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1. Úvod
Hlásič  HLM-410  je  stereofonní  hlásič  s  linkovým  výstupem  v  CD  kvalitě  (16b/44,1  kHz)  na 

konektoru Jack 3,5 mm.

Hlásič  HLM-411  je  stereofonní  hlásič  s  linkovým  výstupem  v  CD  kvalitě  (16b/44,1  kHz)  na 
konektoru Jack 3,5 mm a NF výkonovým výstupem 2x10 W pro reproduktory.

2. Propojení hardware

2.1. Napájení
Modul HLM-410 je určen pro napájení stejnosměrným napětím 5,0 – 26,0 V (28,0 V max.) a modul 

HLM-411 pro rozsah 6,0 – 26,0 V.

Předjištění modulu provádějte tavnou pojistkou 6 A max. 

Napájecí zdroj připojte ke svorkám + (kladný pól) a GND (záporný pól; viz obr. 2.1). 

2.2. Připojení analogového audio výstupu
Stereofonní linkový výstup je přístupný na konektoru LINE OUT. 
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2.3. Připojení reproduktorů (pouze HLM-411)
Pro připojení reproduktorů použijte nejlépe kroucené vodiče. 

Vodiče k reproduktorům nespojujte navzájem ani se zemí! Impedance reproduktorů by měla být 
rovna  nebo  vyšší  8  Ω.  Pokud  jste  nuceni  použít  reproduktory  s  impedancí  nižší  než  8  Ω,  může 
při vysoké  hlasitosti  reprodukce  vypínat  elektronická  nadproudová  pojistka  zesilovače  modulu; 
při běžných poslechových hlasitostech toto nebývá problémem.

2.4. Rozhraní RS-232
Při  objednávce  hlásiče  spolu  s  doplňkem  HLM-EXP-4232  je  na  svorkách  rozhraní  RS-232 

k dispozici rozhraní  pro  řízení  modulu  pomocí  ASCII  protokolu  (doplněk  HLM-EXP-4232)  nebo 
protokolu MODBUS-RTU (doplněk HLM-EXP-4232M).

Svorky RS-232 jsou popsány následovně: vysílání dat 232 TX, příjem dat 232 RX. Zem je společná s  
napájecí svorkou GND.

Rozhraní RS-232 dále slouží pro upgrade firmwaru modulu podle zvláštní aplikační poznámky.
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2.5. Rozhraní RS-485
Při  objednávce  hlásiče  spolu  s  doplňkem  HLM-EXP-4485  je  na  svorkách  rozhraní  RS-485 

k dispozici rozhraní  pro  řízení  modulu  pomocí  ASCII  protokolu  (doplněk  HLM-EXP-4485)  nebo 
protokolu MODBUS-RTU (doplněk HLM-EXP-4485M).

Zem rozhraní je společná s napájecí svorkou GND (rozhraní není galvanicky odděleno).  Jumper 
„TERM“ na plošném spoji hlásiče připojuje zakončovací rezistor 120 Ω ke sběrnici.

2.6. Linkový vstup
Stereofonní  linkový vstup,  přístupný na konektoru  LINE INPUT,  slouží  pro  funkci  VOX. Popis 

funkce je uveden v oddílu 3.3.

2.7. Řídicí rozhraní (kontaktní)
Modul  je  vybaven  osmi  svorkami  pro  spouštění  přehrávání  hlášení  a  pro ovládání  hlasitosti 

reprodukce.

Tyto  vstupy jsou galvanicky oddělené  od napájecího zdroje,  jejich  společná  (záporná)  svorka  je 
označena  C. Vstupy jsou určeny pro ovládání kladným napětím 6 – 24 V DC. Vstupní svorky jsou 
označeny I1 až I8 (vstup 1 až vstup 8). 

Zapojení vstupů je naznačeno na obr. 2.1.

Na svorky RELAY (C, NO, NC) je vyveden kontakt relé (max. 30 V, 1 A DC bezind.), které spíná 
během přehrávání hlášky (viz popis nastavení) a během aktivace linkového vstupu funkcí VOX.

5
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2.8. Analogový vstup pro řízení hlasitosti
Svorka  AIN  (analogový  externí  vstup)  je  napěťovým  vstupem  0  –  5  V  pro  řízení  hlasitosti 

přehrávání. V obslužném softwaru je nutné nejprve užití této svorky povolit; je-li její užití zakázáno, 
není nutné svorku zapojovat.

Použití  analogového  vstupu  pro  řízení  hlasitosti  přehrávání  ve  spojení  s  řídicím  systémem  s 
výstupem 0 – 5 V nebo  0 – 10 V ilustruje obr. 2.4; na obr. 2.5 je uvedeno zapojení pro regulaci hlasitosti  
pomocí potenciometru. 

Při regulaci hlasitosti pomocí PLC vybuďte výstup maximálně na 5 V (plná hlasitost). Svorka AIN 
je odolná vůči napětí až do 24 V a proto není nutné ji osazovat napěťovým děličem.

Doporučená hodnota rezistoru R je dána vztahem: (Napájecí napětí [V] – 5) = hodnota odporu v kΩ. 
Dle vypočtené hodnoty vyberte nejbližší rezistor z řady E24.
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2.9. Tlačítko TEST/Upload
Stisk tlačítka TEST/Upload na desce modulu vyvolá přehrání hlášky (tlačítko se chová jako další 

vstup – vstup č. 9). 

2.10. LED diody modulu
LED dioda CARD svítí při provozu zařízení, bliká během přehrávání zvuku.

LED dioda VREG svítí, byla-li použita funkce Regulace hlasitosti a během fade-in/fade-outu.

LED  dioda  PLAY  svítí  během  přehrávání  zvuku  nebo  bliká  v  režimu,  kdy  je  přenášen  signál 
z linkového vstupu na výstup (aktivní VOX).

LED dioda  ERR  svítí,  je-li  zaznamenána chyba karty:  karta  nekomunikuje,  není vložena nebo je 
příliš pomalá pro kontinuální přehrávání zvuku.
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3. Ovládání modulu
Všechna hlášení a nastavení modulu jsou uložena jako soubory na paměťové kartě, programované 

standardním souborovým systémem FAT (FAT16) nebo FAT32. 

Maximální velikost karty jsou 2 GB.

Obsah karty zpravidla vytváříme pomocí programu Hlm41setup; ve zvláštních případech můžeme 
soubory nahrávat na kartu přímo.

3.1. Obsah paměťové karty 
Následující  text  není  nutné  znát  pro  běžné  užití  hlásiče  –  pouze  pro  zvláštní  případy,  kdy 

nepoužíváme program Hlm41setup.
V kořenovém adresáři paměťové karty jsou tyto adresáře:

• Hl1 až Hl9 – zvuky hlášení pro vstupy 1 až 8 a pro testovací tlačítko (adresář Hl9); je-li v adresáři více souborů (max. 250), jsou  
přehrávány v náhodném pořadí. Provedení s komunikačním rozhraním RS-232, 485 nebo Ethernet mají adesáře Hl1 až Hl300; 
hlášky v adresářích Hl10 až Hl300 jsou spustitelné pouze komunikačním rozhraním.

• setup – obsahuje konfigurační soubor config.ini a nastavovací program Hlm41setup.exe

Formát zvukových souborů je vždy WAV, vzorkovací frekvence vždy 44,1 kHz. Zařízení přehrává soubory monofonní i stereofonní 
s 8 nebo 16 bity na kanál. Soubor nesmí obsahovat bext/BWL chunk.

Pro převod zvuků do požadovaného formátu je možné použít běžné utility pro práci se zvukovými daty, např. GoldWave nebo 
SOX, nebo převést soubory z formátu MP3 do formátu WAV, 44,1 kHz, 16b, stereo přímo naším nastavovacím programem Hlm41setup. 
Podrobný popis přípravy zvuků je uveden v následujícím oddílu tohoto návodu.

Pozor: hlásič se snaží přehrávat všechny soubory, uložené v adresářích HlX – pokud zařízení zjistí, že se nejedná o WAV soubor,  
pokusí se jej přehrát jako RAW data 44,1 kHz, stereo, 16b. 

Konfigurační soubor

Konfigurační  soubor  setup\config.ini je  jednoduchý textový  soubor,  obsahující  data  nastavení  hlásiče.  Jeho  úpravu provádíme 
prostřednictvím programu Hlm41setup; dokumentace formátu je dostupná na vyžádání.
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3.2. Program Hlm41setup
Program  Hlm41setup  slouží  pro  konfiguraci  hlásiče  a  volitelně  jej  můžeme  využít  i  jako 

souborového manažeru pro kopírování zvukových souborů na paměťovou kartu a převod souborů 
MP3 do formátu WAV, vhodného pro hlásič.

Program Hlm41setup se neinstaluje – program spouštíme přímo z paměťové karty.

Paměťovou kartu vložíme do čtečky a teprve poté zasuneme čtečku do USB portu počítače PC. 
Na kartě vyhledáme adresář setup a spustíme hlm41setup.exe.

V levé horní části okna programu vidíme nastavení, týkající se vstupu, zvoleného v rozbalovacím 
seznamu Nastavení vstupu. Ve spodní části okna je zobrazen obsah adresáře HlX, odpovídající zvolené 
hlášce (identifikátoru vstupu spouštění hlášek) – jsou zde tedy zobrazeny všechny zvukové soubory, 
jejichž přehrávání spouští daný vstup.

Připomínáme, že je-li pro jeden vstup nahráno více zvukových souborů, je při každé aktivaci vstupu 
přehrán náhodně zvolený soubor.  Vyhledávání  souborů pseudonáhodným generátorem je ošetřeno 
tak, aby nedošlo ke spuštění přehrávání jednoho souboru jedním kontaktním vstupem dvakrát po sobě 
(výsledným efektem je mj. to, že při nahrání dvou zvukových souborů se tyto dva soubory střídají).

9
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Připomeneme si rovněž rozdělení vstupů hlášek:

Hláška 1 až 8 odpovídá binárním vstupům I1 až I8

Vstup hlášky č. 6 může být použit pro funkci „Podkres“.
Vstup hlášek č. 7 a 8 může být použit pro funkci „Regulace hlasitosti“.

Hláška 9 spouštěna  tlačítkem  TEST/UPLOAD  na  desce  modulu;  pevně 
nastavené parametry a hlasitost 100 %

Hlášky 10 až 300 virtuální vstupy hlášek: jen u provedení s komunikačním rozhraním, 
kterým je jejich přehrávání spouštěno;  pevně nastavené parametry a 
hlasitost 100 % (hlasitost je možné změnit komunikačním rozhraním)

3.2.1. Nastavení vstupu
Po volbě požadovaného vstupu v rozbalovacím seznamu Nastavení vstupu se načte jeho nastavení.

Pro každý vstup definujeme:

• Hlasitost jako hodnotu v rozsahu 1 až 250 % základní hlasitosti. Pozor, při nastavení nad 100 % 
může docházet k přebuzení výstupu. 

• Spínání  relé  během přehrávání  hlášení:  je-li  zaškrtnutí  pole  Během  přehrávání  spíná  relé,  je 
během přehrávání hlášení sepnuto výstupní relé modulu.

• Pauzu po přehrání hlášky: je-li zaškrtnuto pole Blokování po přehrání, je po ukončení přehrávání 
hlášky  vstup  blokován  po  nastavenou  dobu  v  rozsahu  1  až  3600  sekund.  Měření  času  je 
z technických důvodů poměrně nepřesné. Během pauzy mohou být spuštěny hlášky jinými vstupy.

• Možnost okamžitého přerušení hlášky: je-li zaškrtnuto pole Jiná hláška může přerušit tuto hlášku, 
aktivace  jiného vstupu hlášky právě přehrávanou hlášku okamžitě  přeruší  a  zahájí  přehrávání 
požadované hlášky. Není-li pole zaškrtnuté, je tato aktivace uložena do paměti a hláška je přehrána 
po kompletním přehrání právě přehrávané hlášky.

• Opakované  spouštění  hlášky:  je-li  zaškrtnuto  pole  Hláška  je  znovuspouštěna  po  dobu aktivace  
vstupu, je hláška opakována (je-li pro ni nahráno více souborů, jsou soubory náhodně vybírány)  
po dobu, kdy je vstup aktivní (trvale pod napětím).

• Ukončení hlášky rozepnutím vstupu: je-li pole Hláška je ukončena rozepnutím vstupu zaškrtnuté, 
rozepnutí  vstupu ukončí  přehrávání  hlášky.  V opačném případě hláška běží  celá i  při  spuštění 
krátkým impulsem.

3.2.2. Nahrávání a správa zvukových souborů
Zvukové soubory v požadovaném formátu WAV můžeme ručně souborovým manažerem nahrát 

do adresářů Hl1 – Hl9 (Hl300), nebo využijeme seznam souborů pro zvolený vstup v dolní části okna 
programu. Soubor ve formátu WAV musí mít vhodné parametry, viz odd. 3.1.

Do tohoto seznamu můžeme soubory přetáhnout myší, zkopírovat z Průzkumníka pomocí schránky 
nebo vložit pomocí dialogu, který vyvoláme tlačítkem Přidat soubor.
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Pomocí tlačítka  Konverze z MP3 můžeme převést do formátu WAV a uložit na paměťovou kartu 
soubor formátu MP3.

Všechny soubory přiřazené danému vstupu hlášky je možné odstranit tlačítkem  Smazat všechny; 
jednotlivé soubory kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor a volbou Odstranit.
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3.2.3. Společné nastavení hlásiče

Režim při opětovné aktivaci vstupu
Pole  určuje  chování  hlásiče  při  opětovné  aktivaci  kontaktního  vstupu,  jehož  hláška  je  právě 

přehrávána – tedy například při druhém stisku tlačítka, kterým jsem předtím spustili přehrávání (je 
zřejmé, že nesmí jít o vstupy se zaškrtnutým polem Hláška je ukončena rozepnutím vstupu). 

Hodnoty jsou:

• Ignorovat – impuls je ignorován,

• Zastavit přehrávání s fadeoutem – zvuk je postupně ztlumen a přehrávání ukončeno,

• Zastavit přehrávání ihned– zvuk je skokově ztlumen a přehrávání ukončeno.

Funkce Podkres
Funkce Podkres je zvláštní režim práce vstupu číslo 6, který se při zaškrtnutém poli  Funkce Podkres 

chová následovně:

• po dobu aktivace vstupu (např. spínačem nebo trvalým připojením k napájení) jsou v náhodném 
pořadí přehrávány všechny zvukové soubory, příslušející vstupu číslo 6,

• je-li  aktivován  jiný  vstup,  je  přehrávání  zvukového  souboru,  příslušejícího  vstupu  číslo  6, 
postupně ztlumeno a pozastaveno. Následně je přehrána požadovaná hláška. Po jejím ukončení je 
obnoveno přehrávání hlášky, příslušející vstupu číslo 6, z místa, kde bylo přehrávání pozastaveno 
(za předpokladu, že je vstup č. 6 stále aktivní).

Funkce Regulace hlasitosti
Zaškrtnutím pole  Funkce Regulace hlasitosti je zvolen zvláštní režim funkce vstupů č. 7 a č. 8. Tyto 

vstupy umožňují připojení tlačítek pro regulaci hlasitosti právě přehrávané hlášky, a to takto:

• aktivace vstupu č. 7 zvyšuje hlasitost přehrávání,

• aktivace vstupu č. 8 snižuje hlasitost přehrávání.

Změna hlasitosti se týká pouze právě přehrávané hlášky – hodnota není ukládána, pouze pro vstup 
č. 6 s aktivní funkcí Podkres je nastavená hodnota hlasitosti uložena do restartu hlásiče.

Hodnotou v poli Zpomalení přeběhu můžeme ovlivňovat rychlost změny hlasitosti při držení tlačítek.

Funkce Hlasitost řízena analogovým vstupem AIN 
Pomocí  pole  Hlasitost  řízena  analogovým  vstupem  AIN  můžeme  aktivovat  regulaci  hlasitosti 

analogovým vstupem AIN modulu (viz uvedená schémata v odd. 2). Je možné aktivovat současně pole 
pole Hlasitost řízena analogovým vstupem AIN i funkci Regulace hlasitosti.

Nastavení zpomalení fade-in/fade-outu
Hodnota v poli Fade-in/fade-out – zpomalení přeběhu udává, jak pomalu bude zvyšována a snižována 

hlasitost přehrávání při automatickém ztlumení nebo zvýšení hlasitosti hlášky, např. v režimu Podkres.
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Nastavení funkce VOX
Funkce VOX slouží pro přenos zvukového signálu z linkového vstupu na linkový výstup. Funkci 

aktivujeme výběrem v poli Linkový vstup . Můžeme volit hodnoty:

1. Nepoužit: linkový vstup není použit.

2. VOX, mix na výstup (hlásí dál):  je-li detekován signál na linkovém vstupu, je linkový vstup 
mixován do signálu na linkovém výstupu. Probíhající hlášení tímto není nijak pozměněno.

3. VOX, mix na výstup (zastavuje hlášku):  je-li detekován signál na linkovém vstupu, je linkový 
vstup mixován do signálu na linkovém výstupu. Probíhající hlášení je automaticky ukončeno, 
nové  požadavky  na  hlášení  jsou  ukládány  do  paměti  a  jsou  odbaveny  poté,  co  signál 
na linkovém vstupu zmizí.

4. VOX, mix  na  výstup (zastavuje  s  fadeoutem):  je-li  detekován signál  na linkovém vstupu,  je 
linkový vstup mixován do signálu na linkovém výstupu.  Probíhající  hlášení je automaticky 
ukončeno postupným ztlumením, nové požadavky na hlášení jsou ukládány do paměti a jsou 
odbaveny poté, co signál na linkovém vstupu zmizí

5. VOX,  přepojen  na  výstup  (hlášení  odpojeno)  je-li  detekován  signál  na  linkovém  vstupu,  je 
linkový vstup vložen do signálu na linkovém výstupu a linkový výstup je odpojen od hlasové 
paměti. Hlášení běží normálním způsobem, ale není za přítomnosti signálu na linkovém vstupu 
reprodukováno  (tj.  hlášení  linkovým  vstupem  nepřeruší  přehrávanou  hlášku  –  hláška  je 
po dobu přenosu signálu z linkového vstupu jen zcela ztlumena).

Hodnota  v  poli  Hlasitost udává  zesílení  signálu  z  linkového  vstupu  na  linkový  výstup  hlásiče 
v procentech.  Hodnota  Citlivost udává hodnotu amplitudy signálu na linkovém vstupu, při které je 
funkce VOX aktivována: vhodné nastavení je mezi 5 a 25 % podle charakteristiky vstupního signálu.

Během aktivity funkce VOX bliká LED dioda PLAY a spíná výstupní relé modulu.

13



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net

            s. IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 tel 721 735 988 fax 537 014 202

4. Příprava zvuků v programu GoldWave pro hlásiče řady 
HLM-41x

Pro přípravu zvuků,  nepostačí-li  přímé nahrávání a  konverze z MP3 programem hlm41setup, 
můžeme  použít  libovolný  program  pro  práci  se  zvukovými  soubory,  například  sharewarový 
GoldWave.

Program je dostupný např. na www.goldwave.com nebo http://www.slunecnice.cz/sw/goldwave/ .

4.1. Příprava zvuků v programu GoldWave
Převod zvuku do formátu WAV pro hlásič můžeme provést v programu GoldWave (shareware).

1. V menu File/Open, otevřeme zvukový soubor.

2. V menu zvolíme Effects/Resample, zadáme 44100 Hz a potvrdíme.

3. V menu File/Save As...

4. Zvolíme Uložit jako typ: WAVE (*.wav), Attributes: PCM Signed 16 bit, stereo.

5. Uložíme soubor.
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5. Obnovení paměťové karty a získání Hlm41setup
Je-li paměťová karta poškozena nebo je nutné vytvořit novou kartu, je možné použít připravený 

archiv z adresy:

www.strasil.net/index.php?text=hlm412 (umístěn na konci stránky v sekci Ke stažení)

Rozbalením  archivu  do  kořenového  adresáře prázdné  karty  vytvoříme  prázdnou  kartu 
s připravenou adresářovou strukturou a přednahraným nastavením a programem Hlm41setup.

6. Ukázkové zvuky
Na dodávané kartě jsou nahrány ukázkové zvuky (není-li v dodacím listu uvedeno jinak):

• pro vstup 1, 3 a 4 vždy jedna volně šiřitelná skladba; vstup 1 je nastaven tak, aby přehrávání  
trvalo jen po dobu jeho aktivace,

• pro vstup 2 několik slovenských nebo českých číslovek (ukázka funkce náhodného spouštění),

• pro vstup 6 s  aktivní  funkcí  Podkres dvě volně šiřitelné skladby (mohou být  shodné jako u 
vstupů 3 nebo 4),

• vstupy 7/8 mají aktivní funkci Regulace hlasitosti,

• pro vstup 9 (tlačítko TEST/Upload) slova „plus“, „mínus“ a „nula“,

• funkce VOX je aktivní s nastavením VOX, mix na výstup (zastavuje s fadeoutem).

15
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7. Komunikační protokol MODBUS-RTU
(doplňky HLM-EXP-4485M nebo HLM-EXP-4232M)

Popis komunikačního protokolu MODBUS je k dispozici na vyžádání.

8. Komunikační protokol ASCII
(doplňky HLM-EXP-4485 nebo HLM-EXP-4232)

8.1. Datový formát a adresace
Datový formát je standardní 8 data bitů, bez parity, 1 stop bit.

Příkazy jsou potvrzovány odřádkováním (<cr><lf> nebo <cr>).  Pozn. <cr> = 0x0Dhex, <lf>=0x0Ahex.

Každý příkaz je uvozen dvouznakovou adresou v rozsahu 01 až 99. Adresu modulu nastavujeme 
v poli  Adresa  hlásiče v  programu  Hlm41setup;  alternativně  můžeme  užít  i  všesměrového  vysílání 
(adresa  --),  což  je  vhodné  jen  tam,  kde  je  na  sběrnici  jediný  hlásič  (v  opačném  případě  dojde 
k poškození odpovědi).

Tedy pro modul s adresou 17 můžeme odeslat příkaz P123 takto:

17P123<cr>

modul odpoví již bez adresy:

OK<cr>

Při využití všesměrového vysílání můžeme odeslat příkaz P123 takto:

--P123<cr>

modul odpoví již bez adresy:

OK<cr>

Mezi příkazy zařazujte 500 ms mezery nebo čekejte na odpověď modulu, po níž je možné okamžitě 
zaslat další příkaz. Typický čas pro vykonání jednoho příkazu je 10 ms s výjimkou příkazu přehrávání 
(P), jehož vykonání může trvat až 500 ms.
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8.2. Seznam příkazů
Příkaz Příklad Funkce Odpověď 

modulu
Poznámka

S --S<cr> Okamžité ukončení přehrávání OK<cr>

Fx --F4<cr> Zastaví přehrávání plynulým 
ukončením, parametr 1 = 
nejrychleji, 9 = nejpomaleji.

OK<cr>

F0 --F0<cr> Zruší probíhající fade-out OK<cr>

D --D<cr> Diagnostika na RS-232 kanál OK<cr> pouze pro užití ve 
výrobě

Pxxx --P017<cr> Spustí přehrávání daným 
(virtuálním či kontaktním) 
vstupem. Parametr má rozsah 
001 až 300.

OK<cr> nastavení parametrů 
vstupů viz níže; beží-
li přehrávání, je 
ukončeno a 
započato nové

Ixx --I00<cr> Ovládá při módu VOX 0 
přimíchání signálu z linkového 
vstupu do výstupu hlásiče. 
Parametr 00 vypíná přimíchání, 
parametr 11 přimíchání zapíná.

OK<cr> výchozí hodnota 00

hlasitost bude 
použita podle 
nastavení pole 
Linkový 
vstup/Hlasitost v 
HLM41setup

Xx --X1<cr> Přepíná VOX mód, viz níže OK<cr> výchozí hodnota 
podle nastavení VOX 
módu v Hlm41setup

hlasitost a citlovost 
bude použita podle 
nastavení polí 
v sekci Linkový 
vstup v HLM41setup

Wxxxx --W0100<cr> Speciální nastavení hlasitosti OK<cr> pouze pro užití ve 
výrobě

Rx --RF<cr> Přepínání režimu regulace 
hlasitosti.
Parametr:
A … hlasitost reguluje 
analogový vstup modulu, 
příkaz V je blokován
F … hlasitost je plná (zejm. pro 
užití s linkovým vstupem), 
příkaz V je blokován
M … hlasitost je ponechána 
beze změny na poslední 
hodnotě před přijetím příkazu 
RM<cr>; je možné hlasitost 
měnit příkazem V

OK<cr> výchozí hodnota 
podle nastavení pole 
Hlasitost řízena  
analogovým 
vstupem AIN v 
Hlm41setup 
(zapnuto = A, 
vypnuto = M a 
výchozí hodnota 
hlasitosti 1024)
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Vxxxx --V0100<cr> Nastavení hlasitosti (musí 
předcházet po restartu modulu 
alespoň 1x příkaz RM<cr> 
nebo musí být vypnuto pole 
Hlasitost řízena analogovým 
vstupem AIN v Hlm41setup).
Rozsah hodnot parametru 
0000 až 9999. Hodnota 1024 
odpovídá plné hlasitosti; vyšší 
hodnoty mohou vést k 
přebuzení.

OK<cr>

? --?<cr> dotaz na stav modulu INPUT<cr>
(je aktivní funkce VOX nebo 
přimíchávání vstup. signálu; tento 
stav má prioritu před ostatními stavy)
FADEOUT<cr>
(přehrávání je ukončováno fade-
outem)
PLAYING<cr>
(přehrávání běží)
IDLE<cr>
(přehrávání neběží, modul připraven)

Použité parametry vstupů při spuštění přehrávání příkazem Pxxx jsou následující:

Výchozí hlasitost 100 %

Spíná relé při přehrávání ano

Jiná  hláška  (kontaktní  vstup)  nesmí  přerušit 
přehrávání

ano,  vyžádané  hlášky  budou  přehrány 
po skončení aktuálně přehrávané hlášky

Čekání po přehrání žádné

Opakování hlášky nemá význam; neopakuje se

Je-li zapnuta funkce REGULACE HLASITOSTI vstupy č. 7 a 8, nepoužívejte příkazy P007 a P008.

Funkci  PODKRES  užívejte  spolu  s  řízením  reprodukce  pomocí  rozhraní  RS-485/RS-232  pouze 
po dohodě s výrobcem (speciální verze firmwaru).
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Pomocí příkazu Xx je možné přepínat režim funkce VOX.

Parametr x Režim VOX odpovídá volbě v poli Linkový vstup  
programu Hlm41setup

0 Nepoužit

1 VOX, mix na výstup (hlásí dál)

2 VOX, mix na výstup (zastavuje hlášku)

3 VOX, mix na výstup (zastavuje s fadeoutem)

4 VOX, přepojen na výstup (hlášení odpojeno)

9. Přílohy

9.1. Technické údaje

Napájení HLM-410: 5 – 26 V DC, 0,5 A (výstupní relé pracuje 
od 11 V)
HLM-411:  6  –  26  V  DC,  max.  3  A  (výstupní  relé 
pracuje od 11 V)

Příkon HLM-410: cca. 0,6 W
HLM-411: cca. 1,0 W bez vybuzení

Počet vstupů 8
Napěťová úroveň vstupů 6 – 24 V DC, odběr < 10 mA

krátkodobě  -  max.  5  sekund/minuta  30  V  (např. 
tlačítkové ovládání z +30 V)
(je-li  na  štítku  uvedena  odlišná  hodnota,  platí 
hodnota na štítku!)

Výstupy, vstupy 1x linkový stereofonní výstup Jack 3,5  (max. 2,5 Vp-
p)
1x linkový stereofonní vstup Jack 3,5  (max. 2,0 Vp-
p)
1x relé max. 30 V / 1 A reálná zátěž
1x stereo výstup 2x 10 W / 8 ohm (jen HLM-411)

Kapacita paměti dle  užité  SD  karty,  maximálně  2  GB,  standardně 
dodáváme 2 GB kartu

Vzorkovací frekvence 44,1 kHz 
Provozní podmínky 5 – 45 °C, vlhkost max. 90% nekondenzující

rozšířený teplotní rozsah na dotaz
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