
Charakteristika
Futaba T12K je cenově dostupná RC souprava střední třídy pro začátečníky i 
pokročilé modeláře. Vysílač T12K má 14 kanálů - 12 kanálu je proporcionálních a 
2 kanály jsou spínané (minimální a maximální výchylka). Vysílač má volitelné mo-
dulace T-FHSS a S-FHSS. Samozřejmostí je telemetrie. Vysílač má velmi bohaté 
programové vybavení, které je prakticky totožné s oblíbeným vysílačem T14SG. 
Programování vysílače je jednoduchá pomocí rotačního tlačítka.

RC vysílač T12K má samozřejmě integrovanou telemetrii. Telemetrie je funkč-
ní při spárování pouze s přijímač s modulací S-FHSS. V reaálném čase tak 
můžete sledovat na displeji palubní napětí, otáčky motoru (magnetické, optic-
ké čidlo nebo elektronické čidlo u střídavých elektromotorů), výšku (tlakový 
senzor), rychlost stoupání a klesání, GPS data (zeměpisné souřadnice + velmi 
přesná rychlost vůči zemi + vario + vzdálenost od vysílače) a mnohem více.

Senzory se zapojují do sběrnice S.BUS2, např. společně se servy. Senzor napětí 
se připojuje přímo do speciálního konektoru na přijímači. Zajímavostí je, že GPS 
umožňuje měřit vzdálenost od vysílače. Na veškeré telemetrické údaje lze nastavit 
rozsahy, při kterých dojde k aktivaci alarmu - vibracemi, zvukově nebo opticky. Na 
vysílači jsou čtyři typy vibrací. Obvyklý dosah telemetrie je 1000 m.

Vysílač není kompatibilní s modulacemi Futaba FASST a FASSTest.

Vlastnosti
• RC souprava vyšší třídy se 12 proporcionálními a 2 spínanými kanály
• Modulace: Futaba T-FHSS a S-FHSS.
• Rychlé obnovení spojení
• Synchronní pohyb serv (Servo timing)
• Možnost upgrade firmware vysílače pomocí SD karty
• Paměť 30 modelů lze rošířit mikro SD kartou
• Nastavitelné jméno uživatele (10 znaků)
• Velký grafický podsvícený displej 128 x 64 pixelů
• Programy pro letadla, větroně a vrtulníky
• Množství ovládacích prvků: 2 posuvné přepínače, 2 otočné trimy, 
  6 třípolohových pákových přepínačů, jeden dvoupolohový přepínač
• Precizní křížové ovladače ve dvojitých kuličkových ložiskách
• Pryžové úchyty, nastavitelná tuhost křížových ovladačů a délka pák
• 4 nastavitelné typy vibračního alarmu
• Nastavitelná intenzita podsvícení a kontrast displeje
• Telemetrie s 32 datovými kanály
• Výstup na sluchátka (telemetrické alarmy), konektor učitel/žák/simulátor
• Výstup pro programování serv S.BUS/S.BUS2 - nastavení ID, kanálů 
  zádržného momentu, tlumení rázů, zvukového indikace stavu serva
• Menu v angličtině, němčině a japonštině 
 
Obecné programování
• Uživatelké menu umožňuje vytvářet vlastní strukturu menu z položek, 
  které nejčastěji používáte. Definuje se pro každý model samostatně
• Správa modelů - přidávání, kopírování, editace a reset modelů
• Dvojí výchylky: vysílač podporuje nastavení dvojích výchylek
• Reverz kanálů: nastavitelné na všech kanálech
• Krok trimu: nastavitelný krok trimu na 1 až 4 kanálu
• Subtrim: nastavení neutrálu na všech proporcionálních kanálech
• Fail-Safe: nastavitelná pozice Fail-Safe
• Koncové body: nastavitelné koncové body serv na všech kanálech
• Rychlost serv: na všech proporcionálních kanálech
• Programovatelné mixy: k dispozici je 5 mixů
• Servo monitor: grafické zobrazení všech kanálů
• Dva časovače: funkce přičítání a odečítání
• Auto lock: nastavitelná doba nečinnosti, po které dojde k uzamknutí 
  3D tlačítka a nemožnosti editace parametrů modelu
• Telemetrie: přiřazení a konfigurace senzorů telemetrie, aktualizace 
  telemetrických dat, hodnota napětí pro Fail-Safe
• Swash ring: omezení výchylek serv v závislosti na pozici ostatních serv 
  (např. u řízení cykliky)

Futaba T12K umožňuje jednoduše programovat S.BUS nebo S.BUS2 
serva a telemetrické senzory. Servo či senzor připojíte do konektoru, 
který se nachází na spodní straně vysílače a v menu vysílače můžete 
nastavovat parametry.
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 12 (12 proporcionálních, 2 spínané)
Modulace Futaba T-FHSS a S-FHSS
Baterie  NiMH 6 V 1800 mAh baterie se síťovým nabíječem NiMH
Přijímač   Futaba R3008SB

Technické údaje přijímače R3008SB 2.4GHz 
Počet kanálů 18 (8 standardních PWM)
Modulace Futaba T-FHSS
Napájecí napětí 3.5 - 8.4 V
Rozměry  24.9 x 47.3 x 14.3 mm
Hmotnost 10.1 g

Futaba T12K 2.4GHz, R3008SB


