
Obecné vlastnosti:
• Palcová RC souprava se 12 proporcionálními a 2 spínanými kanály
• Modulace: Futaba FASSTEest (FASST + telemetrie), FASST a S-FHSS
• Modulace FASST kombinuje FHSS a DSSS do jednoho - proto je spojení 
  maximálně spolehlivé s dosahem 3000 m při vyzářeném výkonu do 100mW
• Extrémně nízká latence 6.3 ms (při omezené telemetrie a 12 kanálech)
• Rychlé obnovení spojení v důsledku přerušení
• Synchronní pohyb serv (Servo timing)
• Možnost upgradu firmware vysílače přes SD kartu
• Paměť na 30 modelů lze rozšířit SD kartou, pojmenování modelu 10 znaky
• Nastavitelné jméno uživatele (10 znaků)
• Velký grafický podsvícený displej 128 x 64 pixelů
• Programy pro letadla, větroně a vrtulníky
• Možnost přiřazení: 2 posuvné přepínače, 2 točné trimy, 6ks 3pol. přepínačů
• Precizní křížové ovladače v dvojitých kuličkových ložiskách
• Rozlišení 12 bitů (4048 hodnot) na všech proporcionálních kanálech
• Vynikající ergonomie, nastavitelná tuhost křížových ovladačů a délka kniplů
• Čtyři nastavitelné typy vibračního alarmu
• Nastavitelná intenzita podsvícení a kontrast displeje
• Telemetrie s 32 datovými kanály
• Výstup na sluchátka (pro telemetrické alarmy), konektor učitel/žák/simulátor
• Výstup programování serv S.BUS/S.BUS2, nastavení ID, kanálů, reverzu, 
  typ serva, soft start, offset, velikost výchylek, max. rychlost, šířka necitlivosti,
  omezení proudového odběru, zádržný moment, tlumení rázů
• Menu v 9 jazycích včetně češtiny
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 14 (12 proporcionálních, 2 spínané)
Pásmo  2.4 GHz
Mód  Volitelný 1 až 4 včetně módu 0
Modulace Volitelná Futaba FASSTest, FASST, S-FHSS
Délka  210 mm
Šířka  218 mm
Výška  75 mm po konec standardních kniplů
Hmotnost 950 g
Akumulátor LiPol 7.4 V 3400 mAh s integrovaným nabíječem
Proudový odběr Cca 130 mA

Futaba FX-22 2.4GHz Mód 1-4, R7008SB

Možnosti telemetrie
Vysílač má integrovanou telemetrii, která je funkční při 
použití modulace Futaba FASSTest. Můžete tak v re-
álném čase sledovat na displeji palubní napětí, otáčky 
motoru (magnetické nebo optické čidlo), výšku (tlako-
vý senzor) nebo GPS data (zeměpisné souřadnice + 
velmi přesná rychlost vůči zemi + vario + vzdálenost 
od vysílače). Varovné informace lze získávat vizuálně, 
zvukově nebo vibracemi vysílače. Senzory se zapojují 
do sběrnice S.BUS2, např. společně se servy. Senzor 
napětí se připojuje přímo do speciálního konektoru 
na přijímači - zprovoznění klíčového telemetrického 
údaje je snadné a není potřeba dokupovat žádná další 
zařízení. Zajímavostí je, že GPS umožňuje měřit vzdá-
lenost od vysílače (vzdálenost při zemském povrchu i 
delší vzdušnou vzdálenost). 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 FX-22 má 14 kanálů - 12 kanálů je proporcionálních a 2 kanály jsou spínané (minimální a maximální výchylka). Futaba FX-22 používá 
nejnovější modulaci Futaba FASSTest (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology Extended System Telemetry), 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.


