
START  

Capacitors C
Capacitance

 INPUT CHARGE 

POWER 
SUPPLY


cm


kg

for capacitors for battery lithium

1 V/C MICRO USB 
Type B

950 A 12V 5 x 800 F 160 F 12V 2 min 12 V /10 A 3 min 5 V / 2 A 2 min 5 V / 2 A 5 h 5 V / 2 A 26.7 x 19.5  
x 5 2

MADE in China

STARTRONIC HYBRID 950

FR

Ref. 026117

BOOSTER MED SUPER-

KONDENSATORER

12 V

www.gys.fr

BRUGERVENLIG

1 2 3

Tilslut Oplad 
kondensatorerne

Start

>1V

Micro USB-port (5 V/2 A)

Strømport (til cigarettænderstik 12 
V/10 A)

USB-kabel Cigarettænderstik

Leveres med:

STARTRONIC HYBRID 950 er en ultrakraftfuld autonom booster, der er designet til køretøjer med 12 V batterier. Den er 
udstyret med et litiumionbatteri, er kan oplade superkondensatorer. Dette innovative hybriddesign gør brug hurtig og 
sikrer en booster, der er altid er driftsklar.  

Takket være kraftfuldheden (950 A ved opstart) kan det starte alle typer køretøjer (benzin og diesel), 
som er udstyret med et 12 V batteri.
Der er to tilstande tilgængelige af hensyn til maksimal effektivitet:
- Bypasstilstand til start af et køretøj med et dybdeafladet batteri.
- "Glødetilstand" til start af dieselkøretøjer i lave temperaturer.

Sikkert elektronisk system:
- Beskyttelse imod kortslutning. 
- Teknologi til beskyttelse imod vending af poler.
- Beskyttelse imod dybdeafladning.

GARANTI FOR SIKKER START

  STARTRONIC har et digitalt display, der leverer oplysninger om:   
- den procentvise belastning af superkondensatorerne, 
- bilbatteriets spænding, 
- opladningsstanden for litiumbatteriet, 
- indikationer for brug,
- driftsfejl (f.eks. omvendt polaritet).

 Kompakt (2 kg) og nem at placere i bagagerummet på en bil

Produktets udviklede tilslutningsmuligheder omfatter øvrige løsninger til foropladning af 
superkondensatorer:
- på et 12 V udskiftningsbatteri (væske, gel, AGM, Start&Stop) på 2 minutter.
- på et cigarettænderstik (12 V/10 A) på 3 minutter.

Litiumionbatteriet fungerer også som en ekstern strømforsyning til højteknologiske 
produkter (tablets, smartphones...) takket være USB-output (5 V/2 A).  

EN FUNKTIONEL BOOSTER

Kraftfuldheden bag batterifri teknologi
Denne teknologi sikrer høj effekt og hurtig opstart ved brug af bilbatteriets restspænding. Det 
giver mange fordele:
- fravær af vedligeholdelse
- konstant driftsklarhed – selv efter opbevaring i årevis.
- modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer (-40 °C/+65 °C)
- Med lang driftslevetid kan produktet bruges op til 10.000 gange uden svækkelse af ydeevne.

Fordelen ved et litiumionbatteri
Når bilbatteriet ikke har nogen restspænding, anvendes 
litiumionbatteriet (ref. 027411) efter behov til at foroplade 
superkondensatorerne.

Ved 100 % kapacitet kan det genoplade superkondensatorer 
fem gange.

ET HYBRIDSYSTEM MED HØJ YDEEVNE

Litiumionbatteri
réf. 027411


