GYSFLASH 102.12

BATTERI
OPLADER

12 V

Ref. 029606

Den lodrette GYSFLASH 102.12 er specifikt designet til montering på en væg eller en billift og er en
meget kraftfuld inverterbatterioplader, der er i stand til at levere op til 100 A. GYSFLASH 102.12
holder batteriets spænding helt stabil ved 12 V under diagnosticeringsfaser. Den leverer den bedste
opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier.

FEM FORSKELLIGE ANVENDELSESTILSTANDE
• Opladning: til 12 V batterier (blysyre/AGM/gel) fra 20-1.200 Ah.
• Diag + : 12 V batterierne understøtter op til 100 A til køretøjer i diagnosticeringsfasen.
• Batteriopladning: Sikrer en stabiliseret strømforsyning til køretøjet i forbindelse med
batteriskift, således at hukommelsesindstillingerne bevares.
• Strømforsyning : Lad opladeren levere stabiliseret strøm med spænding og justerbar
maksimal strømstyrke.
• Showroom : Opladeren kompenserer for den strøm, som køretøjets funktioner bruger.

AVANCEREDE FUNKTIONER
• Funktionen "Automatisk genstart" betyder, at opladeren husker
indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse og gestarter automatisk.
• Kontrol og kalibrering af kabler: Opladeren kan monteres med kabler
med en længde på op til 2 x 8 m og en tykkelse på 16 mm².
• Låst i udstillingstilstand: Forebyg risikoen ved misbrug. Perfekt til
værksteder og udstillingsområder.
• Fire opladningskurver tilgængelige: Indbygget nem tilstand forenkler
brug sammen med alle blysyrebatterier.
• Aktivering og konfiguration af "ekspert"-opladningskurve.

Leveres med:
Klemmer
(2 x 5 m
16 mm2)

100 % AUTOMATISK OPLADNING
• Opladningskurven med ni trin sikrer optimal batteriydeevne og -holdbarhed.
• Den kan genoplade helt afladede batteri under >2 V (automatisk SOS-gendannelse).

Vægmonteringsbeslag

ULTRASIKKER
• Beskyttelse af køretøjets integrerede elektronik: beskyttelse imod
kortslutninger, omvendte poler og overopladning. Gnistsikker teknologi.
• Udskiftelig sikring, der beskytter imod misbrug.
• Temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
• Automatisk standbytilstand, hvis batteriet er afbrudt.

ERGONOMI
• Kompakt og robust boks med kabelspole på forsiden (2 x 5 m).
• Puder til absorption af stød og vibration.
• Valgfri vægmonteringsbeslag med skinne- eller magnetsystem (Magnetfix).

Intuitiv grænseflade
på 19 sprog

TILBEHØR

IP67

MagnetFix-beslag

2 x 8 m - 16 mm²
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