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220-240 V 
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BATTERI

STØTTEENHET -

LADER

12V
Réf. 029224

Gysflash 30-12 HF ER 30A er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi
med 5 funksjoner :
• Batteristøtte: opprettholder 12V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
• Avansert batterilader: sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
• Showroom-modus: opprettholder batteri-statusen i showroom
• I «batteri-bytte» -modus, opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
• Høy kraft stabilisert forsyning: spenning og strøm justerbar

• Lade
• Diagnostisk
• Showroom
• Bytte batteri
• Strømforsyning

19 tilgjengelige språk

Laderens høyde
(<11cm) slik at den passer
under kjøretøyet.

• Utstyrt med 2 x 2,5m - 6mm²
kabler
• Den kan utstyres med 2 x 5m - 
16mm² og mere. Kalibreringen
er automatisk.

5 moduser

Avanserte funksjoner

Intuitivt grensesnitt

Slank størrelse

Kabler
• Automatisk omstart
• Kabeltest og kalibrering
• Showroom-modus lås
• “Easy charge” modus
• Aktiver og juster “ekspert”
ladekurve
• Automatisk SOS-gjenopprettelse 
av
sulfatert batteri

Showroom-modus og reduserte mål:

• Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
• Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
• Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle
strømbrudd.

FUNKSJONER

TEKNOLOGI

Inverter - Denne teknologien aktiverer :
• Bedre arbeidsyklus for lett vekt (3,8kg).
• Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

Uten ekstern ventilasjon
= 

Ingen støvinntrengning

10,5 cm

Høy driftsyklus

94%
15% mer strøm

NO


