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Carregadores BSU
Battery Support Unit

A função da bateria num veículo já não é apenas dedicada ao arranque. É o centro nervoso de todos 
os componentes eléctricos que são essenciais para a segurança e conforto. A BSU (Battery Support 
Unit) fornece uma solução indispensável para fornecer a energia necessária quando o motor é 
parado, especialmente durante as fases de diagnóstico ou exposições de veículos em salas de 
exposição. A vasta gama GYSFLASH PRO encarna perfeitamente estas funções e oferece múltiplas 
configurações para adaptação a cada perfil.

Veículos modernos em perpétua evolução

A eletrônica embarcada representa uma questão crucial no design 
automotivo. Limitar as emissões de CO2, o consumo, melhorar o 
desempenho em termos de segurança (airbags, sistemas de assistência 
à condução, etc.) ou conforto (bancos aquecidos, computador de bordo, 
etc.) para os utilizadores são os nossos principais objectivos. 

A bateria é um elo essencial para o bom funcionamento do sistema 
eléctrico e está sujeita a grandes exigências. A manutenção rigorosa é 
portanto vital para manter o veículo no seu melhor estado e garantir 
fiabilidade aos clientes.

Automóveis 100% operacionais em showroom

A exposição de diferentes modelos de automóveis, especialmente no concessionário, permite aos clientes projectarem-se nas suas 
futuras compras. Com o motor desligado, o alternador é incapaz de cumprir o seu papel como fonte de energia. O simples facto  
deixar os faróis acesos atrairá fortemente para a bateria. Um dispositivo BSU como um GYSFLASH PRO deslizará fácil e 
discretamente por baixo do veículo para fornecer a energia necessária sem se preocupar com o consumo da bateria.

Diagnósticos bem sucedidos

A falha de um único sistema de gestão electrónica ligado a um dos  
calculadores pode levar a inconvenientes, tais como sobreconsumo 
ou falta de potencia. Localizar uma anomalia e reprogramar 
os vários componentes requer uma fase de diagnóstico. Este 
processo requer o envolvimento de todos os consumidores e pode 
demorar vários minutos ou mesmo horas. A energia é fornecida 
inteiramente pela bateria e é susceptível de gerar uma descarga 
completa da bateria. Isto pode ser prejudicial. Podendo levar a 
uma recarga completa e a um procedimento de teste a ser repetido, 
resultando numa perda de tempo significativa para o mecânico.  
Um GYSFLASH PRO pode fornecer até 120 A para compensar e 
assim garantir análises bem sucedidas sem danificar a bateria.

Manutenção da bateria,  
uma abordagem qualitativa

A auto-descarga ou os arranques múltiplos são factores que 
podem reduzir consideravelmente a vida útil de uma bateria. 
Um veículo parado ou a fazer pequenas viagens impede o 
alternador de carregar completamente. A ligação sistemática 
de um GYSFLASH PRO para manter uma bateria é um gesto a 
ser valorizado pelos clientes. As versões ligadas (CNT) trazem 
uma vantagem real com a rastreabilidade de cada carga.

Mantém a bateria a uma tensão perfeitamente 
estabilizada durante as fases de diagnóstico.

Compensa as necessidades eléctricas do veículo 
para demonstrações de showroom.

Prolonga a duração da bateria.

10,5 cm
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BSU, uma gama completa
Concebido numa base semelhante, o GYSFLASH PRO oferece soluções completas para manter as 
baterias a um nível de desempenho muito elevado.  
Dedicado a baterias de chumbo de 12 V (também 6 e 24 V para o GYSFLASH 30,24 HF  
e 50,24 versões HF) de todas as tecnologias (líquido, AGM, EFB, gel, etc.), têm funções avançadas 
que são essenciais para os profissionais do automóvel. 

GYSFLASH PRO VERTICAL

Verdadeiros aliados numa oficina de manutenção de baterias, 
os 2 produtos desta gama podem ser facilmente fixados a 
qualquer suporte de parede, especialmente os metálicos, graças 
aos suportes magnéticos. Também sem ventilador, são à prova 
de pó. O GYSFLASH 32.12 PL também apresenta uma curva 
de carga de lítio nativo LiFePO4 de 9 passos.

GYSFLASH PRO CONECTADO

Estas últimas adições representam a BSU mais poderosa  
do GYSFLASH PRO. São concebidos para compensar a 
necessidade de energia durante as fases de diagnóstico 
ou apresentação em showroom, estão totalmente ligados. 
Permitem criar ou importar através das curvas de ligação 
USB e de carga de lítio, totalmente personalizáveis. 
Oferecem também o armazenamento de dados de carga para 
processamento ou impressão informática.  
Rastreabilidade é o seu lema.

GYSFLASH PRO HORIZONTAL

A mais vasta gama com 6 produtos de 30 a 100 A,  
Estes GYSFLASH são concebidos para responder eficazmente 
ao fornecimento de energia em salas de exposição ou durante as 
fases de diagnóstico. As suas dimensões reduzidas permitem-
lhes deslizar discretamente sob um veículo (10,5 cm de altura) 
ou numa unidade de diagnóstico. Sem ventilação externa, estes 
carregadores ultra-silenciosos proporcionam um verdadeiro 
conforto acústico nos showrooms.

É a tecnologia 
«Fanless» (sem 
ventoinha). Ventilação de ciclo fechado

CARGA

• Curva de carga automática em 9 etapas distintas 
• Dessulfurização automática “SOS Recovery
• Carregamento 50% mais rápido do que um carregador tradicional 
• Exibição em tempo real do progresso da carga

DIAGNÓSTICO*
• Compensa as necessidades energéticas até 120 A 
• Tensão ajustável de 12 a 14,8 V em passos de 0,1 V de acordo com as recomendações dos fabricantes 
• Aviso automático em caso de consumo excessivo

SHOWROOM • Compensa as necessidades energéticas até 120 A 
• Os cabos podem ser desligados para facilitar a sua passagem no compartimento do motor 
• Pode ser utilizado sem bateria no veículo (função “Sem bateria”) 
• Reinício automático em caso de falha de energia 
• Função “Lock showroom” para bloquear o carregador e evitar qualquer manipulação inoportuna

TROCA DE BATERIA*
Mantém as necessidades energéticas sem o risco de perder a memória do veículo ao mudar   
a bateria

FORNECIMENTO 
DE ENERGIA* • Transforma o GYSFLASH PRO numa fonte de alimentação DC estabilizada 

• Tensão ajustável em passos de 0,1 V e corrente ajustável em passos de 1 A:

  Tecnologia inverter
Totalmente controlado por microprocessador, o GYSFLASH PRO tem uma eficiência muito alta (93%). 
para uma economia de energia de 15% em comparação com um modelo tradicional.

  Interface intuitiva e completa
Todas as informações sobre as múltiplas funções são imediatamente visíveis.

  Alerta sonoro
Ideal em ambientes ruidosos, como uma oficina, previne erros de digitação.

  Fonte de alimentação avançada PFC FV

- O PFC (Power Factor Correction) integrado em cada produto proporciona uma melhor utilização da rede eléctrica   
e permite uma redução de 30% no consumo. A utilização com cabo de extensão é sem nenhuma perda. 
- Os GYSFLASH PRO 50,12 FV e 121,12 FV têm uma gama de funcionamento adicional  
funcionam com uma tensão de alimentação entre  85  et 265 V.

  Calibração automática de cabos
Qualquer que seja o comprimento dos cabos ou a taxa de desgaste, o GYSFLASH PRO adapta-se automaticamente

As vantagens dos produtos
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1- Análise de bateria
2- Recuperação
3- Teste de sulfatação
4- Dessulfatação
5- Teste
6- Carga rápida 80%
7- Absorção
8- Refresh
9- Manutenção de carga 100%
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Chumbo

5 características integradas em cada produto GYSFLASH PRO & GYSFLASH CNT

GYSFLASH 30 A 2>30 V 2>30 A

GYSFLASH 50 A 2>30 V 2>50 A

GYSFLASH 100 A 2>16 V 4>100 A

GYSFLASH 120 A 2>16 V 4>120 A
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1 Configuração inicial do carregador

2 Recursos estendidos para o mecânico

3 Versão simplificada para concessionários  
e veículo de demonstração

4 profissional Bateria de lítio

5 Empilhadeira, paleteira elétrica, transportador... 
armazenador, etc

6 Versão 100% completa
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GYSFLASH CNT
100% Conectado:
Concebida para satisfazer os requisitos de amanhã, a GYSFLASH PRO CNT tem toda 
a conectividade e escalabilidade desejadas pelos profissionais da indústria automóvel. O 
carregamento da bateria de lítio, a rastreabilidade de cada intervenção, configurações totalmente 
personalizáveis (produto e curvas de carga) são os principais componentes.

Uma curva de carga de lítio 
LFP nativa

6 configurações  
pré-definidas  
adaptadas a cada aplicação

• 6 dedicadas às baterias de chumbo :
Normal AGM liquido Easy Boost recovery+

• 4 dedicadas às baterias de lítio :
LFP/LiFePO4 Li-ion std LFP cell+ Li-ion cell+

• 2 dedicadas às baterias de tracção:
gel liquido

Programação por pen USB

Através da ligação USB, descarregue as últimas 
versões de software disponíveis na web (www.gys.fr)  
e configure facilmente toda uma gama de carregadores  
de acordo com as suas necessidades.

1000 dados de carga graváveis

A memória flash interna permite manter o 
histórico de todas as cargas efectuadas. Exportável 
para uma pen USB em formato “.CSV”,  
Isto alarga as possibilidades de poupança e fornece 
dados que podem ser utilizados electronicamente 
numa simples folha de cálculo. O seguimento de 
cada intervenção e a rastreabilidade representam 
uma verdadeira garantia de qualidade para 
qualquer profissional que deseje oferecer total 
transparência.

  Modo testador
- Mede a voltagem da bateria (voltímetro)
- Avalia o estado do sistema de arranque do veículo (motor de arranque + bateria) quando o motor é ligado. 
- Determina o estado do alternador do veículo.

  Auto Detect
Começa automaticamente a carregar quando uma bateria é ligada ao carregador. 

As vantagens dos produtos

Smart Printer Module
Ligada à porta SMC (tipo DB9), a 
impressora térmica SPM materializa 
todos os dados relacionados com a 
carga e permite, entre outras coisas, 
fornecer com o veículo ou a bateria 
uma prova da sua boa manutenção. 

Leitor de código de barras
Ao digitalizar o código de barras  
da bateria, o leitor facilita a obtenção 
de informação e permite que o 
carregador identifique rapidamente e 
intuitivamente o tipo de carga a ser 
efectuada. 

Mini teclado USB
Ligado à entrada USB da impressora 
SPM, facilita a entrada de dados ao 
iniciar uma fonte de alimentação ou 
carregamento. 

Módulos adicionais
Apresentação em vídeo 

da impressora SPM.
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1- Análise de bateria 6- Teste
2- UVP Wake Up 7- Complementos
3- Recuperação 8- Equalização
4- Carga rápida 90% 9- Manutenção de carga 100%
5- Absorção 95%

As versões CNT incorporam uma curva de carga de 9 passos 
com “UVP” (Under Voltage Protection)  
e tecnologias “EBS” (Equalizing Battery System) específicas da 
GYS.  
Estas fases são essenciais para reactivar as baterias em 
protecção, para reequilibrar as células de uma forma eficiente  
e para respeitar os ciclos de bateria.

FIRMWARE
UPDATE

12 curvas de carga específicas de chumbo / lítio de 
acordo com o perfil da bateria

Unidade de Carregamento de 
Bateria

GYSFLASH 101.12 CNT

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data
Customer: Sr. Smith
Model: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data
Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Tipe: Lead-acid

Charge data
Tipe: Pb-CARGA
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status
Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information
Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Final battery status
Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED

Lithium Ready

LiFePO4

S T E P9

1 Data/Hora

2 Perfis de carga

3 Estado inicial da bateria

4
Etapas de carrega-

mento

5 Estado final da bateria

6 Ah injectados

7 Dados do cliente

8 Estado da bateria

9 .....



 
 

Cobertura internacional
Os carregadores GYSFLASH 50,12 FV e 121,12 CNT FV estão equipados com tecnologia FV (Flexible Voltage) que alarga a 
gama de tensão de alimentação de 85 a 265 V. Isto significa que podem ser utilizados em fontes de alimentação de 110 V ou 230 V 
(50/60 Hz) e fornecer uma voltagem perfeitamente estável para uma carga óptima da bateria.

FV
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Máximas protecções

A electrónica da gama GYSFLASH PRO é calculada e programada para monitorizar a corrente e 
tensão fornecidas pelos cabos a todo o momento. Podem ser interrompidas em qualquer altura  
e assim proteger a electrónica de bordo do veículo, o carregador e o utilizador.

Proteção contra subtensão anormal
Esta protecção, activa no modo BSU, foi concebida para limitar o risco de sobreaquecimento de uma  
bateria defeituosa, parando a carga em caso de tensão anormalmente baixa na bateria.
Funcionamento detalhado: durante a utilização, se a voltagem da bateria permanecer abaixo  10 V durante 
mais de 10 minutos apesar da corrente injectada pelo carregador, o carregador pára o e indica uma  
mensagem de erro no visor.

Protecção térmica interna do carregador
Esta protecção protege o carregador do sobreaquecimento interno.
Funcionamento detalhado: A potência do carregador é monitorizada de acordo com a sua temperatura in-
terna para proteger o carregador do sobreaquecimento. Se a temperatura interna do carregador exceder um 
certo nível, o carregador desligar-se-á imediatamente para se proteger.

Protecção de inversão de polaridade
Esta protecção evita o risco de inversão de polaridade na bateria.
Funcionamento detalhado: Se for detectada uma inversão de polaridade nos terminais das pinças do carre-
gador o carregador proibirá o carregamento e indicará um erro no visor.

Protecção contra sobretensão da bateria
Esta protecção protege o carregador no caso de uma sobretensão da bateria.
Funcionamento detalhado: Se for detectada uma tensão superior a 16 V nas pinças do carregador, o carrega-
dor pára imediatamente e indica um erro no ecrã.

Protecção de desconexão da bateria
Esta protecção pára o carregador se a bateria se desligar do carregador,  
para evitar que a tensão permaneça nas pinças do carregador.

Acessórios e consumíveis GYSFLASH ligados

Impressora SPM
 Ref. 026919

leitor de código de barras 1D/2D
 Ref. 027718

Mini teclado USB
 AZERTY - réf. 027725
 QWERTY - réf. 027770

Rolo de papel (x2)
57 mm

 Ref. 056633

Acessórios  
e consumíveis

Cabos e fusíveis

Anderson - 16 mm²
2.5 m - réf. 056503
5 m - réf. 054615
8 m - réf. 056572

Texas - 25 mm²
5 m - réf. 027886

Cabos OTAN
16 mm²

5 m - réf. 026810

Conector 
OTAN

Ref. 026780

Fusivel interno (x2)
40 A - réf. 054646
80 A - réf. 054653

125 A - réf. 054585
150 A - réf. 027930

Fusível externo (x5) 
6.3 A - réf. 054578

 10 A - réf. 056527

 GYSFLASH 30 / 50 / 100 A     32.12 PL / 102.12     101.12 CNT     121.12 CNT

 GYSFLASH 101.12 CNT      121.12 CNT

 GYSFLASH 30 A     50 A     100 A / 102.12 / 101.12 CNT     121.12 CNT

NATO ID/
NCAGE:

 F8154
 CG730

Suportes e carrinhos

Kit de montagem MAG-
NETFIX 50
 Ref. 029637

Mala de protecção IP67
  Ref. 060432

Prateleira  
de parede

  Ref. 055513

Carrinho 
GYSFLASH
 Ref. 029491

Carrinho 
GYSFLASH XL

  Ref. 027749



Ref. 50 / 60 
Hz

 
mm2

 
Corrente de carga (Imax) Capacidade de carga (Ah) Funções / Modos

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 10 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Chum-
bo

LFP
Li-ion Tração 6 V 12 V 24 V Fanless SHOWROOM Diagnóstico Testador Rastreabilidade

     
Modelos horizontais
GYSFLASH 30.12 029224 230V 2.5 6 • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 30.24 029231 230V 2.5 10 • • • • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 50.12 029088 230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm 5.8 kg

026056 110V
230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29 cm 5.8 kg

GYSFLASH 50.24
029095 230V 2.5 10

• • • • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
5.8 kg

029620 230V 5 16 6.5 kg

GYSFLASH 100.12
029071 230V 2.5

16 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
6.6 kg

029415 230V 5 7.5 kg

Modelos Verticais
GYSFLASH 32.12 PL 027381 230V 2.5 6 • • • • 8 x 25 x 20 cm 4.9 kg

GYSFLASH 102.12 029606 230V 5 16 • • • 12 x 34.5 x 29.5 cm 8.2 kg

Modelos conectados
GYSFLASH 101.12 CNT 026988 230V 5 16 • • • • • 32 x 10.5 x 29.2 cm 7.5 kg

026971 110V
230V 5 25 • • • • 31 x 13 x 26 cm 9.5 kg

Uma gama completa adaptada a cada aplicação.

Guia de escolha

Ciclo de trabalho a 100% (40°C)

Devido ao seu desempenho e fiabilidade, a GYSFLASH PRO tem sido adoptada por muitos  
por muitos fabricantes de automóveis (PSA, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, etc).

Aprovações e Patenteamento
    

30 A 50 A 100 A 50 A

GYSFLASH 30.12
GYSFLASH 30.24

GYSFLASH 50.12
GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 50.24
GYSFLASH 100.12 GYSFLASH 50.12 FV

1 044 40004
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O “ Screen Pro “ exibe níveis muito elevados de 
de luminosidade e contraste. Toda a informação é 

imediatamente visível. Compatíveis com todos os tipos de 
caracteres, mesmo asiáticos, os GYSFLASH PRO CNT são 

pré-configurados em 22 línguas.

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

FV: Flexible Voltage

FV: Flexible Voltage

GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 121.12 CNT FV



CARGA DIAGNOSTICO SHOWROOM TROCA DE 
BATERIA

POWER 
SUPPLY TESTE RASTREABILIDADE

Chumbo Lítio (LFP)

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Catálogo de Carregadores
Descubra a nossa gama completa.

Criado em 1964, GYS é um grupo familiar francês com 700 empregados em todo o 
mundo. Com um centro de pesquisa líder, a GYS é um actor importante na concep-
ção e fabrico de equipamento de soldadura, carregadores de bateria e sistemas de 
reparação de carroçaria.

GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr | contact@gys.fr

Pack 
GYSFLASH CNT

 

GYSFLASH Impressora 
SPM

Leitor 
de código de barras 

1D/2D

Mini teclado USB Carrinho 
GYSFLASH XL

Rolo de papel 
(x2)101.12 CNT 121.12 CNT AZERTY QWERTY

026988 026971 026919 027718 027725 027770 027749 056633

1 027817 • - • • - • • •
2 027824 • - • • • - • •
3 027831 - • • • • • •
4 027848 - • • • • - • •

A Perícia da GYS
Uma equipa de engenheiros acompanha-o na avaliação das suas necessidades  
e traz-lhe respostas adaptadas aos seus projectos. A nossa missão, para lhe garantir  
um serviço de qualidade e a proximidade de um grupo francês.

Garantia individualizada
Os carregadores foram concebidos e testados para uso industrial   
e profissional Quando compra o seu GYSFLASH PRO  
a um representante da GYS (revendedor ou distribuidor), a sua garantia de 2 anos é  
imediatamente activada.

Actualizações e manuais
Para mais informações sobre a GYSFLASH PRO, visite www.gys.fr 

Encontrar GYS em   

www.gys.fr
3

154020
095649


