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220-240 V AC 1600 W 100 A 12 V 20 < 1200 Ah <0.05 Ah/
month

<150 mV 
Rms IU0I0U 9 step 66 A 75 A 5.8 295 x 117 

x 345
Automatic

>2V IP 21 125 A 2.5 m
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BATTERI
LADDARE

12 V

• Laddningskurvan med 9 steg  garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
• Det kan återställa urladdade batterier under > 2 V (SOS automatisk återställning).

100% AUTOMATISK LADDNING

Den vertikala GYSFLASH 102.12 är speciellt utformad för att monteras på en vägg eller på en billyft och 
är en mycket kraftfull inverterad batteriladdare som kan leverera upp till 100A ..  GYSFLASH 102.12 
kommer att hålla batterispänningen helt stabil vid 12V under diagnosfasen. Den kommer att leverera den 
bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden.

TILLBEHÖR

• Laddning: för 12V batterier (bly-syra / AGM / gel ) från 20 till 1200 Ah.
• Diag + : Stödjer upp till 100 A för 12V-batterier för fordon i diagnostikfas.
• Byte av batteri: säkerställer en stabiliserad strömförsörjning till fordonet under byte av 
batteri för att bevara minnesinställningarna.
• Strömkälla: anpassa laddaren i stabiliserad strömförsörjning med spänning och 
justerbar maxström.
• Visning: laddaren kommer att kompensera den ström som används av konsumenterna 
på fordonet.

5 OLIKA LÄGEN FÖR ANVÄNDNING  

•  Skydd av den inbyggda elektroniken: skydd mot kortslutning, omvänd 
polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
• Utbytbar smältbarhet som skyddar mot missbruk.
•  Temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.
• Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.

ULTRASÄKER

• Kompakt och robust låda med framkabelrulle (2 x 5 m).
• Dynor för chock och vibrationsabsorption.
• Valfri väggmontering med glidsystem eller magnetism (Magnetfix).

ERGONOMISK

www.gys.fr

• Funktionen ”Auto Restart” innebär att laddaren kommer att memorera 
inställningarna vid strömavbrott och starta om automatiskt.
• Kontroll och kalibrering av kablar, laddaren kan förses med kablar upp till 
2x8m långa och 16mm² tjocka.
• Låst i visnings-läget, undvik riskerna för missbruk, perfekt för garage och 
utställningsutrymmen.
• 4 laddningskurvor tillgängliga, vars Easy-läge för enkel laddning är 
anpassad till alla blybatterier.
• Aktivering och inställning av en "Expert" laddningskurva.

AVANCERADE FUNKTIONER

Intuitivt gränssnitt
tillgänglig på 19 språk

Försedd med:

Klämmor
(2 x 5 m
16 mm2)

Väggmontering

Bärväska
060432

IP67

2 x 8 m - 16 mm² 
056572Stödjer MagnetFix

029637


