GYSFLASH 102.12

CARREGADOR
DE BATERIA

12 V

Ref. 029606

Especialmente projetado para ser montado numa parede ou elevador automotivo, o GYSFLASH Vertical
102.12 é um carregador de alta potência de 100 A com a technologia Inverter Mantém uma bateria de
12 V com uma tensão perfeitamente estabilizada durante as fases de diagnóstico Também garante uma
ótima qualidade de carga para a manutenção dos veículos mais avançados.

5 MODOS DE USO
• Carga : para baterias de 12 V (líquido / AGM / gel) de 20 a 1200 Ah
• Diag + : Suporta até 100A as baterias 12 V de veículos na fase de diagnóstico.
• Troca bateria: compensa as necessidade elétricas para evitar perda de memória do
veículo durante a troca da bateria.
• Power Supply : adapta o carregador como fonte de alimentação estável no qual tensão
e corrente máxima podem ser reguladas.
• Showroom : garante à bateria a compensação de corrente durante o uso dos
acessórios elétricos de um veículo de demonstração.

FUNÇÕES AVANÇADAS
• Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com
memorização das configurações.
• Controle e calibração dos cabos, o carregadore podem receber cabos
até 2x8 m en 16 mm².
• Possibilidade de bloquear o modo showroom: evita riscos de erros de
manipulação, ideal para oficinas e halls de exposições.
• 4 curvas de carga disponíveis, incluindo o modo Easy para carregamento
simplificado adequado para todas as baterias de chumbo.
• Ativar e configurar uma curva de carga «Expert».

Entregue com:
Alicates
(2 x 5 m
16 mm2)

CARGA AUTOMÁTICA 100%

Suportes
de parede
possíveis

• A carga e a manutenção autónomas de 9 etapas maximizam a vida e o desempenho
da bateria.
• Recupera as baterias profundamente descarregadas >2 V (SOS Recovery automático).

ULTRA SEGURO
• Preserva a electrónica de bordo do veículo: Proteção contra curto-circuitos,
inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
• Fusível intercambiável contra erros de manipulação.
• Sensor de temperatura integrado impede o sobreaquecimento da electrónica
interna.
• Standby automático se a bateria estiver desligada.

ECONÓMICO
• Caixa compacta e robusta com enrolador de cabos (2 x 5 m) na frente.
• Pés absorvem choques e vibrações.
• Suporte de parede com sistema opcional de corrediça ou magnetico (Magnetfix).

Interface intuitiva
disponível em 19 idiomas

ACESSÓRIOS

IP67

Suporte MagnetFix

2 x 8 m - 16 mm²

Maleta de transporte
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029637
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