

50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  40°C 
@100%

25°C 
@100%


kg


mm

IP

100-127 V AC 1500 W 100 A
12 V 5 < 1500 Ah <0.2 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 step (Pb)

9 step (LiFePO4)
55 A 75 A

6.5 310 x 130 
x 260

Automatic
>2V IP 21 150 A 2.5 m

220-240 V AC 2000 W 120 A 90 A 110 A

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

Ref. 026971
Ref. 027756 
Ref. 071605 

NABÍJEČKA 
OLOVĚNÝCH A  
LITHIOVÝCH  

BATERIÍ

12 V

• Přidát, vymazat nebo upravit režimy nebo nabíjecí profily přes USB.
• Importovat konfigurační soubory přízpůsobené k různým potřebám.
• Uložit historii a data nabíjení na USB disku USB a je využívat na počitače.
•   Připojit dodatečné moduly (tiskárna, čtečku kódů, atd...) přes specifickou zástrčku  

(SMC : Smart Module Connector).

100% PŘIPOJEN

GYSFLASH 121.12 CNT FV je vysoce výkonný stabilizovaný napájecí zdroj (120A) obsahující technologii 
inverter. Udržuje 12 V olověné čí lithoivé baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prácí. 
Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel. Díky USB propojenosti je 
100% nastavitelný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Nabíjení : Pro akumulátory 12 V olověné čí lithoikvé (LFP) od 5 až 1500 Ah.
• Diagnostika : podporuje 12V akumulátory až 120 A během disgnostiky v dílnách.
•  Showroom : Zajišťuje proudovou kompenzaci při předvádění elektrických vlastností 

předváděcích vozidel. Taky zajišt’uje optimální nabíjení akumulátoru.
•  Test : Umožňuje překontrolovat stav nabití baterie, stav startovacího systému, a 

fungování alternátoru.

4 REŽIMY  

• Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
• Pojistka k ochraně proti zneužití.
• Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

BEZPEČNOST / OCHRANY

• Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
• Nizká výška nabíječky (13 cm) pro umístění pod vozidlem.

ERGONOMICKÝ

• FV  : Flexible Voltage, nabíječka funguje na napájecí sítě v rozmezí 85 až 265 V.
• Funkce «Auto-Detect» automaticky spustí nabíjení pokud je baterie připojena.
• Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
• Kabelový test a kalibrace: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm².
• Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
• 12 dostupných nabíjecích křivek, včetně zjednodušená křivka, vhodná pro všechny olověné akumulátory.

TECHNOLIGIE & POKROČILÉ FUNKCE

Intuitívní rozhraní
22 dostupných jazyků

Kufr
060432

IP67

Sada připevnění na zdi
055513

Vozík
028890

Dodávan s kabely
(5 m - 25 mm2)

• Prodlužuje životnost a výkonnost olověných (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
• Specifické nabíjecí křívky 8-kroková (olovo) a 9-kroková (Lithium) bez nutnosti dozoru.
• Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery ).

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Tiskárna
026919

USBSMC

www.gys.fr


