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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  napájením  z  modulu  HLM-3xx,  který  je  napáje  příslušně  jištěným 
bezpečnostním síťovým zdrojem SELV/PELV podle technických parametrů.

•Při každé manipulaci s modulem nebo kabeláží 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  antistatickým 
hadříkem.

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

•Nedemontujte přístroj.

2. Instalace modulu

2.1. Základní popis modulu
Komunikační deska RS-232/RS-485 pro zvukové moduly  HLM-301  je převodník, který umožňuje 

spouštění hlášení pomocí jedné z komunikační sběrnice.

Přístroj  se  vyrábí  ve  verzi  pro  RS-232  a  pro  RS-485  a  liší  se  osazením  příslušných  svorek. 
Komunikační protokol i ovládání modulu je pro obě verze shodné.

2.1.1. Technické údaje

Napájení z modulu HLM-301
Příkon cca. 0,5 W
Komunikační protokol RS-232

RS-485
podle varianty desky

Provozní podmínky 5 – 40 °C, vlhkost max. 80% nekondenzující, 
prostředí normální

Rozměry 55 x 35 x 78 mm (vč. držáku na DIN lištu)

2.2. Instalace modulu

Umístění modulu
Modul je určen pro montáž na DIN lištu v takové orientaci, aby byl velký text „EGMedical“ čitelný.

2. Instalace modulu
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Propojení s hlasovým modulem 
Rozšiřovací moduly RS-232/RS-485 se připojují  dodaným čtyřžilovým kablíkem z konektoru 

„HLM“ na desce RS-485/RS-232 do konektoru „I2C“ na desce hlásiče. Rozšiřující moduly umístěte na 
DIN liště z levé strany modulu HLM-301 tak, aby spojovací kablík nevedl přes chladič modulu. Tento 
kablík by rovněž neměl být veden v souběhu s jinými vodiči, zejména se silovými kabely s impulsním 
rušením.

Spojením s hlasovým modulem je do desky současně přivedeno napájecí napětí.

Připojení RS-485 (varianta desky pro RS-485)
Sběrnici RS-485 připojte do svorek A (+), B (-) desky. Svorka 0V je spojena se zemí HLM-301 a je 

možné ji užít pro uvedení zařízení, připojených ke sběrnici, na stejný potenciál.

Je-li  komunikační  deska  zapojena  na  konci  sběrnice,  zasuňte  jumper  COM,  čímž  se  připojí 
zakončovací odpor sběrnice.

Pozor: sběrnice není galvanicky oddělena.

Připojení RS-232 (varianta desky pro RS-232)
Sběrnici RS-232 připojte do svorek Rx, Tx desky, zem sběrnice připojte na svorku 0V desky.

Pozor: sběrnice není galvanicky oddělena.

2. Instalace modulu
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3. Nastavení modulu
Nastavení modulu provádíme osmicí DIP spínačů.

3.1. Nastavení komunikační rychlosti
Spínače č. 1 a č. 2. slouží k nastavení komunikační rychlosti modulu.

Rychlost Spínač č. 1 Spínač č. 2

2400 b/s OFF OFF

9600 b/s OFF ON

19200 b/s ON OFF

115200 b/s ON ON

Jiné komunikační rychlosti na vyžádání.

3.2. Nastavení adresy modulu 
Spínače  č.  3  až  č.  6  slouží  k  nastavení  adresy  modulu  v  rozsahu  1  –  F  nebo  k  volbě  módu 

bez adresace.

Spínač 3 Spínač 4 Spínač 5 Spínač 6 Adresa

OFF OFF OFF OFF mód bez adresace

OFF OFF OFF ON 1

OFF OFF ON OFF 2

OFF OFF ON ON 3

OFF ON OFF OFF 4

OFF ON OFF ON 5

OFF ON ON OFF 6

OFF ON ON ON 7

ON OFF OFF OFF 8

ON OFF OFF ON 9

ON OFF ON OFF A

ON OFF ON ON B

ON ON OFF OFF C

ON ON OFF ON D

3. Nastavení modulu
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ON ON ON OFF E

ON ON ON ON F

3.3. Nastavení režimu odpovědí
Spínač  č.  7  umožňuje  vypnout  zasílání  odpovědí  na  příkazy  modulem,  například  při  připojení 

k jednomu směru linky RS-422 místo k lince RS-485 nebo není-li připojené zařízení schopno odpovědi 
zpracovávat.

Spínač č. 7 Odpovědi

ON zapnuty (normální stav)

OFF vypnuty (deska neodpovídá)

Spínač č. 8 není v současné verzi software desky využit.

4. Indikace stavu modulu
LED dioda „COMM“ svítí, jsou-li přijímána data rozhraním RS-232/RS-485. Dioda svítí od okamžiku 

přijetí prvního byte dat do příjmu znaku 10 nebo 13 (CR/LF).

LED dioda „RDY“ svítí pět sekund po připojení napájecího napětí a svítí nebo poblikává během 
komunikace s hlasovým modulem HLM-3xx. LED dioda zhasne, není-li po dobu pěti sekund úspěšně 
vyčten stav desky z hlasového modulu – tedy v případě, že došlo k výpadku komunikace s modulem 
z důvodu poruchy modulu, vysunuté nebo chybně nahrané paměťové karty apod.

5. Komunikační protokol
Deska komunikuje jednoduchým ASCII znakovým protokolem.

Vnější zařízení zasílá příkazy desce. 

Každý příkaz je uvozen adresou modulu (není-li  zvolen mód bez adresace),  za kterou následuje 
čtyřznaková  alfanumerická  sekvence  příkazu  a  znak  13  (Enter  =  CR).   Znak  10  (LF),  odesílaný 
některými terminály jako sekvence CRLF při stisku klávesy Enter, je ignorován.

Příklad příkazu:

A4STOP<enter> … příkaz STOP pro modul s adresou 4

P001<enter> … příkaz PLAY 1 pro modul, který má zvolen mód bez adresace

Komunikační deska odpovídá na každý zaslaný příkaz odpovědí, která již neobsahuje adresu, má 
proměnnou délku a je ukončena sekvencí CRLF.

5. Komunikační protokol
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Příklady odpovědí:

OK<cr><lf> … odpověď OK

ERROR CMD_NOT_KNOWN … odpověď Příkaz neznámý

Další příkaz je možné modulu zaslat až 10 ms po obdržení odpovědi.

Informační příkazy
Příkaz PING vyvolá odpověď modulu, obsahující informace o stavu zařízení.

Odpověď může mít tyto formáty:

ERROR COMM_TIMEOUT Chyba  komunikace  s  modulem  HLM-3xx  nebo 
modul není připraven (např. není karta)

OK STOPPED Modul je připraven, nepřehrává

OK PLAYING 47 Modul je připraven, přehrává hlášku č. 47

Došlo-li k výpadku komunikace (ERROR COMM_TIMEOUT), je po obnovené komunikace vykonán 
poslední  přijatý  příkaz  spouštění  a  zastavování  hlášek  s  výjimkou  příkazu  Q,  který  standardním 
způsobem plní frontu hlášek k přehrání.

Příkazy spouštění hlášek
Zařízení  umožňuje dva režimy spouštění  hlášek:  prioritní,  kdy zaslání  příkazu vyvolá  okamžité 

ukončení  běžícího  přehrávání,  a  paměťový,  kdy  se  požadovaná  čísla  hlášek  postupně  zapisují 
do paměťové fronty (kapacita paměti je 40 položek) a hlášky jsou přehrávány postupně.

Pro prioritní spouštění hlášek užíváme příkaz P (Play) s třímístným numerickým parametrem čísla 
hlášky.

příklad:

P001<enter> … spuštění hlášky č. 1 na modulu, který má nastaven mód bez adresace

Příkaz P odpovídá vždy OK. 

Pro paměťové spouštění hlášek užíváme příkaz Q (Queue) s třímístným numerickým parametrem 
čísla hlášky.

příklad:

Q255<enter> … spuštění hlášky č. 255 na modulu, který má nastaven mód bez adresace

Příkaz Q může odpovědět kromě OK i chybou ERROR QUEUE_FULL, je-li fronta plná (více než 40 
hlášek ve frontě).

5. Komunikační protokol
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Příkazy ukončení hlášek
Příkaz STOP ukončuje okamžitě přehrávání hlášky. Není-li přehrávána hláška, je příkaz ignorován.

Příkaz odpovídá vždy OK. 

Příkaz FDSL ukončuje přehrávání hlášky pomalým fade-outem. Není-li přehrávána hláška, je příkaz 
ignorován.

Příkaz odpovídá vždy OK. 

Příkaz FDFA ukončuje přehrávání hlášky rychlým fade-outem. Není-li přehrávána hláška, je příkaz 
ignorován.

Příkaz odpovídá vždy OK. 

Interakce s kontaktními vstupy
Hlášky č.  1 až č. 4,  spouštěné pomocí komunikačního rozhraní, mohou být současně spouštěn i 

kontaktními vstupy na desce modulu HLM-3xx. 

Pravidla interakce mezi kontaktními vstupy a spouštěním hlášek komunikačním rozhraním jsou 
následující:

• start hlášek příkazem P (PLAY) má vždy přednost před kontaktními vstupy,

• start hlášek příkazem Q (QUEUE) nemá nikdy přednost před kontaktními vstupy,

• hláška spuštěná příkazy P, Q může být kontaktním vstupem přerušena jen tehdy, má-li v HLM-
300 Setup povolenu volbu „Jiný kontaktní vstup může tuto hlášku přerušit“,

• jsou-li  povoleny fadeouty nebo ukončení  hlášení  na opětovné sepnutí  příslušného vstupu,  je 
takto možné ukončit i hlášku, spuštěnou komunikačním rozhraním,

• je-li  povoleno  opakování  hlášky  při  stálém  sepnutí  kontaktního  vstupu,  bude  se  případně 
přerušená hláška, která má stále aktivní kontaktní  vstup, opakovat do doby rozepnutí  vstupu i 
v případě, že je spuštěna komunikačním rozhraním.

6. Příslušenství přístroje
Součástí standardního balení přístroje je:

•samotná komunikační deska,

•tento návod.

6. Příslušenství přístroje
8


