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Dit zijn twee nieuwe en lichte ontvangers.
Zoals de namen al zeggen gaat het bij de Quatra om een 4 kanaals ontvanger en bij de Penta om een 5 kanaals.
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Beide ontvangers maken gebruik van dezelfde micro kristallen als de Schulze Alpha 4.

De Penta weegt 2,9 gram , is 26 x 12,5 x 8 mm en is een single conversion ontvanger met microprocessor decoder. Deze wordt continue gevoed met het ingangs signaal en
zorgt ervoor dat foutloze pulsen naar het juiste uitvoer kanaal worden gestuurd.
De ontvanger werkt met ingangsspanningen van 3,6 tot 8V, dwz kan al werken op een lipo of 3 NiCads.

De Penta is in principe bedoeld voor lichte modellen zoals indoor (daar heb je tenslotte het meeste profijt van een superlichte ontvanger). Er is echter geen enkele reden te
bedenken waarom je de Penta niet zou gebruiken op modellen met een spanwijdte van meer dan 1,5 m.
Het bereik van de Penta is 500 meter in open veld. Voor indoor adviseert de ontwerper om niet met meer dan 3 tot 4 toestellen gelijk te vliegen.
De Quatra is een heel bijzonder ontvanger.

Behalve dat hij ook maar 7 gram weegt en slechts 44 x 17,8 x 6,5 mm groot is, is dit een ontvanger volgens het Berg-principe met een paar extra's.
Kan al op een lipo werken.
Antenne mag ingekort worden tot 40 cm, wel een reikwijdte test doen daarna.
DSP - Digital Signal Processing: ingangssignalen worden gefilterd om
ruis en stoorsignalen te onderdrukken. Alleen goede pulsen worden doorgegeven, vervormde en onjuiste signalen worden eruit gefilterd.

Het echte bijzonder zit hem in
TSR - Transmitter Signature Recognition: dat betekent dat de ontvanger de karakteristieke eigenschappen (handtekening) van de zender leert, vasthoudt en vergelijkt met de
binnenkomende signalen. Schakelt iemand met hetzelfde kanaal zijn zender in dan kloppen de nieuw binnenkomende signalen van de andere zender niet met die handtekening en
worden dus eruit gefilterd.
Dit kan uiteraard niet onbeperkt, maar biedt wel een extra veiligheid als iemand op hetzelfde kanaal per ongeluk zijn zender aanzet.
Zowel de Penta als de Quatra worden gemaakt door de Tjechische firma MZK servis uit Praag en zijn verkrijgbaar bij rc.jepe.biz
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