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Referenční aplikace hlasových modulů firmy EGMedical, s.r.o.

Firma EGMedical, s.r.o., se zabývá vývojem a výrobou speciálních zařízení pro reprodukci a 
záznam  zvuku  od  roku  2004.  Od  roku  2006  vyrábíme  ročně  desítky  kusů  různých  variant 
automatických hlásičů se záznamem na paměťovou kartu.

V  roce  2008  jsme  rozšířili  sortiment  o  hlásiče  s  pravou  Hi-Fi   (CD)  kvalitou  záznamu 
bez použití komprese MP3, které dosahují nejvyšší možné kvality reprodukce. 

Jsme  ryze  českou  firmou  s  vlastním  vývojovým  zázemím,  založeným  na  dlouholetých 
zkušenostech v oblasti průmyslové automatizace, počítačové a zvukové techniky. 

Ukazatelem kvality  je počet závad na standardních hlasových modulech: od roku 2004 jsme 
řešili pouze tři závady našeho zařízení. 

Okruh 1: aplikace pro veřejnost

Ozvučení jeskyní

Firma JITOM, s r.o. Měřín používá naše zvukové moduly HLM-
310  a  HLM-412  pro  ozvučení  jeskynních  prostor.  HLM-310 
přehrávají  komentář  průvodce  v  několika  jazykových  verzích, 
moduly  stereofonní  moduly  HLM-412  s  vyšší  kvalitou  zvuku 
slouží k efektovému ozvučení prostor.

Zvukové  moduly  pro  tyto  instalace  jsou  vyráběny  ve  zvláštním 
provedení se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Reference: Ing. Hlávka, JITOM, s .r.o.,

 www.jitom.cz 

Správa Chýnovské jeskyně,

www.volny.cz/jeskynechynov

Správa Sloupsko-šošůvské jeskyně, 
www.cavemk.cz 

EGMedical, s.r.o. Zapsána u KS v  Brně, oddíl C, vložka 37401.
1 / 6

Obr. 1: Rozvaděč systému ozvučení jeskyně

Obr. 2: Rozvaděče systému ozvučení jeskyně
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Ozvučený park v Plzni
S termínem dokončení v únoru 2010 je připravováno ozvučení soch 
v plzeňském parku Mlýnská strouha v rámci projektu Revitalizace 
SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně. 

Jde o tři skulptury - „matku“ a dvě „děti“, ozvučené celkem třinácti 
reproduktory  vícekanálovými  zvuky,  spouštěnými  interaktivně  – 
zařízení  reaguje  na kolemjdoucí  osoby,  například  přehraje  dítěti, 
které vstoupí dovnitř sochy, pohádku.

Reference: MgA. Tereza Damcová, 
Brno, Lísky 56, 624 00, tel. 733 522 
078

Zvukové moduly 
pro umělecké instalace

Pro  MgA.  Jiřího  Suchánka,  autora  interaktivních  instalací,  jsme 
vyvinuli Hi-Fi zvukové moduly s možností mixování zvuků. Zařízení s 
celkem šesti Hi-Fi zvukovými moduly je umístěno na Mallorce.

MgA.  Suchánek  s  námi  již  několik  let  spolupracuje  při  vývoji 
složitějších  elektronických  částí  svých  instalací,  například  jsme 
konzultovali  technické  provedení  projektu  Sonicave  –  ozvučení  a 

efektového osvětlení jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Náš modul HLM-410 byl rovněž užit v 
instalaci „Kontejnery umění“ v Brně.

Reference: MgA. Jiří Suchánek, www.sonicave.com

Zvukové paměti pro mluvící sirény

Pro  firmu  ELSVO  Most,  s  r.o.,  jsme  vyvinuli  zvukové 
paměti  HLM-491,  které  umožňují  záznam  a  reprodukci 
hlášení  z  paměťové  karty.  Tyto  paměti  jsou  užívány 
v zařízeních mluvících sirén.

Reference:  Ing.  Vít  Baloch,  ELSVO  Most,  s  r.o., 
www.elsvo.cz 
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Obr. 4: Připravené dutiny pro 
reproduktory v soše

Obr. 3: Skrytí otvoru reproduktoru v 
malbě

Obr. 5: HLM-491 pro Elsvo, s r.o.
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Varovné informační systémy
Jednou z typických jednoduchých aplikací je ozvučení parku hřbitova 
v městečku  Kaplice,  pro  které  byl  do  hlásiče  HLM-304  doplněn 
obvod  časového  spínače.  Reproduktory,  umístěné  v  parku, 
opakovaně upozorňují  návštěvníky  na blížící  se večerní uzamknutí 
parku.

Reference: Jiří Steinbauer – elektronika, www.jse.cz

Okruh 2: průmyslové aplikace

Varovné systémy
Naše hlásiče se užívají v širokém spektru aplikací, kde je 
nutné spolehlivě varovat osoby před nebezpečím úrazu či 
havárie.

Ve spojení s požární ústřednou a zařízením evakuačního 
rozhlasu  se  užívá  zpravidla  hlásič  HLM-304 
s expanderem.  Zařízení  je  instalováno  např.  v  závodě 
Isolit-Bravo Jablonné nad Orlicí a v několika školách.

Zajímavou aplikací je zařízení, které má zvýšit ostražitost 
osob v blízkosti pohybujícího se vozíku. Z reproduktoru, 
namontovaného  na  vozíku,  je  trvale  přehrávána 
několikahodinová hudební smyčka. Hlásič HLM-310 je v 
této aplikaci upraven tak, aby při vypnutí a zapnutí klíčku 
vozíku  reprodukce  pokračovala  tam,  kde  předtím 
skončila.  Aplikaci  jsme  vyvinuli  pro  firmu  EK 
Automation, s.r.o.

Na  vlečce  ocelárny  Vítkovice  Steel  je  užita  instalace  s 
hlásičem  HLM-304  a  rozhlasovou  ústřednou,  která  za 
provozu  vlečky  pravidelně  přehrává  varovný  text.  Jde  o 
náhradu původního zastaralého páskového zařízení.

Informační systémy
Mezi typické aplikace patří první užití modulů HLM-350 s 
vestavěnými  reproduktory  u  firmy  Donghee  Slovakia. 
Hlásiče informují o stavu strojů výrobní linky.

Reference:  Ing.  Kočvara,  Donghee  Slovakia, 
www.donghee.sk
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Obr. 6: HLM-304 pro Kaplici

Obr. 7: Sestava pro vlečku Vítkovice Steel

Obr. 8: Hlásiče řady HLM-350 pro Donghee 
Slovakia
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Dálkový přenos informací
Pro firmu Radiostanice,  s r.o.  jsme upravili  hlasový modul HLM-310 tak,  aby byl schopen ovládat  
klíčování  radiostanice.  Celek  hlídá  stav  čističky  odpadních  vod,  při  poruše  nebo  vniknutí  vetřelce 
pravidelně hlásí závadu do radioprovozu.

Reference: Ing. Komrs, Radiostanice, s r.o., www.radiostanice.com

Okruh 3: ostatní aplikace hlasových modulů

Reklamní hlásiče
Pro  firmu  Ronja,  s  r.o.,  provozovatele 
střediska Excalibur City v Hatích u Znojma, 
bylo vyrobeno 10 ks hlásičů HLM-300, které 
přehrávají  reklamní  zprávy  návštěvníkům 
střediska.

Reference:  Ing.  Šalamoun,  Ronja,  s  r.o., 
www.excaliburcity.com

Sportovní zařízení
Pro  námi  vyvinuté  časomíry  pro  lehkou 
atletiku a agility jsme upravili hlasový modul 
HLM-300 tak, aby byl schopen nahradit živého startéra. Stiskem 
tlačítka  na  časomíře  je  přehrána sekvence  startovních  povelů  až 
po výstřel signální pistole.

Reference:  Ing.  Janeček,  KTV  PF  Ostravské  univerzity, 
www.osu.cz

Speciální záznamníky
Naše moduly HLM-491b, 
HLM-491c  s  možností 
záznamu byly využity pro konstrukci speciálního záznamníku.

Reference: Petr Filák – vývoj a výroba el. zařízení na zakázku, 
Rožnov pod Radhoštěm

Hračky
V roce 2005 jsme vyvinuli  pro firmu International  Player, s 
r.o.  elektroniku  pro  řízení,  ozvučení  a  osvětlení  houpacích 
autíček.  Firma  s  námi  udržuje  spolupráci,  do  zařízení 
příležitostně doplňujeme další funkce.

Reference:  Tomáš  Šrubař,  International  Player,  s  r.o., 
www.bullriding.cz 
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Obr. 9: Modul HLM-300 pro reklamní účely s reproduktorem

Obr. 11: Houpadlo, vybavené ozvučením a 
osvětlením řízeným námi vyvinutou elektronikou

Obr. 10: Časomíry se zvukovým modulem
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Okruh 4: ostatní akustické aplikace

Bezdrátový obecní rozhlas
Pro firmu ELSVO Most,  s  r.o.,  jsme vyvinuli  novou elektroniku přijímače bezdrátového obecního 
rozhlasu ROR-Digi,  která přináší  díky užití  digitálního zpracování zvuku vyšší kvalitu reprodukce a 
současně nižší celkovou spotřebu zařízení.

Reference: Ing. Vít Baloch, ELSVO Most, s r.o., www.elsvo.cz 

Kryptomodul pro přenos dat systémem obecního rozhlasu

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT 
v Brně byl s naším přispěním vyvinut modul, který zajišťuje 
ovládání bezdrátového obecního rozhlasu pouze oprávněnými 
osobami.  Autorizační  data  jsou  přenášena  v  jednom kanálu 
současně s analogovým zvukovým přenosem.

Reference: doc. Ing. Karel Burda, CSc., Ústav telekomunikací 
FEKT VUT v Brně, www.utko.feec.vutbr.cz 

Zařízení pro nedoslýchavé
Vyvinuli  jsme a  volně  publikovali  dvě  řešení  zesilovačů  pro  nedoslýchavé,  které  umožňují  zesílení  
zvuku  z  TV přijímače,  mikrofonu,  indukční  smyčky  nebo  jiného  zdroje.  K těmto  zařízením  jsme 
vyvinuli i jednoduchý vysílač pro systém indukční smyčky. 

Reference: Věra Hlaváčková, Brno, Alexandra Svobodová, Ústí nad Labem, sasa.monty.cz

 Dávač výzvy pro radiostanice
 pro využítí u složek integrovaného záchranného systému.

 Speciální USB zvukové karty
 pro nahrávání a spouštění hlášení obecního rozhlasu.

 Sestava pro přenos zvuku po sítích TCP/IP
 Reference: Elsvo Most, České dráhy
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Obr. 13: "Dávač" HLM-472

Obr. 12: Kryptomodul
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Další aplikace
Z dalších nejen akustických zařízení zmíníme:  testery akumulátorů (Motorola/Symbol), housekeeping 
desky  serverů  (Cesnet),  speciální  otáčkoměry  (Bosch  Rexroth),  elektroměry  a  regulátory 
pro fotovoltaické aplikace, zátěže pro měření při vývoji chemikálií pro akumulátory (Interal/Bochemie),  
sběr dat z čidel měření mikropohybů přehradní hráze (VD Vír I.), řídicí moduly pro jukeboxy a další.

...
zpracoval: Ing. Strašil, 2008, doplněno 2010, 2011
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Obr. 14: Analyzátor sítě Obr. 15: Systémové zátěže
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