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GYSFLASH
Battery charger unit

102.12

varenr. 029606

Specielt designet til at monteres på en væg eller en autolift, er den lodrette GYSFLASH 102.12 en meget kraftig inverter batterilader, som er i stand til at levere op til 100A. GYSFLASH 102.12 vil holde batterispændingen helt stabil på 12V under diagnosearbejdet. Den vil levere den bedste ladecyklus, der er anbefalet til vedligehold af de mest avancerede køretøjer på markedet

5 FORSKELLIGE PROGRAMMER
• Ladning: til 12V batterier (bly-syre/AGM/gel) fra 20 til 1200 Ah.
• Diag +: leverer op til 100A til 12V batterier i køretøjer under diagnosearbejdet.
• Batteriskift: en stabil spændingsforsyning til køretøjet under batteriskiftet sikrer, at hukommelsesindstillingerne bevares.
• Spændingsforsyning: tilpasser laderen en stabil spændingsforsyning med spænding og justerbar maksimal effekt.
• Showroom: laderen kompenserer for tændte strømforbrugere i køretøjet under udstilling.

AVANCEREDE FUNKTIONER
• «Auto genstart» funktionen betyder, at laderen vil huske indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse og automatisk genstarte, når strømmen er tilbage.
• Kontrol og kalibrering af kabler, opladeren kan monteres med kabler op til 2 x 8 m lange og
16 mm² tykke.
• Låsbar showroom tilstand, undgå risiko for misbrug, perfekt til værksteder og udstillingslokaler.
• 4 ladekurver tilgængelige, deriblandt et Easy program for en forenklet ladning tilpasset alle
bly-syre batterier.
• Aktivering og opsætning af en «Ekspert» ladekurve.

Leveres med:

Klemmer

2 x 5 m - 16 mm2

100% AUTOMATISK LADNING
• 9-trins ladekurve sikrer maksimal batteriydelse og levetid.
• Det kan gendanne dybt afladede batterier under > 2V (SOS automatisk gendannelse).

ULTRA SIKKER
• Beskyttelse af køretøjets on-board elektronik: beskyttelse mod kortslutninger, ombyttede poler og overladning. Anti-gnist teknologi.
• Udskiftelige sikringer, som beskytter mod misbrug.
• Temperatursensor, som forhindrer overophedning af intern elektronik.
• Automatisk standby mode, hvis batteriet er frakoblet.

Vægholder
2 sæt

ERGONOMISK

Intuitiv interface

• Kompakt og robust boks med front kabel-spole (2 x 5 m).
• Stød- og vibrationsabsorberende fødder.
• Mulighed for vægmontering med glidesystem eller magnet (Magnetfix).

tilgængelig i 16 sprog

Ekstraudstyr

MagnetFix

Klemmer: 2 x 8 m - 16 mm2
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5,8 kg Automatisk 2,5 m
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GYSFLASH
Battery support- and charger units

100.12 HF

varenr. 029071

Gysflash 100-12 HF er en inverter lader, der leverer en stabil spændingsforsyning på op til 100A.

LADEREN HAR 5 FUNKTIONER
•
•
•
•
•

Batteri support: opretholder 12V på bilbatteriet (flydende eller gel) under diagnosearbejdet
Avanceret batterilader: sikrer en ideel ladecyklus, for batterivedligeholdelse i de mest moderne køretøjer
Showroom tilstand: vedligeholder batterier i udstillingskøretøjer
«Batteriskift» tilstand: opretholder elforsyningen for at bevare køretøjets hukommelsesindstillinger
Stabil højspændingsforsyning: justerbar spænding & strøm

AVANCEREDE FUNKTIONER

SLIM SIZE

•
•
•
•
•

Laderens højde (<11cm) gør det muligt at
placere den under køretøjet

Automatisk genstart
Kabeltest og kalibrering
Låsbar showroom tilstand
»Nem ladning« tilstand
Aktivering og justering af en
”ekspert” ladekurve
• Automatisk SOS gendannelse
for sulfatbatteri

10,5 cm

KABLER
• Monteret med 2x2.5m - 16mm² kabler.
Den kan monteres med 2x5m - 16mm²
og mere. Kalibreringen er automatisk

TEKNOLOGI

INTUITIV INTERFACE
• 8 sprog tilgængelige

• Høj driftscyklus 93% (15% mere energi)
• Ingen ekstern ventilation = Ingen indtrængning af støv
Inverter - Denne teknologi muliggør:
• En bedre driftscyklus med lille vægt (6.1 kg).
• Stød- og vibrationsabsorberende fødder.

Funktioner
SHOWROOM TILSTAND OG REDUCEREDE DIMENSIONER:
• »Slim« højde (<11 cm): for at muliggøre placering under køretøjet.
• Låsbar showroom tilstand: ideel til værksteder og showrooms, for at undgå fejlhåndtering.
• Automatisk genstart: vil automatisk genindtage den sidst anvendte indstilling i tilfælde af strømsvigt.
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6,1 kg

GYSFLASH
Battery support- and charger units
TROLLEY
Flot og praktisk trolley til 100.12 HF.
Vi anbefaler denne løsning til de værksteder, der
skal bruge laderen forskellige steder. Så har man
en stabil placering, hvor den beskyttes mest
muligt.

HYLDE
Praktisk hylde til 100.12 HF.
Vi anbefaler denne løsning til de værksteder, der skal bruge laderen på en fast
arbejdsstation.
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