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GYSFLASH 1.12 PL

MADE in PRC- EN 60335-2-29FR

Ref. 026902

• Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og litiumbatterier (LFP).
• Batteriopladning fra 7 V.

100 % AUTOMATISK OPLADNING

BLYSYRE/LITIUM-
BATTERI 
OPLADER

12 V

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) er en avanceret oplader, der er designet til at genoplade 12 V bly- og 
litiumjernfosfatbatterier (LiFePO4). Den har 2 forskellige intelligente opladningsprogrammer, der 
garanterer ydeevnen for hver batteriteknologi. Ideel til motorcykler, jetski, buggies og græsslåmaskiner.

• To opladningstilstande til 12 V batterier:
: 2-32 Ah og op til 100 Ah til vedligeholdelsesopladning.
: 0,5-20 Ah og op til 50 Ah til vedligeholdelsesopladning. 

• Særlig vintertilstand /AGM til blybatterier:  
	 -	Specifik	belastning	i	ekstrem	kulde	(<	5	°C).)
 - Optimal tilstand til Start & Stop batterier (AGM).. 
• CAN BUS-kompatibilitet til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk 
(ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit wire). 
• Vedligeholdelsesopladning: Opladeren kan forblive tilsluttet i løbet af hele vinteren 
med henblik på at holde batteriet opladet. 
• Funktionen "Automatisk genstart" betyder, at opladeren husker indstillingerne 
i tilfælde af strømafbrydelse og genstarter automatisk.

DOBBELT TEKNOLOGI: BLY-SYRE OG LITHIUM

• Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet 
og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
• Automatisk standbytilstand, hvis batteriet bliver afbrudt.
• Indbygget temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
•	Forenklet	grænseflade	til	at	forhindre	brugerfejl.	

SIKKERHED

• Kompakt design, let og transportabel.
• Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
• Kabinet komplet forseglet mod støv og væsker (IP65).
• Kan monteres på en væg.

ERGONOMI

www.gys.fr
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Specifik	opladningskurve	i	7	trin	uden	opsyn.
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Specifik	opladningskurve	i	8	trin	uden	opsyn.

«UVP* Vækkeurs»-funktion: genaktiverer et batteri i 
beskyttelse	efter	en	dyb	afladning	og	starter	automatisk	
opladningen. 
*UVP : Underspændingsbeskyttelse

EBS-teknologi (Equalizing Battery System) for at sikre en perfekt 
afbalancering af battericeller.

Leveres med:

Klemmer
(45 cm)

Øjer - M6
(45 cm)

Hanstik
(145 cm)


