
Charakteristika
Osmnácti kanálový RC přijímač Futaba R7018SB s modulací FASSTest i 
FASST do obřích modelů RC letadel. 18 PWM servo výstupů, výstup S.BUS 
a S.BUS2, konektor pro externí vypínač, konektor měření externího napětí 
(rozsah 0 až 70 V), dvě nezávislé napájecí větve pro maximální spolehlivost. 
Maximální trvalý proud je 12 A, krátkodobě až 20 A.

Přijímač Futaba R7018SB je kompatibilní jak s nejnovější modulací 
FASSTest, tak i se starší modulací FASST! Přijímač tedy můžete použí-
vat i se staršími soupravami, jako 8FG, nebo RC soupravami od Robbe 
FX-20, FX-30 a pod. V případě modulace FASSTest přijímač posílá tele-
metrická data zpět do vysílače.
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Technické údaje
Počet kanálů  18
Modulace  Futaba FASSTest a FASST 2.4 GHz
Napájení  4.8 až 8.4 V
Max. proud  12 A trvale, 20 A krátkodobě
Telemetrie  Ano (pouze s FASSTest)
Rozměry  54.6 x 40.4 x 16.3 mm
Dosah   Plný
Hmotnost  42 g
S.BUS   Ano
S.BUS2   Ano (pouze s FASSTest)
Měření ext. napětí Ano, rozsah 0 až 70 V

Futaba přijímač 18k R7018SB 2.4GHz 

Pro maximální spolehlivost je R7018SB vybaven 2 nezávislými napájecími vstupy. Přijímač odebírá energii z té baterie, na které je vyšší napětí. 
Takže při výpadku jednoho napájecího akumulátoru, bude automaticky odebírat energii z druhého akumulátoru. Přijímač lze samozřejmě napájet i 
pouze z jednoho akumulátoru.

Samozřejmostí je použití dvou antén, zajišťující prostorově diverzitní příjem s minimální pravděpodobností výpadků signálu. Přijí-
mač Futaba R7018SB je osazen konektorem pro měření externího napětí, např. obřích modelů letadel na elektro pohon a pod. 

Režimy přijímače Futaba R7018SB
Přijímač může pracovat v jednom ze 3 režimů. Díky tomu je kompatibilní s leteckými soupravami Futaba 18MZ, 18SZ, 14SG, 8FG a soupravami 
od Robbe-Futaba (řada FX-... s modulací FASSTest nebo FASST).

• FASSTest - režim por použití modulace FASSTest (tj. s telemetrií) - tento režim je výchozí
• FASST standard - režim se standardní přenosovou rychlostí (rámcová rychlost je 14 ms) - lze použít i analogová serva
• FASST High Speed - vysokorychlostní režim (rámcová rychlost je 7 ms) - pouze po digitální serva

Přijímač je kompatibilní s modulací Futaba FASSTest (tj. FASSTest 18CH, FASSTest 14CH, FASSTest 12CH) a dále s 
modulací FASST MULTI. V modulacích FASSTest 18CH a FASSTest 14CH je plně funkční telemetrie


