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BLY-SYRA / LITIUM 
BATTERILADDARE OCH 
BATTERISTÖDSENHET

12 V

• Kompakt och robust design med kabelrulle på framsidan.
• Dynor för chock och vibrationsabsorption.
• Väggmontering med glidsystem eller valfri magnetism (MagnetFix).

AVANCERAD INTUITIVITET

• Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (LFP) batterier.
• Specifik 7-stegs laddningskurva (blybatteri) eller 8 steg (litium-järnfosfatbatteri) utan tillsyn.
• Kommer att ladda urladdade batterier från så lågt som 2V.

100% AUTOMATISK LADDNING

• Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och 
överladdning. Gnistförebyggande system.
• Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.
• Integrerad temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.
• Förenklat gränssnitt för att förhindra användarfel.

SÄKERHET

DUBBELTEKNOLOGI: BLY-SYRA & LITIUM
• Hög effektivitet, arbetscykel på 30 A vid 100% (30 ° C). 
• Fläktlös teknik: ingen extern ventilation, ingen damminfiltrering. 
• Visningsläge DIAG, säkerställer strömkompensation upp till 30 A vid användning av 
elektriska tillbehör i ett demonstrationsfordon och under diagnosfasen. 
• Tillförselläge, omvandlar laddaren till en stabiliserad strömförsörjningsenhet för att spara 
bilens minne när du byter batteri. 
• 2 laddningslägen:
Pb: för laddning av 12 V blybatterier från 15 Ah till 375 Ah.
LiFePO4: för laddning av litiumjärnfosfatbatterier från 7 Ah till 375 Ah. 

• 3 laddningsströmmar: 7 A, 15 A och 30 A. Låter användaren välja den laddningsström som 
passar bäst för batteriets teknik och kapacitet.

GYSFLASH vertikal 32.12 PL är speciellt konstruerad för montering på vägg eller hiss. Den är en 30 A 
multifunktionsladdare för 12 V bly och litium-järnfosfatbatterier (LiFePO4). Med sitt ”Visnings/ Diagnos” 
-läge kan fordonet köras säkert hos bilhandlare eller under diagnostikfasen.  
Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest 
avancerade bilarna på marknaden.

Försedd med

Klämmor

 2,5 m - 6 mm 2

Väggmontering

x2 x2

• Automatisk omstart vid ett strömavbrott med sparade inställningar.
• Kontrollera och kalibrera kablarna för optimal batteriladdning (omkalibrering vid byte av kabel) .e).

AVANCERADE FUNKTIONER

TILLBEHÖR (ALTERNATIV)

Stödjer MagnetFix 
029637

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

www.gys.fr

Automatisk omkalibrering vid 
kabelbyte.


