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Hyvä asiakas,
olemme ilhtuneita, että olet päättänyt hankkia PowerBox vastaanottimen, joka melkein varmasti 
edustaa maailman kehittyneintä lähetys/vastaanotto järjestelmää. Ennenäkemätön valikoima 2,4 
GHz:n alueella, erittäin nopea ja erittäin tarkasti toimiva tiedonsiirto molempiin suuntiin - 
nämä ovat tämän radiojärjestelmän erinomaisia ominaisuuksia

1.TUTOTEKUVAUS

PowerBox vastaanottimet eivät ole vain "vastaan-ottimia" tavanomaisessa merkityksessä; ne ovat 
"lähetinvas-taanottimia". Ne kykenevät lähet-tämään ja vastaanottamaan dataa samalla nopeudella 
ja kantamalla kuin niihin liittyvät lähettimet. Kaikissa PowerBox vastaanottimissa on radiosiru, 
mutta oleellinen ero on kiinteä etuvahvistin joka on yksi pitkän kantaman mahdollistavista 
tekijöistä.  PowerBox radiolinkki on hyppely-järjestelmä, joka käyttää vhintään 66:tta 198:sta 
mahdollisesta kanavasta. Älykäs hyppelysekvenssi varmistaa häiriöttömän toiminnan silloinkin 
kun taajuusalue on raskaassa käytössä. Tyyppimerkinnän lopun "S" tai "D/E" kertoo asennettujen 
radioyksiköiden määrän vastaan-ottimessa. D ja E tyypeissä PBR-8E, PBR-9D ja  TPBR-26D on 
täysin kaksi täysin toisistaan riippumatonta vastaaotto/lähtys-yksikköä. Muut järjestelmät 
käyttävät kahta antennia Switschin between 50-50, mutta jos toinen antenni menettää signaalin 
50% datasta menetetään. Meidän järjestelmämme ei toimi näin. Emme käytä myöskään 
kytkentädiodeja, jotka vaimentavat signaalia sen saapuessa, koska niilä on haitallinen vaikutus radiopiirin 
toimintaan. PowerBox vastaanottimet poimivat data-paketit vaimentamattomina ja analysoivat ne kokonaan. 
Jos yksi tai kaksi pakettia sisältää virheitä tai jos signaalin voimakkuus on huono tai jos signaali puuttuu 
kokonaan käytetään toisen vastaanotinyksikön vastaanottamaa dataa, joka siirretään servo- tai digitaalisille 
ulostuloille. Tuloksena on 100 signaali vaikka toinen antenni ei toimisi lainkaan.

OMINAISUUDET:
+  2,4 GHz:n vastaanotin, joka toimii CORE RC-järjestelmässä
+  yksi tai kaksi vastaanotinyksikköä
+  äärimmäisen hyvä häiriösieto
+  ultrapitkä kantama
+  korkean suorituskyvyn reaaliaikainen telemetria
+  kiinteä telemetria vastaanoton laadulle ja akun jännitteelle

2. OMINAISUUDET J LIITÄNNÄT

PWM ulostulot

3. VIRRANSYÖTTÖ

Jotta PBR vastaanotinten koko saadaan pysymään mahdollisimman pienenä niissä ei 
käytetä hupputeknisiä virtaliittimiä. Virransyötön tulisi aina tapahtua jostain servoliitinrivin liittimestä. 
Käyttäkää Y-johtoa jos mikään liittimistä ei ole vapaa. PBR-7S ja PBR-9D vastaanotinten dataliittimiä ei 
pidä käyttää virransyöttöön koska niiden virrankesto on vain 5A.

4. LIITTÄMINEN PARIKSI

Vastaanottimet voidaan liittää lähettimeen käyttäen jompaa kumpaa kahdesta tavasta:

a) Kytke virta vastaanottimeen ensin
 LED alkaa vilkkua nopeasti noin 10 sekuntia. Kosketa "Liitä" painiketta lähettimen näytössä, vastaanotin ja 
lähetinn liityvät pariksi. Jos et kosketa "Liitä" painiketta 10 sekunnin kuluessa LED:n vilkuntanopeus 
muuttuu hitaammaksi. Nyt vastaanotinta ei voi enää liittää lähettimeen elle vastaanottimen virtaa kytketä 
ensin pois.

b) Kosketa "Liitä" painiketta ensin
Tämän jälkeen kytke virta vastaanottimeen: lähetin ja vastaanotin liittyvät pariksi.

5. SERVOLIITINTEN TARKEMPI KUVAUS

7. ANTENNIEN ASENNUS JA ASENTO

Kaikki PowerBox vastaanottimet on valmistettu SMT menetelmällä ja ne kestävät siksi erittäin hyvin värinöitä 
ja iskuja. Useimmissa malleissa ne voidaan kiinnittään suoraan sileään pintaan mallin sisään kaksipuolisella 
teipillä. 

Antennien asento voi vaihdella paljon riippuen mallista, rungon materiaalista ja vastaanottimen asemasta 
mallissa. Useimmissa tapauksissa suosittelemme antennien johtamista rungon ulkopuolelle koska tämä takaa 
oprimivastaanoton riippumatta mallin valmistusmateriaaleista.

8. MUUT ASETUKSET

Vastaanotin mahdollistaa monia lisäasetuksia, jotka voi valita lähettimestä ja ne voi lähettää radiolinkillä: 
transmitter and sent via the radio link:

• Päivitysnopeus*: tämä määrittää servon signaalin frekvenssin. Oletusarvo on 18 ms. 
• Optiona datan ulostulo voidaan asetta miksi tahansa kolmesta tyypistä*:  FastTrack, SRXL, kanava 8/10 

(PBR-7S/9D)

• Pidä/Failsafe: tämä valitaan lähettimen Toimintovalikossa.

9.KÄYTTÖHUOMAUTUKSIA

Kaikki PowerBox vastaanottimet voivat lähettää oletuksena akkujännitteen ja vastaanoton laadun Seuraavat 
tiedot lähetetään:

•  Akun jännite: tämä on servopistokkeilla oleva jännite. Huomaa: jos käytät akussa regulaattoria näytetty arvo 
on tuo reguloitu arvo, ei akun jännite.
• RSSI: tämä arvo on syöttöarvo antennissa ja sen yksikkönä dBm - logaritminen tehoarvo.
•  LQI: tämä arvo ilmaisee vastaanoton laadun prosentteina. Vastaanotin laskee arvon käyttäen menetettyjen 
datapakettien määrää ja tietyn ajan tehotasoa lähtökohtana. LQI antaa hyvin valaisevan tiedon radiolinkin
laadusta. Seurataksesi hyvin LQI arvoa suosittelemme, että astat pienoisohjelman telemetrianäytölle ja asetat 
hälytysrajaksi 60% tai 70%. Tämä varmistaa , että mikä tahansa vastaanoton ongelma hälyttää antaen sinulle 
tiedon tilanteesta.

*Tätä ominaisuutta ei ehlä ole alkusarjan vastaanottimissa.

12. PALVELUHUOMAUTUS

Pyrimme mahdollisimman hyvään palveluu, ja olemme siksi avanneet Tukifoorumin, joka kattaa kaikki 
tuotteisiimme liittyvät kysymykset. Se mahdollistaa nopean tiedonsaannin kellon ympäri, myös 
viikonloppuisin. Kaikki vastaukset tulevat PowerBox Team:lta varmistaen tiedon oikeellisuuden. 
Käytäthän ensin Tukifoorumia (Support Forum) ennen kuin soita:

www.forum.powerbox-systems.com

13. TAKUUEHDOT

Voimme antaa 36 kuukauden takuun PowerBox vastaanottimille alkaen alkuperäisestä ostopäivästä. Takuu 
kattaa todennetut materiaalivirheet ja ne korvataan veloituksetta sinulle. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat 
virheellisestä käytöstä, erittäin voimakkaasta tärinästä, liian korkeasta jännitteestä, kosteudesta, polttoaineesta ja 
oikosulusta. Sama koskee erittäin voimakkaan kulumisen aiheuttamia vikoja. 

14. VASTUUN POISTAMINEN

Emme voi varmistaa sitä, että otat huomioon ohjeemme koskien PowerBox vastaanottimen asennusta, tai, että 
käytät yksikköä ohjeittemme mukaisesti, tai, että  ylläpidät radio-ohjausjärjestelmää pätevästi

Siksi kiellämme vastuumme menetyksistä vaurioista tai 
kustannuksista jotka johtuvat PowerBox-vastaanottimen käytöstä 
tai toiminnasta tai jotka liittyvät millään tavalla tällaiseen käyttöön. 
Riippumatta käytetyistä oikeudellisista perusteluista 
vahingonkorvausvelvollisuutemme rajoittuu tapahtumassamme 
mukana olleiden tuotteiden laskun kokonaismäärään, mikäli sitä 
pidetään laillisena. Toivomme hauskoja hetkiä uuden PowerBox 
vastaanottimen kanssa.
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a) PWM ulostulot A1 - I9
 PWM ulostulot on numeroitu järjestyksessä 1 - 9, mutta ne on myös määritetty kirjaimin A - I. 
Vaihtoehtoisesti voit myös asttaa vastaanotinulostulot luomaan eri kanavanumerot. Esim PBR-9D:ään 
voidaan luoda ulostulot 10 - 19 yhtälailla kuin 1 - 9. *

b)  P²-BUS
 Tätä rajapintaa käytetään ulkopuolisen ultranopean P²-BUS telemetriajärjestelmän j  digitaaliservon 
ulostulona. Kun järjestelmä käynnistetään kaikki tähän pistokkeeseen liitetyt sensorit skannataan ja ne 
näytetään lähettimen näytössä.
P²-BUS pistoketta voidaan käyttää myös vastaanottimen päivittämiseen käyttäen USB liitäntäadapteria.

c)  FastTrack / Data
 Oletuksena tämä liitin on aseteetu SRXL:ksi; tätä digitaaliservosignaalia voi prosessoida useilla gyroilla ja 
akuilla joissa on regulaattori ja se toimii näin yleisliitäntänä kolmannen osapuolen lisätarvikkeille.
Tätä pistoketta voidaan käyttää myös reaaliaikaisille sensoreille (FastTrack), joita taas voidaan käyttää 
servoliitäntöjen suoraan kontrollointiin tai säätöön. Tyypillinen käyttö on iGyro SAT.*

6. LED valon merkitykset

Vastaanottimen LED voi  kertoa monista eri tyyppisistä vastaanottimen tiloista:

•  kiinteä vihreä valo: vastaanotin on liitetty lähettien signaaliin; signaalin voimakkuus on riittävä 
•  nopeasti vilkkuva vihreä valo; vastaanotin odottaa liitäntäsignaaliaf
•  hitaasti vilkkuva punainen valo; vastaanotin ei vastaanota mitään signaalia

PBR-5S PBR-7S PBR-8E PBR-9D PBR-26D

Taajuus 2.4GHz

Käyttöjännite 4.0 - 9.0V

Lähetettyjen kanavien määrä 26 ( P²-BUS rajapinnassa)

PVM ulostulojen määrä 5 7 8 9 0

Servo ulostulojen resoluutio 4096 askelta (12-bit)

Vastaanotinyksikköjen määrä 1 1 2 2 2

Kantama (esteetön näköyhteys > 9km

Telemetria Kyllä

P²-BUS telemetriarajapinta kyllä kyllä ei kyllä kyllä

FastTrack rajapinta ei kyllä ei kyllä kyllä

Parametrien asetukset lähettimestä kyllä kyllä ei kyllä kyllä

Mitat 44x20x12mm 52x22x12mm 62x25x17mm 57x27x12mm 48x25x10mm

Paino 7g 12g 16g 17g 10g

Käyttölämpötila -10°C - +85°C

10. ERITTELYT

LED

FastTrack/datayhteys

P²-BUS telemetria- ja servo- 
liitäntä
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