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BLY-/LITIUM-BATTERI-
LADER OG BATTERIS-

TØTTEENHET

12 V

• Kompakt og robust design med kabelrulle på forsiden.
• Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
• Veggmontering med glidende system eller valgfri magnet (Magnetfix).

AVANSERT INTUITIVITET

• Utvider levetid og ytelse for bly- (gel, AGM, væske, kalsium, osv.) og litium- (LFP-) batterier.
• Spesifikk 7-trinns ladekurve (blybatteri) eller 8-trinns (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
• Lader overdrevent utladede batterier fra så lite som 2 V.

100 % AUTOMATISK LADING

• Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: Beskyttelse mot kortslutning, 
polaritetsreversering og overlading. System for hindring av gnister.
• Automatisk beredskapsmodus hvis batteriet er frakoblet.
• Integrert temperaturføler for å hindre oppvarming av den interne elektronikken.
• Forenklet grensesnitt for å hindre brukerfeil.

SIKKERHET

DOBBEL TEKNOLOGI: BLY- OG LITIUM-BATTERIER

• Høy effektivitet, driftsyklus 30 A ved 100 % (30 °C). 
• Vifteløs teknologi: Ingen ekstern ventilasjon, ingen støvinfiltrasjon. 
• Showroom-modus DIAG sikrer batteriet med strømkompensasjon på opptil 30 A ved bruk 
av elektrisk tilbehør til en demobil og under den diagnostiske fasen på verksteder. 
• Forsyningsmodus forvandler laderen til en stabilisert strømforsyning for å opprettholde 
bilens minne når du bytter batteri. 
• To lademodi:
Pb: Til lading av 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 15 til 375 Ah.
LiFePO4: Til lading av litium-jernfosfat- eller litium-batterier fra 7 til 375 Ah. 
• Tre ladespenninger: 7 A, 15 A og 30 A. Brukeren kan velge ladespenningen som passer 
best til batteriets teknologi og kapasitet.

GYSFLASH vertikal 32.12 PL er spesiallaget for montering til vegg eller heis. Den er en 30 A 
multifunksjonell lader for 12 V bly- og litium-jernfosfatbatterier (LiFePO4). Dens «showroom/diag»-
modus gjør det mulig for kjøretøy å trygt forsynes med strøm i bilforhandlere eller i diagnostisk fase.  
Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene 
på markedet.

Leveres med

Klemmer

 2,5 m - 6 mm2

Veggmontering

x2 x2

• Automatisk omstart med lagrede innstillinger i tilfelle strømbrudd.
• Kontroller og kalibrer kablene for optimal batteriladning (omkalibrering ved bytte av kabel) .e).

AVANSERTE FUNKSJONER

TILBEHØR (ALTERNATIVER)

MagnetFix Support 
029637

2,5 m- 16 mm² 056503
5 m- 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

www.gys.fr

Automatisk omkalibrering i 
tilfelle kabelbytte.


