
Charakteristika
Futaba CGY760R je špičkový komplexní stabilizační systém pro RC modely 
vrtulníků. Obsahuje T-FHSS / FASSTest přijímač Futaba 2.4 GHz a špičko-
vý stabilizační systém pro vrtulníky. Součástí balení je programovací karta 
Futaba GPB-1. Stabilizační systém lze nastavovat i bezdrátově přes vysílač.

18-ti kanálový přijímač (T-FHSS a FASSTest), se vstupem pro governor 
(senzor otáček), špičkový MEMS heading-hold senzor a stabilizační systém, 
který vychází z gyra Futaba CGY750 V2. Díky komplexnosti řídící jednotky 
se minimalizuje množství kabelů v modelu.
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Technické údaje
Použití  RC modely vrtulníků
Pásmo  2,4 GHz
Modulace Futaba FASSTest, T-FHSS
Rozměry 3.5 ~ 8.4 V
Hmotnost 20,2 g
Počet kanálů 18
Typ S.BUS S.BUS2
Telemetrie Ano

Futaba přijímač CGY760R 2.4GHz FASSTest/T-FHSS

Přijímač
• Podpora modulace FASSTest (18 nebo 12 kanálů) a T-FHSS
• Dvě antény zajišťují prostorově diversitní příjem s minimalizací výpadků signálu
• Podpora telemetrie - nativně napětí přijímače a otáčky z governotu. Další senzory lze zapojit do S.BUS2

Parametry stabilizace
• Adaptivní PID regulace s Feed-Forward vazbou
• Instalace naležato nebo nastojato, přednastavený 3D a sportovní režim
• Podporuje typ cykliky: H3-90 / H3-120 / H3-140 / H4-00 / H4-45

Governor
• Použit adaptivní PID regulátor
• Nastavitelný rozsah otáček hlavy od 700 až 4000 ot/min
• Výstup pro řízení plynu kompatibilní jak s analogovými, tak i digitálními servy
• Kompatibilní se senzorem GV-1 či externími governory (např. u regulátorů Castle Creations)
• Nově je filtrování signálu z governoru pro preciznější řízení otáček
• Informace o otáčkách jsou automaticky předávány v telemetrii

Vlastnosti CGY760R
• CGY760R obsahuje Futaba přijímač, Heading Hold MEMS gyro, stabiluzační systém a vstup pro governor
• Snadná instalace a minimalizace množství kabeláže
• Hliníkové pouzdro s eloxovaným povrchem nejen pěkně vypadá, ale eliminuje přenos vibrací do MEMS senzoru gyra
• Montáž pomocí šroubů k šasi vrtulníku
• S.BUS2 výstup pro připojení dalších telemetrikých senzorů nebo dalších zařízení (kanály 1~18).
• Možnost aktualizace firmware


