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220-240 V AC 20  W 1 A 12 V
Pb 2 < 32 Ah 2 < 100 Ah <0.4 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0U
7 step

0.7 170 x 90 
x 51

195 x 365 
x 70

Automatic
>7V IP 65 2 m

LiFePO4 0.5 < 20 Ah 0.5 < 50 Ah 8 step

GYSFLASH 1.12 PL

MADE in PRC- EN 60335-2-29

Ref. 026902

• Prodlužuje životnost a výkonnost olověných (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
• Nabíje baterie s napětí od 7 V.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

NABÍJEČKA 
OLOVĚNÝCH A LI-

THIOVÝCH BATERIÍ

12 V

GYSFLASH LITHIUM 1.12 PL (1 A) je speciálně navržen tak, aby nabíjel olověné a lithium-železo-
fosfátové (LiFePO4) akumulátory 12 V. Poskytne dva rozdílné nabíjecí režimy garantující výkonnost 
každé technologie. Ideální pro motorky, motokáry, sekačky...

• 2 nabijecí režimy:
 : 2 Ah do 32 Ah a do 100 Ah pro údržbu.
 : 0.5 Ah do 20 Ah a do 50 Ah pro údržbu. 

• Režim zimní  / AGM pro olověné akumulátory: 
- Specifické nabíjení při nízkých teplotách (< 5°C)
- Optimální režim pro baterie Start & Stop (AGM). 
• CAN BUS kompatibilita pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení 
bez sledování a bez klíče v zapalování (volitelný kabel). 
• Optimalizované nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. 
• Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky 
restartovat se správnými nastavení.

DVĚ TECHNOLOGIE : OLOVO & LITHIUM

• Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
• Automatický režim pohotovosti, pokud je baterie odpojena.
• Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
• Zjednodušené rozhrání, které zabrání chybám uživatele. 

BEZPEČNOST / OCHRANY

• Je kompaktní, lehká a přenosná.
• Rychlé připojení vodotěšného konektoru.
• Odolnost vůči práchu a vodě (IP65 - voděodolná).
• Se může připevnit na zdi.

ERGONOMICKÁ

www.gys.fr
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Specifická 7-kroková nabíjecí křívka bez nutnosti dozoru.
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Specifická 8-kroková nabíjecí křívka bez nutnosti dozoru.

Funkce «UVP Wake up» : umožňuje reaktivovat akumulátor 
po hluboké vybíjení a automaticky postoupit k režimu nabíjení.
*UVP : Under Voltage ProtectionTechnologie EBS (Equalizing Battery System) určuje perfektní 

vyrovnání napětí mezi články akumulátoru.

Součástí 
dodávky:

Svorky
(45 cm)

Očka - M6
(45 cm)

Samec 
konektor
(145 cm)


