
HM16 – Hlasový modul Katalogový list

Hlasový modul 16 je automatický hlásič pro použití v průmyslu, zařízeních EZS 
(zabezpečovací signalizace) a automatických informačních systémech (např. infor
mační tabla, hlasové upoutávky, upozornění na spouštění strojů, zábavní elektro
nika).

Technické údaje:
Napájecí napětí: 9 – 15 V 

Odběr proudu při hlášení: 0,2 – 2 A v závislosti na nastavené hlasitosti

Klidový odběr: ca. 15 mA

Vstupy: 16x, 5 – 12 V (nebo dle objednávky)

Výstup: nf výkonový, 20 W / 4 ohm
nf mono linkový na konektoru Jack 3,5 mm
relé pro spínání ext. zesilovače – 1A/125V, pře
pínací kontakt

Rozměry: 105 x 90 x 25 mm

Popis zařízení:

V základní verzi má hlásič 1 MB paměti (paměť je možné rozšířit až na 8 MB – osminásobná 
délka záznamu; případně je možné požít paměťové karty až pro stonásobnou délku záznamu).

Základní 1MB paměť umožňuje záznam délky:
Formát záznamu Max. délka [s] Kvalita

8bit/8kHz 132 nízká

8bit/12kHz 88 střední



Formát záznamu Max. délka [s] Kvalita

8bit/16kHz 67 vysoká

8bit/24kHz 45 vysoká

16bit/16kHz ADPCM
132

střední až vysoká, vhodné pouze pro hlas – 
nutno připsat do objednávky

HM 16 má dva zvukové výstupy - jeden výkonový pro přímé připojení reproduktoru (až 20 W / 
12 V) a jeden linkový výstup pro připojení vnějšího zesilovače nebo rozhlasové ústředny. Modul 
dále obsahuje relé, které spíná během hlášení a může být využito pro spínání vnějšího zesilovače 
nebo přepnutí jeho vstupu na výstup modulu. Hlasitosti na jednotlivých výstupech je možné na
stavit zvlášť pro každý vstup; trimrem na desce modulu lze nastavit celkovou hlasitost výkonového 
výstupu.

Modul má šestnáct vstupů, oddělených optočleny (standardně pro vstupní napětí 5 – 12V, není 
problém změnit). Přivedením napětí na vstup se spustí příslušné hlášení. Jednotlivá hlášení nemu
sí přesně odpovídat obsazení paměti modulu – představme si paměť modulu jako kazetu magne
tofonu s počítadlem polohy – v nastavení jednotlivých hlášení je možné zvolit pozici „počítadla“, 
kde začíná nepovinná znělka (gong... - může být společný pro více různých hlášení) na začátek hlá
šení, délku znělky, pozici „počítadla“, kde začíná vlastní hlášení, délku hlášení, počet opakování 
hlášení a hlasitost hlášení zvlášť pro výkonový a linkový výstup. Hlášení a znělka mohou být ulože
ny v různé kvalitě.

Pokud se aktivuje více vstupů současně, hlásí se postupně hlášení pro všechny aktivované vstu
py.

Místo spouštění vstupem je možné spouštět hlášení podle aktuálního času v modulu (například 
výzva k opuštění objektu několik minut před uzavřením apod.).

Tlačítko na modulu slouží v základní verzi pro test funkce – přehrají se postupně všechna hlá
šení, uložená v paměti. Dvojice indikačních LED diod signalizuje stav zařízení.

Napájení modulu je ze zdroje 12 V / 2 A (povolený rozsah 9 V – 18 V), stačí libovolný zásuvkový 
adaptér, 12 V rozvod EZS nebo např. autobaterie. Klidový odběr je ca. 15 mA.

Pokud bude využíváno spouštění hlášení podle aktuálního času, je nutné napájení modulu zálo
hovat (při ztrátě napájení by se ztratila data).

HM 16 je určen pro samostatné použití po zastavění do vhodné skříňky nebo pro vestavbu do 
rozvaděčů. Modul je také možné dodat ve skříňce na rozvaděčovou DIN lištu.

Funkce modulu se nastavují pomocí počítače PC, proto je ke každému kusu dodáván kabel pro 
spojení modulu s počítačem pomocí sériového (COM) portu. K modulům je také dodáván na CD 
(nebo ke stažení) ovládací program, pomocí kterého se nastavují jednotlivé funkce modulu, pří
padně je možné kopírovat nastavení z jednoho modulu na druhý.

Všechny zvuky hlášení se nahrávají/vytváří ve zvukovém editoru na počítači a poté datovým 
kabelem nahrají do modulu (návod pro sharewarový program GoldWave je přiložen), což umožňuje 
dosažení nejvyšší možné kvality zvuku.

Možnosti rozšíření – na zakázku (jen stručný výčet možností):
• čtení číselných informací (např. aktuální čas - pro nevidomé; pomocí vstupů nebo sériové 
linky zadané hodnoty – např. zbývající délka materiálu na výrobní lince, hmotnost váženého 
předmětu apod.)
• ovládání pomocí sériové linky z jiného procesorem řízeného zařízení 
• doplnění dalších výstupů do modulu (např. pro řízení signalizačních světel nebo pro použití 
k řízení ozvučení a osvětlení dětských atrakcí atd.)



Kontakt:
Ivo Strašil
Wurmova 22
602 00 Brno

ivo@strasil.net nebo ivo.strasil@centrum.cz
www.strasil.net

tel. 721 735 988


