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AKUN
LATURI

12 V

• 9-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
• Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (SOS-automaattipalautus).

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

GYSFLASH 102.12 on suunniteltu erityisesti asennettavaksi seinälle tai autohissiin. SE on erittäin tehokas 
invertteriakkulaturi, joka toimii aina 100 A:iin asti.  GYSFLASH 102.12 pitää akun jännitteen vakaana 12 
V:iin asti diagnostiikkaprosessin aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden 
kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

VARUSTEET

• Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden 
vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinänestoteknologia.
• Vaihtokelpoinen sulake suojaa väärinkäytöltä.
• Lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.
• Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.

ERITTÄIN TURVALLINEN

• Kompakti ja tukeva laatikko, kaapelikela edessä (2 x 5 m).
• Pehmusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
• Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (Magnetfix).

ERGONOMIA

www.gys.fr

5 ERI TILAA  
• Lataus: 12 V:n akuille (lyijyhappo/AGM/geeli), 20 –1200 Ah.
• Diag + : tukee 100 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa 
ajoneuvossa.
• Akun vaihto: varmistaa vakaan virtalähteen ajoneuvoon akun vaihtamisen aikana 
säilyttäen siten muistin asetukset.
• Virtalähde: toimittaa laturiin vakaan virtalähteen, jännite ja säädettävä maksimivirta.
• Showroom : laturi kompensoi kuluttajien ajoneuvosta käyttämän virran.

• «Auto Restart»-toiminto tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja 
käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.
• Kontrolli ja kaapelien kalibrointi, laturi on yhteensopiva 2x8m pitkien ja 
16 mm² paksujen kaapelien kanssa.
• Lukitus showroom-tilassa, vältä väärinkäytön riskit, erinomainen 
autotalleihin ja näyttelytiloihin.
• Saatavilla 4 latauskäyrää, Easy-tila, joka on kaikille lyijyakuille sopiva 
yksinkertainen lataus.
• «Expert»-latauskäyrän aktivointi ja asetus.

KEHITTYNEET TOIMINNOT

Intuitiivinen käyttöliittymä
19 kielellä

Toimitukseen sisältyy:

Liittimet
(2 x 5 m
16 mm2)

Seinäkiinnike

Kantolaukku
060432

IP67

2 x 8 m - 16 mm² 
056572MagnetFix-tuki

029637


