GYSFLASH 4.12

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

12V

Ref. 029422

Kifejezetten városi kis autók, motorok, jet-skik, kartingok vagy fűnyírók 12V-os akkumulátorának
töltésére fejlesztették ki, a GYSFLASH 4.12 7 lépéses, intelligens töltésgörbével rendelkezik, ami
optimális és 2-szer olyan gyors töltést garantál, mint egy hagyományos 4A-es akkumulátortöltő.

IDEÁLIS VÁROSI KIS AUTÓKHOZ
• 12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 70 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett
kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 130 Ah-ig.
• Speciális téli üzemmód / AGM akkumulátor :
- Specifikus töltés nagy hidegben ( 5°C alatt).
- Optimális töltés Start & Stop (AGM) akkumulátorokhoz.
• Szivargyújtóra csatlakoztatható, így az akkumulátor a jármű 12V-os
csatlakozójáról tölthető (a kábel opcionális).
• Fenntartja az optimális töltöttséget, korlátlan ideig az akkumulátorra
kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet
esetére beállítás memorizálással.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS
• A felügyelet nélküli, 7 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot
és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
• Visszanyeri a teljesen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery ).
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ULTRABIZTONSÁG
• Védi a jármű elektronikáját : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni
védelem. Szikraképződés elleni védelem.
• Automata lekapcsolás rövidzárlat esetén vagy ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
• Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
• Egyszerüsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.
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Kompakt design, könnyű és hordozható.
Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
Falraszerelhető.
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