
Charakteristika
Cenově dostupná Futaba T14SG logicky navazuje na úspěšný palcový vysílač 
8FG. Vysílač má 14 kanálů - 12 kanálů je proporcionálních a 2 kanály jsou spínané 
(minimální a maximální výchylka). 14SG používá nejnovější modulaci Futaba 
FASSTest (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology Extended System Tele-
metry), která umožňuje přenos telemetrických dat z modelu do vysílače v reálném 
čase. Na vysílači lze v případě potřeby v systémovém menu změnit typ modulace 
na Futaba FASST či Futaba S-FHSS - takže můžete také používat všechny Vaše 
starší přijímače Futaba v pásmu 2.4 GHz. Způsob programování vysílače stejný 
jako u Futaby 8FG - 3D dotykovým tlačítkem. Samozřejmostí je nativní podpora 
nejnovějších technologií jako např. tříosého gyra s integrovaným governorem Futa-
ba CGY750 pro řízení výkonných bez pádlových vrtulníků.

Na vysílači lze v systémovém menu zvolit modulaci FASSTest, FASST, nebo 
S-FHSS. Takže můžete i s vysílačem Futaba 14SG plně využívat Vaše starší 
přijímače Futaba s modulacemi FASST nebo S-FHSS. Modulace FASST a 
FASSTest mají ještě další rozlišení podle počtu využívaných kanálů a tele-
metrických kanálů - vybráním nižšího počtu telemetrických a servo kanálů 
budete mít rychlejší přenos dat, což jistě ocení všichni vrtulníkáři.

Vlastnosti
• RC souprava vyšší třídy se 12 proporcionálními a 2 spínanými kanály
• Modulace: Futaba FASSTEest (FASST + telemetrie), FASST a S-FHSS.
• Modulace FASST kombinuje oba způsoby FHSS a DSSS do jednoho - 
  proto je dosah minimálně 3000 m při vyzářeném výkonu do 100mW
• Extrémně nízká latence 6.3 ms (při omezené telemetrie a 12 kanálech)
• Rychlé obnovení spojení
• Synchronní pohyb serv (Servo timing)
• Možnost upgrade firmware vysílače pomocí SD karty
• Paměť 0 modelů lze rošířit SD kartouy
• Nastavitelné jméno uživatele (10 znaků)
• Velký grafický podsvícený displej 128 x 64 pixelů
• Programy pro letadla, větroně a vrtulníky
• Přiřaditelné ovládací prvky: 2 posuvné přepínače, 2 otočné trimy, 
  6 třípólových pákových přepínačů, 1 dvoupolohový přepínač
• Precizní křížové ovladače v dvojitých kuličkových ložiskách
• Pryžové úchyty, nastavitelná tuhost křížových ovladačů a délka kniplů
• 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 včetně napájení - 
  nastavení ID, kanálů, reverzu, typu serva, soft startu, offsetu, velikosti 
  výchylek, max. rychlosti, šířky necitlivosti, omezení proudového odběru, 
  zádržného momentu, tlumení rázů, zvukového indikace stavu serva
• Menu v 9 jazycích včetně češtiny 
 
Obecné programování
• Správa modelů: kopírování, editace a reset modelů v paměti vysílače
• Dvojí výchylky: programovatelné na všechny kanály
• Reverz kanálů: nastavitelné na všech proporcionálních kanálech
• Krok trimu: nastavitelný krok trimu na 1 až 4 kanálu
• Subtrimy: nastavitelné 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, lze naprogramovat až 5 mixů
• Servo monitor: zobrazování výchylek serv
• Dva časovače: funkce přičítání a odečítání
• Auto lock: nastavitelná doba nečinnosti, po které dojde k uzamknutí 
  3D tlačítka - nemožnost editace parametrů modelu
• Telemetrie: přiřazení a konfigurace senzorů telemetrie, rychlost 
  aktualizace telemetrických dat, nastavení napětí, pro Fail-Safe
• Swash ring: omezení výchylek serv v závislosti na pozici ostatních serv

RC soupravy T14SG se dodávají s jedním nebo dvěma přijímači 
R7008SB a módech M1 nemo M2.
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 14 (12 proporcionálních, 2 spínané)
Modulace Futaba FASSTest, FASST, S-FHSS
Baterie  LiPol 7.4 V 2800 mAh s integrovaným nabíječem
Přijímač   Futaba R7008SB

Technické údaje přijímače R7008SB 2.4GHz FASSTest S.BUS/2
Počet kanálů 18 (8 standardních PWM)
Modulace Futaba FASSTest
Napájecí napětí 3.5 - 8.4 V
Proudový odběr cca 75 mA
Rozměry  24.9 x 47.3 x 14.3 mm
Hmotnost 10.9 g

Futaba T14SG 2.4GHz LiPo aku R7008SB


