

 

Maka nilai yg harus di capai adalah 10 derajat, sementara batas bawah nilai 

adalah 7 derajat dan batas atas / maximum nilai adalah 13 derajat. Interval 

temperature adalah 7 derajat hingga 13 derajat. 

Bentuk form ditampilkan  seperti gambar 4 berikut : 
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Schedule : 

Sistem Schedule digunakan untuk menentukan waktu ON dan OFF tiap unit 

yang terkendali ke sistem seperti Chiller dan Chiller Water Pum, Penentuan 

waktu dapat mengisikan waktu pada form isian yang terdapat pada form sche-

dule. Bentuk form digambarkan seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Form  Sequense Setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting Sistem : 

Form ini adalah setting (pengaturan) dari sistem BAS, saat button ini di click 

maka form pengaturan (setting) memiliki beberapa button lainnya yang dapat 

menampilkan fungsi lainnya seperti System Registrasi, Pengaturan User dan 

System Schedule. 

 

Pada form ini user dapat melakukan beberapa pengaturan sistem BAS, 

pengaturan sistem mencakup : 

Pengaturan komunikasi data dari tiap panel yang ada menggunakan koneksi 

dari RS232 dalam hal ini Serial Com sebagai media transmisi data. 

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah penentuan Comm Number yang 

di gunakan dan Speed komunikasi looping data antar PC – DAQ 

(speed=1000 artinya = 1 detik) 

Pengaturan Adjustment : untuk keadaan tertentu sangat memungkinkan 

bilamana dilakukan pengaturan kesesuan nilai temperature atas 

pemantauan system dengan pemantauan manual, bila diperlukan nilai 
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Gambar 4.1 

Form  Schedule 


