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MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR
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• Kompakti ja jykevätekoinen suunnittelu ja kaapelikela etupuolella.
• Pehmusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
• Seinäkiinnitys liukujärjestelmällä tai vaihtoehtoisella magneetilla (MagnetFix).

KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

• Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikää ja suorituskykyä.
• Erityinen 7 askeleen latauskäyrä (lyijyakku) tai 8 askeleen (litiumioni-fosfaattiakku) ilman valvontaa.
• Lataa syvästi purkautuneen akun jopa 2 V:sta asti.

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

• Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja 
ylilatautumista vastaan. Kipinänestojärjestelmä.
• Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
• Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.
• Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

TURVALLISUUS

KAKSOISTEKNOLOGIA: LYIJYHAPPO & LITIUM

• Erittäin tehokas, käyttöjakso 30 A 100 %:ssa (30 °C). 
• Ei tuulettimia: ei ulkoista tuuletusta, ei pölyn imeytymistä. 
• Näyttelyhuonetila DIAG, tarjoaa akulle sähkövirran kompensaation 30 A asti käytettäessä 
esittelyajoneuvon sähköisiä lisälaitteita sekä vianmääritysvaiheen aikana huoltopajoissa. 
• Täydennystila,muuttaa laturin vakautetuksi virtalähteeksi, mikä säilyttää 
ajoneuvon muistin vaihdettaessa akkua. 
• 2 lataustilaa:
Pb: 12 V lyijyhappoakkujen lataamiseksi 15 Ah:sta 375 Ah:on.
LiFePO4: Litiumioni-Fosfaattiakkujen lataamiseksi 7 Ah:sta 375 Ah:on. 
• 3 latausvirtaa: 7 A, 15 A ja 30 A. Voit valita sen latausvirran, joka parhaiten soveltuu akkusi 
teknologiaan ja kapasiteettiin.

GYSFLASH vertical 32.12 PL on 30 A monitoiminen laturi 12 V lyijy- ja litium-rauta-fosfaattiakuille 
(LiFePO4), mikä on suunniteltu kiinnitettäväksi seinälle tai nostimelle. Sen «Showroom/Diag» -tila 
mahdollistaa turvallisen sähkönsyötön ajoneuvoihin autokaupoissa tai vianmääritysvaiheen aikana.  
Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

Toimitukseen sisältyy

Liittimet

 2,5 m - 6 mm2

Seinäkiinnike

x2 x2

• Automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkoksen varalta niin, että asetukset tallennetaan.
• Kaapelien tarkistus ja kalibrointi mahdollistaa akkujen optimaalisen lataamisen (uudelleenkalibrointi kaapelia vaihdettaessa).

KEHITTYNEET TOIMINNOT

LISÄVARUSTEET (VAIHTOEHTOISET)

MagnetFix-tuki 
029637

2.5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

www.gys.fr

Automaattinen 
uudelleenkalibrointi kaapelia 

vaihdettaessa.


