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1. Bezpečnostní pokyny
Před manipulací s modulem si pozorně přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Používejte  přístroj  pouze  s  dodaným  síťovým  adaptérem  nebo  příslušně  jištěným  bezpečnostním 
síťovým zdrojem SELV/PELV podle technických parametrů.

Při každé manipulaci s modulem, kabeláží nebo kartou musí být odpojené napájecí i případné vnější 
ovládací napětí modulu.

Neodpojujte kabely tahem. Nezavěšujte kabely přes ostré hrany.

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou. Čištění přístroje provádějte pouze suchým hadříkem.

Neuvádějte přístroj do provozu, je-li poškozen nebo jsou-li kabely ve špatném stavu.

Nedemontujte kryt přístroje.

Paměťovou kartu neměňte za běhu přístroje.

2. Instalace modulu

2.1. Základní popis modulu

Zvukový modul HLM-301 je automatický digitální hlásič s výkonovým NF výstupem. Jako paměť 
užívá paměťovou kartu typu MMC nebo SD o  kapacitě  64 až 1024 MB (speciální  verze  až 8 GB). 
Hlášení je možné spouštět automaticky opakovaně nebo pomocí čtyř externích vstupů. 

2.1.1. Technické údaje

Napájení 12 – 15 V DC, 2 A SELV

Příkon 0,9 W v klidu, až 30 W během hlášení
Počet vstupů 4
Napěťová úroveň vstupů 7 – 15 V (standardní provedení) pouze DC

galv. oddělené (max. rozdíl napětí N- a I- 50 V)
Výstup 1x reléový výstup 24 V AC, DC / 1 A max
Kapacita paměti dle užité MMC/SD karty
Vzorkovací frekvence 22,050 kHz (nízká, střední kvalita)

37 kHz (vysoká kvalita)
Vnitřní zesilovač zatížení 4 ohm - max. 20 W/14 V, 8ohm - max. 12 

W/14 V; trvalá zatížitelnost je nižší o cca. 30 %
Přenosová charakteristika 60 Hz … 15 kHz („vysoká kvalita“)
NF výstup viz text
Provozní podmínky 5 – 40 °C, vlhkost max. 80% nekondenzující, 

prostředí normální

2. Instalace modulu
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Rozměry 115 x 63 x 60 mm (HLM-301)
115 x 75 x 78 mm (HLM-301 DIN)
nad chladičem ponechejte min. 40 mm volného 
prostoru

2.2. Instalace modulu

Umístění modulu

Zvukový modul  HLM – 301 je určen pro provoz ve vodorovné nebo svislé poloze. Při provozu 
ve svislé poloze orientujte modul tak, aby byl text HLM-301 čitelný, případně modul umístěte na výšku 
tak, aby byl chladič nahoře.  Modul se upevní  k základové desce pomocí čtyř šroubů M3 v rozteči  
91 x 46 mm.

V provedení HLM – 301 DIN je modul určen pro montáž na DIN lištu v takové orientaci, aby byl 
text HLM-301 čitelný.

Propojení reproduktoru a napájecího zdroje

K modulu HLM – 301 se připojuje vnější reproduktor, napájecí zdroj a ovládací signály.

K výkonovému výstupu modulu na svorkách  REP  připojte reproduktor.  Je možné připojit jeden 
reproduktor s impedancí 4 Ω nebo 8 Ω (doporučená hodnota). Výkonový výstup pro reproduktor se 
nikdy  nesmí  zkratovat  (mezi  sebou  ani  na  kostru)  –  došlo  by  k  vybavení  automatické  pojistky 
v přístroji a pravděpodobně i k poškození integrovaného koncového zesilovače. 

Do svorek N+ (plus – kladný pól) a N- (mínus) připojte napájecí zdroj. Do štěrbiny pro paměťovou 
kartu vložte kartu (kontakty směrem k plošnému spoji).

Popis signálů na ovládacích svorkách

Na svorky  I1 až I4 (kladné póly)  jsou vyvedeny čtyři galvanicky oddělené vstupy pro spouštění 
čtyř různých hlášek se společnou zemí na svorce I-. Stav vstupů indikují příslušné diody LED.

Vstupy jsou napěťové (7 – 15 V DC proti svorce I-) a pro jejich ovládání je vhodné využít napájecí 
napětí  modulu ze svorek N+ a N-.  Vstupy by neměly být přepólovány ani vystavovány záporným 
napěťovým špičkám například od stykače1, paralelně připojeného ke vstupu modulu.

Svorka G je vnitřně spojená se svorkou N-.

Na svorce OUT je k dispozici reléový výstup modulu, který spíná při přehrávání hlášky, která má 
nastavenu příslušnou volbu.

1 v takovém případě ošetřete cívku stykače antiparalelně připojenou diodou nebo kontaktujte naši firmu 
pro pomoc

2. Instalace modulu
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3. Nastavení modulu
Veškerá nastavení modulu se provádí počítačem a ukládají se na paměťovou MMC/SD kartu. Takto 

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

Jediné nastavení prováděné přímo na modulu je  seřízení hlasitosti trimrem VOLUME na desce 
plošného spoje.

3.1. Příprava karty, instalace HLM 300 Setup

Karty pro modul HLM-300 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.

3.1.1. 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.

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

3.1.2. Formátování karty

Novou kartu, případně kartu nepoužívanou s HLM-300, je možné naformátovat po zvolení karty a 
stisku tlačítka Formátovat zvolenou kartu.

V  dialogu  vyberte  kapacitu  formátované  karty2 a  potvrďte  formátování  tlačítkem  Formátovat. 
Formátování přepíše nastavení na standardní, žádné zvuky na kartu nenahrává ani nemaže.

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 naformátován3“, případně nesmyslný text: „Jednotka nenalezena“.

Pokud budete kartu naformátovanou pro HLM-300 potřebovat přeformátovat zpět na běžný formát, 
klikněte v Průzkumníku na písmeno jednotky s touto kartou pravým tlačítkem a zvolte Formátovat. 

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

3 Není naformátován z hlediska systému Windows, ale je naformátován „naším“ formátem pro HLM-300.

3. Nastavení modulu
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3.2. 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 dobu.

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. Je-li aktivních více vstupů s touto volbou, jsou přehrávány postupně.

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  (s  následujícími 
výjimkami:

- pokud zůstane jiný vstup aktivní i po skončení právě přehrávané „nepřerušitelné“ hlášky a má-li  
zapnutou volbu „Hláška běží opakovaně po dobu aktivace kontaktního vstupu“, bude přehrán po 
skončení přehrávání „nepřerušitelné“ hlášky),

- pokud je zapnuta volba Paměť aktivace, je hrana impulsu na vstupu, který nemohl přerušit hlášku, 
uložena do paměti a jakmile je to možné, je příslušná hláška přehrána (i v případě, že její vstup již  
není aktivován),

- klidová hláška je vždy přerušitelná bez ohledu na její nastavení (kontaktujte výrobce pro firmware 
bez tohoto omezení).

Paměť  aktivace  –  není-li  možné  hlášku  přehrát  z  důvodu,  že  je  přehrávána  nepřerušitelná  hláška 
(taková, která má vypnutou volbu Jiný vstup může hlášku přerušit) nebo že je aktivováno v jednom 

3. Nastavení modulu
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okamžiku současně více vstupů, je požadavek na přehrání hlášky uložen do paměti a hláška je  
přehrána, jakmile je to možné (tedy po přehrání právě přehrávané hlášky). Volba nemá význam 
pro klidovou hlášku.

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

Pauza na konci zvuku v rozsahu 0 – 250 sekund. Během pauzy bliká LED dioda STAT modulu a modul 
je zablokován (nereaguje na žádný vstup).

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.

3.2.1. 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.

Pokud je klidová hláška vypnutá, je nutné v HLM-300 Setup ručně vypnout spínání relé při běhu 
klidové hlášky! Jinak relé sepne v okamžiku, kdy by se měla spustit vypnutá klidová hláška a zůstane  
trvale sepnuté.

3.2.2. Fade-out

V kartě Zákl. nastavení, kopírování je možné zvolit chování zařízení při opětovné aktivaci kontaktního 
vstupu (hraně) hlášky, která je právě přehrávána.

Standardní  nastavení  („přehrát  do  konce“)  ignoruje  další  impulsy  na  vstupu  během  přehrávání 
hlášky.

4 „KL“ je užívané zkratka pro klidovou hlášku

3. Nastavení modulu
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Další  možnosti  nastavení:  ztlumit  pomalu,  ztlumit  rychle  a  okamžitě  zastavit  přehrávání  umožňují 
zejména při ručním ovládání hlásiče tlačítky ukončit přehrávání hlášky5.

Během fade-outu (funkce ztlumit) může být kvalita zvuku poněkud snížena.

3.2.3. Náhodná volba hlášky

V kartě Zákl. nastavení, kopírování 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.  Při  zapnutém  náhodném  spouštění  hlášek 
nedoporučujeme užití funkcí fade-outu a paměti aktivace.

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

3.3. 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 

5 pozn.: další možná metoda ukončení přehrávání hlášky je pomocí nastavení délky hlášky, přiřazené 
jednomu z vstupů, na nulu – aktivace tohoto vstupu („přehrání“ hlášky s nulovou délkou) ukončí 
přehrávání, má-li přehrávaná hláška povolenu volbu „Jiný kontaktní vstup může hlášku přerušit“.

3. Nastavení modulu
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skutečně zapsaných sektorů se automaticky nastaví6 pole „Délka“ hlášky.

3.4. 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).

4. Indikace stavu modulu
Chybové stavy jsou indikovány LED diodou STAV 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

Blokace po přehrání hlášky (nastavená v HLM-300 Setup): blikání s poměrem 2:1 svítí/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.

LED dioda OUT kopíruje stav výstupního relé, LED diody I1..4 indikují stav příslušných vstupů.

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

procesoru hlásiče.

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  

6 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).

5. Upgrade firmware
10
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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.

6. Linkový výstup
Linkový výstup je dostupný na konektoru SL4. K dispozici je výstup s úrovní 4 V š-š  (špička 3 – 

označena „LINE“) a výstup s úrovní regulovatelnou trimrem nastavení hlasitosti  Volume (špička 2 - 
„REG“).  Společná  zem  audiovýstupu,  spojená  se  svorkou  N-,  je  dostupná  na  špičce  1  konektoru 
(„GND“). Výstupní impedance výstupu je cca. 300 Ω.

Na objednávku dodáme redukční kablík do zdířky nebo vidlice Jack nebo XLR.

Linkový výstup je není trvale zkratuvzdorný.

6. Linkový výstup
11

Obr. 6.1: Výstupní konektor linkového výstupu je umístěn vedle regulátoru 
hlasitosti.



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 721 735 988 fax 537 014 202

7. Standardní nastavení hlášek
Není-li objednáno nahrání hlášek, je karta hlásiče připravena takto:

Hláška Zvuk

1 Slovenská číslovka

2 Slovenská číslovka

3 Slovenská číslovka

4 Hudba (volně šiřitelná skladba)

Klidová Slovenská číslovka

Klidová hláška vypnutá,  náhodný výběr  hlášky vstupu I1  vypnut.  Všechny hlášky ve „vysoké“ 
kvalitě.

8. Příslušenství přístroje
Součástí standardního balení přístroje je:

samotný modul HLM – 301 v provedení na panel nebo na lištu DIN dle objednávky,

paměťová karta SD nebo MMC s kapacitou 1 GB.

S každou objednávkou dodáváme zdarma jednu čtečku karet.

Jako příslušenství je možné u naší firmy zakoupit:

vhodné reprosoustavy,

vhodnou čtečku karet k počítači,

náhradní paměťové karty,

náhradní síťový adaptér,

kabel pro napájení z palubní sítě automobilu,

testovací přípravek.

8. Příslušenství přístroje
12
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