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GYSFLASH 1.12 Lithium

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Geleverd met :

Klemmen
(45 cm)

Aansluiting 
- M6

(45 cm)

Mannelijke 
aansluiting

(145 cm)

Ref. 029675

• Speciale laadcurve in 8 stappen zonder toezicht.
• Verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van LiFePO4 accu’s.
• EBS (Equalizing Battery System) technologie, garandeert het perfect uitbalanceren 
van de accu-cellen.

100% GEOPTIMALISEERD LADEN

LITHIUM
ACCU

LADER

12 V

De GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) is een geavanceerde accu-lader, speciaal ontworpen voor het opladen en 
onderhoud van 12 V Lithium LiFePO4 (Lithium IJzer Fosfaat) accu’s. De lader heeft een unieke laadcurve in 
8 stappen met ebs technologie (Equalizing Battery System), die een ultra-snelle en veilige laad-procedure 
garandeert.

ACCESSOIRES

1  Analyse
2  Herstel 
3  Laden
4  Opname
5  Test
6  Completeren
7  Uitbalanceren
8  Onderhoudslade

• De lader is speciaal ontworpen voor het opladen van 12 V LiFePO4 Lithium accu’s van 
0,5 tot 20 Ah, maar is ook geschikt voor onderhoudsladen tot 50 Ah.
• Onderhoudsladen : de accu kan tijdens de winterperiode voor onbepaalde tijd op de lader 
aangesloten blijven, om zo zonder problemen het voertuig op ieder moment weer te kunnen starten.
• «Auto Restart» functie, in geval van stroomonderbreking met geheugen van de instellingen.
• CAN BUS compatibel, voor motoren uitgerust met een 12V aansluiting : veilig en zonder toezicht 
laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).

IDEAAL VOOR MOTOREN

• Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen. 
• De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan 
de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
• Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
• Geïntegreerde temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne 
elektronica.

VERBETERDE VEILIGHEID

• Laden accu vanaf 7 V.
• Ultra-compact et vederlicht ontwerp.
• Snelle en waterdichte aansluiting.
• Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
• Muursteunen (optioneel).

ERGONOMISCH ONTWERP

Verlengsnoer
2.5 m - 029057

Kit sigarettenaansteker - CAN BUS
35 cm - 029439

Laad-lampje
 56 cm

M6
029149 029200

Aansluiting
45 cm - M6

029194

www.gys.fr

U

I

1
2

3 4 5 6 7 8


