
GYSFLASH 123.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

Ref. 025677

LADER BATTERI 
BLY/LITIUM

12 V

• Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
• Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din.
• Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
•  Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten 

(SMC: Smartmodul kontaktor).

100% TILKOBLET

Den vertikale GYSFLASH 103.24 CNT FV er spesiallaget for montering på vegg eller på bilheis, og er en 120 A 
høyeffektlader med omformerteknologi. Den gjør det mulig å holde et 12 V bly- eller litiumsbatteri (litium-ion 
«standard» + litium-jernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning i diagnostikkfasene. Den vil levere den beste 
ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet.  USB-tilkoblingen 
gjør den 100% tilpassbar.

TILBEHØR

• Lading: for 12 V bly- eller litium- batterier fra 5 til 1500 Ah.
•  Diagnostikk: Støtter opptil 120 A kjøretøybatterier i diagnostisk fase, i 

vedlikeholdsverksteder.
•  Showroom: Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. 

Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
•  Tester: Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + 

batteri) og tilstanden til bilens generator.

4 DRIFTSMODUSER

•  Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet 
reversering og overlading. System for hindring av gnister.

• Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
• Temperaturføler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

SIKKERHET

• Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden.
• Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon.
• Valgfri veggmontering med glidende system eller magnetisk (MagnetFix 50).

ADVENTERT INTUITIVITET

• FV  Fleksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
• «Auto-Detect» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
• «Auto-Restart» -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
• Kontroll og kalibrering av kabler.
• Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillingssaler.
• Opptil 12 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

Intuitivt grensesnitt 
tilgjengelige i 22 språk

•  Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- 
«standard-» + litium-jernfosfat-) batterier. 

• Spesifikk ladningskurve i 8 trinn (bly) eller 9 trinn (litium) uten tilsyn.
• Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

AUTOMATISK LAGRING

Levert med:

Klemmer
5 m - 25 mm2

Veggmontering

MagnetFix 50 
029637

REMA-kabel
025714

NATO-kabel 
025707

5 m - 25 mm² 5 m - 25 mm²


50/60 Hz   V I-lading 

Lading
Ondulasjon/

Krusning Ladekurve  40 °C 
@100 %

25°C 
@100 %


kg


mm

IP

100-127 V AC
2000 W 12 V

100 A
5 < 1500 Ah <0,2 Ah/

måned
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 trinn (Pb)

9 trinn (litium)
85 A 100  A

6,5 340 x 150 
x 250

Automatisk
>2V IP 20 150 A 2,5 m

220-240 V AC 120 A 120 A

www.gys.fr


