BLY-/LITIUM-BATTERILADER OG BATTERI

GYSFLASH 121.12 CNT FV

STØTTEENHET

12 V

Ref. 026971

The GYSFLASH 121.12 CNT FV er en 120 A høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi.
Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i de
diagnostiske fasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest
avanserte kjøretøyne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

4 DRIFTSMODUSER
• Lading: for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1500 Ah.
• Diagnostisk: støtter opptil 120 A for 12 V batterier i kjøretøy 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: Lar deg kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri)
og tilstanden til bilens generator.

100% TILKOBLET
• Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
• Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset lastehandlinger.
• Hent 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).

Levert med kabler
(5 m - 25 mm2)
SMC

USB

AUTOMATISK LAGRING
• Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, etc.) og litium (LFP) batterier.
• Spesiell ladingskurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
• Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER
•
•
•
•
•
•

FV Fleksibel Spenning, laderen har 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.
Kabelinspeksjon og kalibrering
Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
Opptil 12 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

SIKKERHET
• Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet
reversering og overlading. System for hindring av gnister.
• Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
• Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.
Intuitivt grensesnitt
tilgjengelige i 22 språk

ADVANSERT INTUITIVITET
• Holdbar veske med støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
• Lav høyde (13 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.

TILBEHØR
SPM :
Printermodul
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2.5 m

