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BLY-SYRE/LITIUM-
BATTERIOPLADER OG 

BATTERIHOLDER

12 V

• Kompakt og robust design med wirespole på fronten.
• Puder til absorption af stød og vibration.
• Vægmontering med skinnesystem eller magnetsystem (MagnetFix), der er ekstraudstyr.

AVANCERET INTUITIV BRUG

• Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og litiumbatterier (LFP).
• Specifik 7-trins opladningskurve (blybatteri) eller 8-trins (litiumjernfosfatbatteri) uden supervision.
• Vil oplade helt afladede batterier på så lavt som 2V.

100 % AUTOMATISK OPLADNING

• Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet 
og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
• Automatisk standbytilstand, hvis batteriet bliver afbrudt.
• Indbygget temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
• Forenklet grænseflade til at forhindre brugerfejl.

SIKKERHED

DOBBELT TEKNOLOGI: BLY-SYRE OG LITHIUM
• Høj effektivitet, arbejdscyklus på 30 A ved 100 % (30 °C). 
• Ventilatorfri teknologi: ingen ekstern ventilation, ingen støvindtrængning. 
• Showroomstilstanden DIAG, der forsynet batteriet med en strømkompensation op på 
til 30 A ved brug af det elektriske tilbehør tilhørende et demokøretøj og i forbindelse med 
diagnosticering på værksteder. 
• Forsyningstilstand: Forvandler opladeren til en stabiliseret strømforsyning af hensyn til 
bevaring af bilens hukommelse i forbindelse med batteriskift. 
• To opladningstilstande:
Pb: til opladning af 12 V blysyrebatterier fra 15-375 Ah.
LiFePO4: til opladning af litiumjernfosfatbatterier fra 7-375 Ah. 
• 3 opladnings-strømstyrker: 7 A, 15 A og 30 A. Brugeren kan vælge opladestrømmen i 
henhold til batteriets teknologi og kapacitet.

GYSFLASH Vertical 32.12 PL er specifikt designet til montering på en væg eller en lift og er en 30 A 
multifunktionel oplader til 12 V bly- og litiumjernfosfatbatterier (LiFePO4). Tilstanden "Showroom/diag" 
gør det muligt at strømforsyne biler hos forhandlere eller i løbet af diagnosticering.  
Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest 
avancerede batterier.

Leveres med

Klemmer

 2,5 m - 6 mm2

Vægmonteringsbeslag

x2 x2

• Automatisk genstart i tilfælde af strømsvigt med gendannelse af indstillinger.
• Kontrol og kalibrering af kabler af hensyn til optimal opladning (rekalibrering i tilfælde af wireskift m.v).

AVANCEREDE FUNKTIONER

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

MagnetFix-beslag 
029637

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

www.gys.fr

Automatisk genkalibrering i 
tilfælde af wireskift.


