
Co umí a neumí Fairhaven RD 500 
Petr Janásek 
Delší dobu se vedou diskuze na webových stránkách o tom, který skener nebo přijímač je lepší, 
jaké má výhody či nevýhody a občas je zmiňována značka Fairhaven.  Než se o něm rozepíšu, 
předesílám, že nejsem ani prodejce VF techniky ani nijak citově závislý na nějaké výrobní značce 
elektroniky a že ke všem výrobkům které vlastním jsem velmi kritický.  
 

 Fairhaven RD500 VXG je kombinace 
přijímače a skeneru malých rozměrů o  
velikosti většího autorádia a přijímá 
signály v širokém kmitočtovém rozsahu 
od 10 kHz po 1775 MHz, s vynikající 
citlivostí (například od 0,5 až 500 MHz 
MDS<0,03 µV při SSB nebo lepší než 
0,3 µV od 48 do 860 MHz pro NFM na 
50 Ω a to při slušné hodnotě IP 3.řádu 
> + 10 dBm i když v mezipásmu od 30 
do 46 MHz se sníženou citlivostí ale 
tam stejně prakticky není co 
k poslouchání. V rozsahu 50 kHz až 30 
MHz (AMW) má jen 5 kmitočtů 
birdies,hluchých a to 13940, 14850, 
20990, 22900, 29700. 
 

 V celém širokém spektru kmitočtů jej můžeme provozovat buď jako „obyčejný“ přijímač s ladícím 
krokem od 5 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,33 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz po 50 kHz 
s módy AMN, AMW, AM+, ASD, ASU, ASL , LSB, USB, DSB, CWL, CWU, Stereo-CW, FMN, FMV 
a to bez jakéhokoliv omezení, takže například i na UHF pásmu si můžeme zvolit mód LSB a ladit 
po 5 Hz nebo naopak na DV si zvolit mód FMN s krokem 50 kHz. Ladící knoflík nemá jako u jiných 
skenerů obvyklého „cvrčka“ nýbrž optočlen a proto máme stejný pocit při ladění jako u běžného 
analogového radia. 

 
 V přijímači je k dispozici anténní 
zeslabovač -20 dB, vestavěný 
odpojitelný anténní zesilovač, 4 
anténní vstupy (2 x PL, 2 x F), 
nízkofrekvenční CW filtr se 3 
strmostmi, variabilní NF výřezový 
Notch nebo naopak vrcholový 
Peak filtr, NF-dolní propust , 
přičemž filtry se dají i kombinovat, 

MF pasband-tunning pro SSB a synchro módy nastavitelný v 9 krocích, volitelné AGC, FM-AFC 
dolaďování kmitočtu (pro odstranění Dopplerova efektu při příjmu satelitů) , NoiseBlanker- pro 
vyklíčování poruch, plynule nastavitelný umlčovač šumu squelch fungující na FM ale i AM módech.  
 
Má také volbu zrychlení ladícího kroku 10 x, vestavěný modem pro dekódování programy JVFax a 
další,  výstup RS 232 pro připojení PC, digitální 
záznamník, 5 časovačů s naprogramováním a to 
až na rok dopředu, ukazatel hodin, datumu a 
časové zóny, podrobný S-metr do + 50 dB a víc , 
ukazatel naladění na střed, bohatě vybavené 
infračervené dálkové ovládání, 2 x DIN konektor 
pro line-výstup, spínací napětí, připojení MGF, 
PC-klávesnice, s možností snadného doplnění 
diskriminátorového výstupu, poctivý uzemňovací šroub. 
 



Mezifrekvenční šířka pásma 2,4 kHz, 6 kHz a 12,5 
kHz s potlačením min. – 65 dB je určována 
kombinací  až 4 ks kvalitních keramických filtrů  
Murata  CFJ455K5 a CFW455IT (stejné používá i 
AR 7030) a na přání je ale možné mít i osazení 
Collins fitry. Filtry se sice nevolí přímo, nýbrž se 
automaticky přiřazují zvolenému módu, a protože 
je jich vždy několik (AMN, AMW, AM+) (FMN, 
FMV) je tak umožněna  nepřímo volba šířky MF 
pásma.  RD 500 pracuje s omezením na použití 
módů FMW a FMStereo  v pásmu FM-rozhlasu od 
65 MHz do 175 MHz.  V TV pásmech přijímá od 
45 MHz do 855 MHz, kde umí zpracovat  pomocí 
vestavěného separátního tuneru s SAW fitrem a 
synchronním PLL demodulátoru jak TV-zvuk tak i 
dokonce TV-videosignál (bohužel oděleně, kvůli 
použité západní normě), který můžeme poté 
zobrazit na libovolném AV zařízení. 
  
 Zvláštností tohoto radia-skeneru je neobvyklý 
počet VFO a to 26 u nichž je možné mít různě 
zvolený kmitočet i mód, avšak se společným 
ladícím krokem vybraným z předvolby. Komu  by 
vadil tento způsob VFO může provozovat přijímač 
„bandově“, kde si předem zvolí dvě mezní 
frekvence a to i, tedy pásmo (band) mezi nimiž 
bude ladit a může si zde navolit absolutně 

libovolný ladící krok, všechny hodnoty s přesností až na desítky Hz! Těchto bandů je k dispozici 
99! U obou způsobů, VFOvém i bandovém, je možné (jednoduše a snadno zapamatovatelným 
menu) kdykoliv měnit mód. Každý band nebo VFO je možné pojmenovat názvem až o 20 
alfanumerických znacích. 
 
V celém frekvečním rozsahu od VLF po UHF umí Fairhaven RD500 VXG pracovat jako pravý 
skener v bandovém (popsaném výše) i skupinově(group)-paměťovém způsobu s rychlostí 
skenování 50 pamětí/sec. I zde je ojedinělý jak množstvím skupin a pamětí tak i způsobem jejich 

uspořádání a používání. Tento skener má totiž 
k dispozici 234 skupin (A1, A2, A3... až Z9) a ve 
skupině může být až 999 pamětí, s maximálním 
počtem záznamů ve skeneru 54 681! I zde každou 
skupinu i všechny paměti si můžeme popsat až 20 
znaky  a to velmi snadno, buď pomocí tlačítek nebo 
ladícího knoflíku na přijímači nebo dálkovým 

ovládáním nebo na přijímač připojenou PC klávesnicí. Kdo jednou zkusí popisování u RD 500, 
vždy bude s jinýmy způsoby označování pamětí nespokojen. 
 
Fairhaven umí skenovat v jednotlivých bandech nebo skupinách několika způsoby. Stop-mód  
zastaví na skenování na kmitočtu nebo paměti na kterém je právě relace (nosná a modulace) a 
pokračuje teprve po ručním podnětu dál, 
Continunous-automaticky zastaví prohledávání 
na zvolenou dobu bez ohledu na nastavení 
squelche na každém kmitočtu podle 
skenovacího kroku (výhodné na rozhlasových 
pásmech), Hold-po zastavení na aktivním 
kmitočtu nebo paměti čeká i po ukončení signálu 
po zvolenou dobu (použití například při sledování leteckém provozu), Pause-skenování se zastaví 
na uživatelem definovanou dobu a pokračuje i když relace ještě trvá.  

 

 



 
Pomocí funkce Automemory skener uloží do předem zvolené skupiny každý kmitočet na němž se 
objeví nějaký signál a to i opakovaně ( vhodné kvůli použití na BC pásmech, kde na jednom 
kmitočtu se může postupně vyskytnout i několik stanic). Pokud nám opakovaný záznam vadí, 
velmi snadno jej vymažeme.  Při VFO provozu se naopak ukládá kmitočet do zvolené skupiny vždy 
ručně. Každá z pamětí se dá jednoduše také libovolně rozlaďovat, měnit mód a pokud změnu 
neuložíme, zůstanou v platnosti její původní nastavení. Takže se skener chová jako by měl dalších 
54 000 VFO.  Skener umožňuje také snadné a rychlé vyhledávání kmitočtů podle jmen pamětí a to 
buď ve všech skupinách nebo jen ve vybraných.  Tyto označené zápisy potom můžeme i 
nakopírovat do jiné skupiny a snadno si pořídit skupinu například jen VOLMET a podobně. 
 
Volbou PRIO ve skenovacím menu se zaktivuje 
skener pro okamžité přepnutí příjmu na tento 
prioritní kmitočet, pokud se na něm objeví signál. 
Označení frekvence nebo paměti SKIP se jí 
skener vyhne při skenování, pokud jsme si 
záznam(y) takto označili. Ovládání celého 
přijímače-skeneru RD500 je velmi snadné, díky 
promyšlenému uspořádání ( i když jen 
dvouřádkového) displeje a velmi chytře a ergonometricky umístěných tlačítek. Například volba 
některého ze 14 módu je dílem okamžiku stiskem tlačítka MODE a příslušného dalšího z 6 
základních tlačítek „polopatického“ menu (není nutné 14 x za sebou tisknout jedno tlačítko 
abychom se dostali přes všechny nabídky módu právě na ten požadovaný). Navíc znázornění 
tlačítek na displeji odpovídá skutečnému rozložení tlačítek na přijímači. 
 

 
 



K RD500 VXG je přibalen i propojovací kabel RS 232 a bohatý výběr software pro ovládání 
přijímače-skeneru ve 3 virtuálních modifikacích,  databáze pro správu ohromného množství VFO, 
bandů, skupin, pamětí. Dále vynikající program pro převod cizích databází z jiných formátů do 
přijímače a to dokonce i tištěných! Konvertor souborů je software, pro konverzi databází 
naskenovaných z dokumentů v papírové formě nebo elektronické podobě z internetu apod, avšak 
ve formátech (dbf, txt, a dalších) nekompatibilních s programem VR2. Tento program má rozsáhlé 
automatizované příslušenství ke zpracování dat do formátu RD500 a soubor nápovědy s 
výukovým  postupem pomocí help menu. 

 
Výhodou používání 
konvertoru souborů je to, že 
může být snadno 
konvertováno velké množství 
dat a tak se vyhnout nutnosti 
vpisovat množství informací 
do samotné databáze 
Fairhaven a že snadno 
ostaneme velké množství dat 
jako například kompletní 
databáze AM rozhlasových 
stanic z celého v rozsahu 
WRTH nebo ILG, což 
představuje „jen“ asi 11 000 
záznamů.  
 
Právě tak je možné pořídit 
databázi Utility stanic od 9 
kHz do 30 MHz, kterých je 

cca 26 000.  Pokud obě databáze nahrajeme do RD 500, obsadíme "pouhých" 39 skupin pamětí a 
stejně v přijímači zbyde ještě neobsazených 17 skupin s volnými 17 000 záznamy!!! Například 
kompletní Aerolist na KV (cca 3 000 záznamů), databázi NDB, kmitočty VKV, bandplan ČR od 
OK1ZOO (přes 2000 záznamů), satelitní frekvence, atd, atd.  
 
I zde se potvrzují fenomenální ovládací vlastnosti přijímače Fairhaven RD 500 spolu s velmi vtipně 
zvolenou koncepcí 
programového vybavení, 
využívající funkce MS 
Office. Jako přídavek 
obsahuje Fairhaven CD i 
různé programy pro 
dekódování, služby, RDS, 
analyzátory spektra atd.   
Po připojení výkonných 
antén ať již drátových LW 
(nechá si líbit bez velkých 
potíží se „zahlcením“ i 100 
m) např pro příjem NDB (s 
výhodou použijeme 
kombinaci CW-filtru a 
Variabl-filtru, popřípadě i 
PBS) , DWD Hamburg a 
jiné, nebo BC na DW nebo 
smyčkových či napřímo 
prutové a zcela určitě 
některou z diskon 

 



s předzesilovačem budeme mít nejuniverzálnější přijímač-skener, který je na našem trhu a že na 
něj má jen málokterý skener i KV radio.  
 
Ve spojení s PC a 
příslušnými 
programem pro 
digiprovozy a utility 
uspokojí každého. Je 
dostatečně stabilní i 
pro příjem KV 
ACARSu, právě tak i 
pro letadla na VHF po 
půl Evropě.  
Já sám mám k RD500 
trvale připojen 
aperiodický 
nesouměrný dipol 55 
+ 43 m, který 
používám na DV a KV 
až po 30 MHz, (NDB a 
RTTY) a přepínám na 
CB 5/8 a 1,2 m laděný 
Loop a na VHF a UHF 
mám trvale připojeny 
diskonu se 
zesilovačem a bez zesilovače. Paralelně k Fairhavenu přepínám pro porovnání do 30 MHz AR 
7030 a všechno co chytím na AR7030 přijímám (občas něco i lépe) i na RD500.  
 

Baví mne kromě 
HAM (i když i ty 
občas poslouchám) 
téměř všechno od  
BC-Dxingu 
(především tropo 
pásma) po 
INMARSAT. Ve 
spojení s PC 
používám všechny 
běžné software od 
RR, RadioCom 5, 
Wacars po PCHFDL. 
Data z něj jdou číst 
naprosto normálně i 
u RD 500. 
Opakovaně jsme na 
DX-campech 
porovnávali RD500 
s IC-R8500 a to i na 
120 m LW anténu, 
prakticky se stejnými 
výsledky od DV po 
KV. 
 
 
 
 



(+) 
- malé rozměry 
- velké množství 
konektorů 
- velmi dobré VF 
vlastnosti a to již od 
VLF  
- výborná VF citlivost 
- velmi dobré MF 
vlastnosti  
- obrovské množství 
VFO, bandů, pamětí a 
jejich vynikající editace  
- velmi snadná a rychlá 
obsluha a popis názvů 
- dálkové ovládání se 
všemi funkcemi 
- vhodný i pro mobilní 
použití v autě 
- minimálně vlastních 
rušivých frekvencí 
- rychlé skenování 
 
(-) 
- nf šum s citlivými sluchátky 
- jen dvouřádkový displej 
- počáteční teplotní nestabilita demodulátoru SSB 
- při přepnutí z SSB na AM,FM zůstává na displeji poslední číslice 
 
Co mu schází podle mne k dokonalosti? 
- víceřádkový displej aby byly zobrazovány všechny informace o příjmu najednou 
- snížení NF šumu 
- TCXO 
- DRM mód 
- detekce CTCSS/DCS 
- plnohodnotný mód FMW s RDS 


