

50 / 60 Ηζ  Φορτίζω  V 

Χρέωση


Συντήρηση
Υπερδομή /
Κυματισμός

Καμπύλη 
φόρτισης  

κιλό


χιλ


χιλ
IP 

220-240 V AC 130  Δ 8 Α 12 V. 15 <160 Αχ 15 <240 Αχ <0,4 Ah / 
μήνα

<150 mV 
Rms IU0U 8 βήμα 0,85 190 x 100 

x 52
195 x 365 

x 70
Αυτόματο

> 2V IP 65 2 μ

GYSFLASH 8.12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ / ΛΔΚ- EN 60335-2-29FR

Αναφ. 029385

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

12V

Το GYSFLASH 8.12 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φορτίζει όλους τους τύπους μπαταριών 12V, όπως 
αυτοκίνητα, οχήματα κοινής ωφέλειας, αυτοκίνητα ή φορτηγά. Διαθέτει μια έξυπνη καμπύλη φόρτισης 
8 βημάτων για βέλτιστη φόρτιση. καθώς και μια λειτουργία «Προμήθειας» για υποστήριξη και 
συντήρηση μπαταριών εκθεσιακού χώρου.

• Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 15 έως 160 Ah, ή για συντήρηση φόρτισης έως 240 Ah.

• 2 τρόποι φόρτισης για μέγιστη ευελιξία:
-  AGM : Λειτουργία φόρτισης για κρύο καιρό (λιγότερο από 5 ° C) και για μπαταρίες Start 
& Stop (EFB & AGM).
- Ανανέωση  : Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.

• Τρόπος παροχής , μετατρέπει τον φορτιστή σε σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος:
- διατηρεί την υγεία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του οχήματος 
(εκθεσιακός χώρος).
- διατηρεί τις ρυθμίσεις μνήμης κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

• Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει 
συνδεδεμένος επ 'αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία 
της μπαταρίας. Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση», ώστε ο φορτιστής να μπορεί να 
επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

• Προστασία των ηλεκτρονικών επί του οχήματος οχήματος: προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, 
αναστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
• Αυτόματη κατάσταση αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
• Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης εσωτερικών ηλεκτρονικών.
• Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφάλματος χρήστη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
• Ανθεκτικό στη εισροή σκόνης και νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
• Μπορεί να συνδεθεί σε τοίχο.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

www.gys.fr

• Η καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας
• Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες > 2V (SOS Recovery ).

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1  Ανάλυση
2  Ανάκτηση
3  Δοκιμή
4  Αποθείωση
5  Χρέωση
6  Απορρόφηση
7  Ανανέωση (επιλογή)
8  Κυμαινόμενη χρέωση
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Παρέχεται με :

Σφιγκτήρες
(1,9 μ.)


