
Charakteristika
První tříosý stabilizační systém Futaba GYA460 pro RC modely letadel. 
Podporuje 3 letové režimy. Obsahuje 3-osé gyro a 3-osý MEMS akcelerometr. 
Stabilizační systém je jednoduše nastavitelný, takže jej zvládne i začátečník. 
Kompatibilní se všemi značkami RC přijímačů s PWM výstupem.

Na gyru se nastavují zisky pro všechny tři osy pomocí miniaturních po-
tencimetrů. Gyro podporuje jak klasické uspořádání křídel, tak i RC mo-
dely s elevony (samokřídla).  Je doporučen do elektro modelů letadel.
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Technické údaje
Použití  RC modely letadel
Senzor  3-osé gyro a 3-osy akcelerometr MEMS
Napájení 4.0 - 8.4 V
Rozměry 35 x 27 x 12 mm
Hmotnost 10 g

Futaba tříosé gyro GYA460 pro RC letadla

K dispozici jsou 3 režimy funkce gyra GYA460 - řídí se volným kanálem, v případě použití sběrnice S.BUS/2 se jedná o 5. kanál.

1. Beginner mode - maximální náklon modelu ve všech osách do 80°. Páky řízení do neutrálu, model se srovná a poletí vodorovně.

2. Gyro-Off - gyra vyřazena.

3. 3D mode - používá pouze 3-osé gyro, které pomáhá se zalétáním akrobacie (visení, nožový let) nebo eliminuje vliv větru a náhodných poryvů.

Vlastnosti
• Velmi jednoduché nastavení, které zvládne opravdu každý. Není potřeba žádné programování pomocí počítače.
• Lze použít do jakéhokoliv RC modelu letadla
• Kompatibilní se standardními přijímači s PWM výstupy (Spektrum, Jeti, ..) i S.BUS/S.BUS2 přijímači Futaba
• Čtyři možnosti umístění přijímače do modelu
• Podpora nezávislého řízení křidélek - můžete využívat diferenciaci křidélek!
• Podpora jak klasického uspořádání křídel (nosná a ocasní plocha), tak i samokřídel
• Tři letové režimy - viz výše
• Součástí balení jsou i veškeré propojovací kabely, není potřeba nic dokupovat
• Miniaturní rozměry a nízká hmotnost usnadňuje montáž i do stísněných trupů RC modelů
• Výstup je tvořen PWM signálem 20 ms. Lze použít i analogová serva, lepších výsledků se dosáhnepoužitím rychlých digitálních serv

Do RC modelů se spalovacím motorem je možné GYA460 nainstalovat pouze po eliminaci vibrací od motoru - např. tlustší 
vrstvou pěnové hmoty.


