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Bezpečnostní pokyny
• Před manipulací s modulem HLM-310 si pozorně přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní 

pokyny.

• Neuvádějte přístroj do provozu, je-li viditelně poškozen.

• Nedemontujte plošný spoj přístroje ani výkonové prvky z chladiče.

• Paměťovou kartu neměňte za běhu přístroje.

• Chladič může být horký – buďte opatrní.

Instalace modulu

Základní popis modulu
Zvukový modul HLM-310 je automatický digitální hlásič s výkonovým NF výstupem. Jako paměť 

užívá paměťovou kartu MMC nebo SD o kapacitě 64, 128 nebo 256 MB. Hlášení je možné spouštět 
automaticky opakovaně nebo pomocí čtyř externích vstupů. 

Technické údaje

Napájení 12 – 14 V AC 50 Hz nebo 12 – 18 V DC, 4 A 
Příkon 3  W  v  klidu,  až  80  W  během  hlášení  podle 

nastavené hlasitosti
Počet vstupů 4
Napěťová úroveň vstupů 7 – 18 V DC, odběr 10 mA

krátkodobě - max. 5 sekund/minuta 30 V (např. 
tlačítkové ovládání z +24 V)

Výstup 1x reléový výstup 24 V / 0,5 A
Kapacita paměti dle užité MMC/SD karty, maximálně 256 MB, lze 

osadit i kartu s vyšší kapacitou
Vzorkovací frekvence 22,050 kHz (standardní kvalita), 32 kHz (vysoká 

kvalita)
Vnitřní zesilovač zatížení 4 ohm - max. 60 W, 8ohm - max. 25 W; 

hodnoty platí pro zkreslení 10% a napájení 14 V 
AC nebo 18 V DC.

NF výstup úroveň 1,2 V ef
Provozní podmínky 5 – 35 °C, vlhkost max. 90% nekondenzující
Rozměry 80 x 125 x 80 mm
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Instalace modulu

Umístění modulu
Zvukový modul HLM – 310 je určen pro provoz v libovolné poloze.

Propojení zařízení
Modul  se  připojuje  k  napájecímu zdroji,  reproduktoru,  vstupním a  výstupním signálům celkem 

třinácti šroubovými svorkami, umístěnými na spodní části plošného spoje modulu.

Paměťová karta se zasouvá do modulu „za“ plošný spoj v označeném místě na horní straně modulu, 
kontakty směrem dopředu.

Připojení napájecího zdroje

Střídavý  napájecí  zdroj  připojte  na  svorky  PWR.  Střídavé  napětí  je  dvojcestně  usměrněno 
Graetzovým  můstkem  a  filtrováno.  Maximální  efektivní  hodnota  střídavého  napájecího  napětí, 
přivedeného na svorky PWR, je 14 V (i při odlehčeném napájecím transformátoru); minimální napájecí 
napětí pro správnou funkci je 10 V (doporučeno 12 V).

Stejnosměrný napájecí zdroj s rozsahem napětí 12 – 18 V DC je možné připojit s libovolnou polaritou 
na svorky PWR.

Chladič přístroje  je  elektricky izolován od obvodů modulu.  Pokud je nutné nízkonapěťovou část 
rozvaděče spojit s kostrou rozvaděče, je vhodné ukostřit obvody pomocí svorky -N modulu (tj. Vytvořit 
soustavu PELV s  uzemněným záporným pólem stejnosměrného napájení).  Při  tomto zapojení  není 
izolace chladiče namáhána.
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Obr. 1: Označení svorek modulu
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Výstup napájení

Na svorkách – N (záporný pól) a + N (kladný pól) je k dispozici vnitřní napájecí napětí modulu 
HLM–310. Napětí je závislé na napájecím napětí a při střídavém napájení činí cca. 1,2 – 1,4násobek 
efektivní  hodnoty  střídavého  napájecího  napětí  na  svorkách  PWR;  při  stejnosměrném  napájení  je 
výstupní napětí o cca. 1,4 V nižší než napájecí napětí modulu, přivedené na svorky PWR.

Výstup napájení – N / + N je možné využít mimo jiné i pro ovládání vstupů modulu, které jsou 
určeny pro ovládací napětí 7 – 18 V (krátkodobě - max. 5 sekund/minuta 30 V).

Maximální zatížení výstupu napájení je 200 mA. Výstup je jištěn pojistkou 4 A na modulu spolu s 
ostatním hardwarem modulu (není nutné doplňovat další jištění) a je možné jej zatížit trvale proudem 
až 3,5 A za předpokladu, že hlásič není době zvýšeného zatížení aktivní nebo je na hlásiči nastavena 
malá hlasitost (součet proudů z výstupu napájení a do obvodů hlásiče musí být nižší než 4 A). 

Připojení reproduktoru

K výkonovému výstupu modulu na svorkách REP připojte  reproduktor.  Je  možné připojit  jeden 
reproduktor  s  impedancí  4  Ω nebo 8   Ω,  případně  dva  reproduktory s  impedancí  8  Ω paralelně. 
Výkonový výstup se nikdy nesmí zkratovat (mezi sebou ani na kostru) – došlo by k přepálení pojistky 
v přístroji a v nepříznivém případě i k poškození integrovaného koncového zesilovače. 

Připojení vstupních signálů

Hlášení se spouští čtyřmi galvanicky oddělenými vstupy. Vstupy mají společný záporný pól (svorka 
I-), svorky kladných pólů jsou označeny I1 .. I4.

Vstupy reagují na přivedení signálu 7 – 18 V (max. krátkodobě 30 V, např. tlačítkem).

Příklad zapojení

5

Obr. 2: Příklad zapojení modulu do obvodu



Výstupní relé modulu

Výstupní relé na modulu (zatížení max. 24 V / 0,5 A, pouze reálná zátěž) spíná během přehrávání 
hlášení, která mají nastaveno spínání relé na kartě.

Signál z výstupního relé je možné použít na spínání dalšího zesilovače, přepínání reproduktorů nebo 
např. pro spínání varovného osvětlení během hlášení.
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Nastavení modulu
Veškerá nastavení modulu se provádí počítačem a ukládají se na paměťovou MMC/SD kartu. Takto 

je možné rychle změnit nastavení a zvuky nahrané v modulu pouhým vypnutím napájení, výměnou 
karty a opětovným připojením napájení.

Jediné  nastavení  prováděné  přímo  na  modulu  je  seřízení  hlasitosti  (jediným  trimrem  na  desce 
modulu).

Příprava karty, instalace HLM 300 Setup
Karty pro modul HLM-310 jsou formátovány speciálním systémem souborů a není možné na ně 

nahrávat  soubory např.  v  Průzkumníku.  Pro naformátování  a  další  práci  s  kartou je  nutné  využít 
dodaný program HLM-300 Setup.

Program  HLM-300  Setup je  určen  pro  Windows  2000/XP a  běží  pouze  s  právy  administrátora. 
Program vyžaduje minimálně 200 MB volného místa na disku, kde je instalován, a právo zápisu do 
podadresáře sox.

Program  je  možné  volně  kopírovat  mezi  počítači,  není  nutné  provádět  instalaci.  Můžete  ale 
samozřejmě využít i instalační program.

Program je volně šiřitelný podle licence GPL a na vyžádání jsou zdarma dostupné jeho zdrojové 
kódy.

Volba karty
Po  spuštění  programu  se  zobrazí  pole  s  možností  výběru  čtečky  (resp.  písmena  disku  k  ní 

přiřazeného). Systém není schopen rozeznat, ve které čtečce se nachází paměťová karta pro hlásič – 
proto je nutné zvolit tuto jednotku a stisknout  OK (při volbě jiné jednotky – zobrazí se i USB disky, 
připojené digitální fotoaparáty apod. se zobrazí hlášení o nenaformátované kartě – zvolte neformátovat 
a vyberte jednotku, kde je správná karta! - formátování nevratně znepřístupní všechna data na kartě 
původně uložená!).

Po zvolení karty se provede test jejího formátu a pokud je správně naformátovaná pro použití  s 
HLM-300, zobrazí se okno nastavení karty.

Upozornění: karta musí být vložena ve čtečce po celou dobu běhu programu.

Formátování karty
Novou kartu, případně kartu nepoužívanou s HLM-300, je možné naformátovat po zvolení karty a 

stisku tlačítka Formátovat zvolenou kartu.
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V  dialogu  vyberte  kapacitu  formátované  karty1 a  potvrďte  formátování  tlačítkem  Formátovat. 
Formátování přepíše nastavení na standardní, žádné zvuky na kartu nenahrává ani nemaže.

Pokud  je  na  kartě  uložen  záznam  MBR,  vypíše  se  po  formátování  varování  o  jeho  existenci. 
Takovouto kartu není možné bez odstranění MBR (viz zvláštní aplikační poznámka) použít k upgradu 
firmwaru a karta nespolupracuje se staršími přístroji HLM-300 (firmware 7 a starší).

Po naformátování bude karta nečitelná běžnými správci souborů (Průzkumník apod.), při pokusu o 
přístup ke kartě zobrazí buďto korektní hlášení: „Svazek neobsahuje známý systém souborů.“ nebo „Disk v  
jednotce X: není naformátován2“, případně nesmyslný text: „Jednotka nenalezena“.

Pokud budete kartu naformátovanou pro HLM-310 potřebovat přeformátovat zpět na běžný formát, 
klikněte v Průzkumníku na písmeno jednotky s touto kartou pravým tlačítkem a zvolte Formátovat. 

Nastavení hlášky

Okno nastavení umožňuje v kartě Hlášky nastavit parametry uložených hlášek v modulu HLM-300. 
V modulu je celkem  uloženo  pět hlášek: hlášky 1 – 4, spouštěné odpovídajícími vstupy, a pátá, tzv. 
klidová hláška, která se spouští v době, kdy není žádný vstup aktivován po delší než zvolenou dobu3.

1 Větší karty (s velikostí nepodporovanou programem HLM300 Setup) je možné naformátovat jako karty s 
nižší kapacitou.

2 Není naformátován z hlediska systému Windows, ale je naformátován „naším“ formátem pro HLM-300.
3 Nastavení periody spouštění klidové hlášky a její deaktivace viz karta Základní nastavení.
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Pro každou hlášku můžeme nastavit několik vlastností:

• Hláška běží opakovaně po dobu aktivace vstupu – pokud je vstup stále aktivní a hláška není přerušena 
jinou hláškou,  běží  hláška opakovaně.  Pokud pole není  zatržené,  spustí  se  hláška jen jednou v 
okamžiku aktivace vstupu.

• Jiný vstup může hlášku přerušit – při aktivaci jiného vstupu během přehrávání této hlášky se tato 
hláška přeruší a spustí se hláška, vyžádaná právě aktivovaným vstupem. Pokud pole není zatržené, 
není možné hlášku přerušit a impulsy na ostatních vstupech jsou ignorovány.

• Během hlášky spíná relé modulu – pokud je daná hláška přehrávána, spíná relé na modulu.

Změny uložte tlačítkem Uložit změny.

Zvuky jsou na kartě uloženy ve formě souvislého bloku dat – metodu uložení je možné připodobnit 
k  magnetofonové  pásce  s  počítadlem.  Celková  kapacita  karty  v  sektorech  (maximální  hodnota 
„počítadla“) je  zobrazena v informačním poli  vpravo nahoře spolu s  grafem obsazení  karty zvuky 
jednotlivých hlášek4 a čísly sektorů (pozice „počítadla“), kde zvuky začínají a končí.

Hlášku je možné deaktivovat (nereaguje na vstup) nastavením délky hlášky na hodnotu 0 sektorů.

Klidová hláška
Nastavení zvuku klidové hlášky se provádí v kartě Hlášky obdobně jako u ostatních hlášek. 

Interval spouštění klidové hlášky se nastavuje v kartě Základní nastavení, kopírování v její dolní části:

Zde je možné zcela vypnout spouštění klid. hlášky a nastavit interval jejího spouštění. Nastavení 
uložte tlačítkem Uložit změny.

Klidová hláška je vždy přerušitelná ostatními hláškami („Jiný vstup může hlášku přerušit“).

Po  zapnutí  napájení,  není-li  aktivován jiný  vstup,  se  klidová  hláška  automaticky  spustí  po  pěti 
sekundách bez ohledu na nastavený čas, je-li klidový hláška zapnutá.

4 „KL“ je klidová hláška
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Náhodná volba hlášky
V kartě Základní nastavení  je možné zvolit náhodný režim spouštění hlášek vstupem č. 1.

V seznamu zvolte příslušnou volbu a potvrďte zadání tlačítkem Uložit změny.

Je možné zvolit normální funkci (vstup 1 spouští vždy hlášku 1) nebo náhodné spouštění hlášek 1 až 
2, 3, 4 nebo hlášek 1 až 4 a klidové hlášky. Automatické spouštění klidové hlášky může být v tomto 
režimu spouštění vypnuté. V nastavení klidové hlášky je nutné vypnout spínání jejího relé!.

Náhodné spouštění hlášek je ošetřeno tak, aby se nikdy nespustila stejná hláška dvakrát po sobě.

Výstupní relé spínají (je-li spínání relé té které hlášky povolené) vždy u hlášky, která se přehrává (tj. 
když vstupem číslo 1 aktivuji pomocí náhodného výběru hlášku č. 4, spíná relé hlášky č. 4).

Režimy vypnutí přehrávání
Firmware HLM-300/310 umožňuje opětovnou aktivací vstupu vypnout běžící přehrávání. Je možné 

zvolit  okamžité  ukončení  zvuku,  pomalé  nebo  rychlé  ztlumení,  příp.  možnost  vypnutí  zvuku 
zablokovat. 

Volba  je  společná  pro  všechny  vstupy:  V seznamu  Reakce  na  opětovnou  aktivaci  vstupu  na  kartě 
Základní nastavení zvolte příslušnou volbu a potvrďte změnu tlačítkem Uložit změny.

Načtení zvuku
Program  akceptuje  zvuky  ve  formátu  MP3 nebo  ve  formátu  WAV (pouze  stereo).  Zvuk  se 

automaticky převádí do formátu pro HLM-300.

Před nahráním zvuku zvolte v nastavení hlášky novou počáteční pozici (sektor) v poli Pozice v paměti  
od a požadovanou kvalitu zvuku v poli Formát. Poté stiskněte tlačítko Načíst zvukový soubor. Zobrazí se 
karta Nahrávání zvuků s přednastavenými parametry, které ještě můžete změnit.

Stiskněte tlačítko Výběr souboru a zvolte zvukový soubor. Program jej převede do zvoleného formátu 
(proces trvá několik desítek sekund) a poté oznámí výsledek operace.

Převod souboru (v okně se zobrazují informace o průběhu – napřed proběhne převod z MP3 do WAV a 
poté převzorkování).

Po  ukončení  převodu  spusťte  zápis  na  kartu  tlačítkem  Zapsat.  Stav  zápisu  signalizuje  stavový 
proužek pod tlačítkem.  Po ukončení  zápisu se  zobrazí  hlášení  o  provedené operaci  a  podle  počtu 
skutečně zapsaných sektorů se automaticky nastaví5 pole „Délka“ hlášky.

5 Jiný postup je tento: zvolit v kartě Nahrávání zvuků v poli Nahrát pro hlášku volbu „Neasociovat s hláškou“ 
- tlačítkem Zapsat se pak spustí pouze zápis dat na kartu, bez změny nastavení hlášek, které je poté nutné 
provést ručně (nastavit formát, počáteční sektor a délku zvuku).
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Kopírování karet
Pomocí tlačítka  Zálohovat kartu do souboru je možné celý obsah karty (nastavení i zvuky) uložit do 

souboru (pozor – soubor bude velký téměř stejně jako karta, pro 128 MB kartu je soubor velký 121 MB).

Tlačítkem Přepsat kartu souborem se data ze souboru vytvořeného tlačítkem Zálohovat kartu do souboru  
uloží  na  kartu.  Takto  je  možné  kopírovat  karty  mezi  sebou  nebo  vytvořit  více  karet  se  stejným 
nastavením

Upozornění:  Neměňte paměťovou kartu bez odpojení napájení od hlásiče. Hrozí poškození karty i 
hlásiče, navíc se nenačte nové nastavení (nastavení se načítá z karty při zapnutí napájení).

Indikace stavu modulu
Chybové stavy jsou indikovány takto:

• Není zasunuta karta nebo je vadná: pomalé blikání (poměr svítí-nesvítí 1:1, perioda 0,8 s)

• Karta není naformátována pro HLM-300: rychlejší blikání (poměr 1:1, perioda 0,2 s)

• Vše v pořádku, nepřehrávám: rychlé blikání, poměr svítí:nesvítí nižší než 1

• Přehrávání: nesvítí

• Chyba přehrávání, nelze číst z karty: trvalý svit cca. 1 sekundu, poté následuje pokus o zotavení

Přístroj  je  vybaven funkcí  automatické zotavení  při  chybě čtení  z karty – program provede po 
několika sekundách pokus o opětovnou inicializaci karty a návrat do klidového režimu. Zamezí se tím 
pazvukům a podivnému chování zařízení při náhodném vytažení karty za provozu.

Upgrade firmware
Pomocí  speciálně  naformátované  karty  je  možné  provést  nahrání  nového  softwaru  do  paměti 

procesoru hlásiče. Použitá karta nesmí mít MBR (Master Boot Record) – formátování pro hlásič skončí 
bez varování; postup odstranění MBR je popsán ve zvláštní aplikační poznámce.

Po  spuštění  programu  HLM300-Setup zvolte  písmeno  čtečky  karet  a  stiskněte  tlačítko  Upgrade  
firmware. Nyní zvolte BIN soubor, získaný od naší firmy, a potvrďte zápis dat na kartu.

Kartu s novým firmwarem vložte  do vypnutého hlásiče  a  poté  zapněte  jeho napájení.  Pokud se 
programování zdaří,  zhasne LED dioda na hlásiči  do pěti  sekund a již  se nerozsvítí.  Nyní můžete 
odpojit napájení hlásiče, kartu s firmwarem nahradit kartou se zvuky a znovu připojit napájení – hlásič 
bude pracovat s novým firmwarem.

Upozornění:  během upgradu firmwaru neodpojujte napájení,  dokud LED dioda trvale nezhasne. 
Jinak není zajištěno zapsání všech dat a hlásič může vykazovat abnormální funkčnost nebo nebude 
pracovat vůbec a bude nutné jej odeslat k opravě.
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Linkový výstup 
Linkový výstup je vyveden na dvojici konektorových kolíků na DPS přístroje. K výstupu je možné 

připojit libovolnou aktivní reprosoustavu nebo NF zesilovač.
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Příslušenství přístroje
Součástí standardního balení přístroje je:

• samotný modul HLM – 310 na chladiči pro montáž na desku

• paměťová karta SD nebo MMC s kapacitou 128 nebo 256 MB

Jako příslušenství je možné u naší firmy zakoupit:

• vhodné reprosoustavy

• vhodnou čtečku karet k počítači

• náhradní paměťové karty

• vhodné síťové zdroje

• kabel pro napájení z palubní sítě automobilu

13



Schéma zapojení
(přiloženo u zakoupeného výrobku)
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EGMedical, s.r.o.

Křenová 19

602 00 Brno

www.strasil.net

support@strasil.net
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