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50/60 Hz  Icharge  V 

Opladning


Vedligeholdelse
Vedligeholdelse/

krusning Opladningskurve  
kg


mm


mm

IP 

220-240 V AC 90 W 6 A 12 V 1,2 < 125 Ah 1,2 < 170 Ah <0,4 Ah/
måneder

<150 mV 
Rms IU0U 8 trin 0,77 190 x 100 

x 52
195 x 365 

x 70 IP 65 2 m

GYSFLASH 6.12 Lithium

FREMSTILLET I FRANKRIG- EN 60335-2-29

Leveres med:

Klemmer
(45 cm)

Øjer - M6
(45 cm)

Hanstik
(145 cm)

Ref. 029729

LITHIUM
BATTERI
OPLADER

12 V

GYSFLASH lithium 6.12 (6 A) er en avanceret oplader specielt designet til at oplade og vedligeholde 
12 V lithium-fer-fosfat-batterier (LiFePO4). Den er udstyret med en unik 8 trins opladningskurve med 
EBS-teknologi til hurtig og sikker opladning.

TILBEHØR

• Designet til 12 V lithium-fer fosfatbatterier fra 1,2 til 125 Ah, eller til vedligeholdelsesopladning 
op til 170 Ah.
• 2 opladningstilstande :
 -   (4 A) : designet til opladning af små batterier, fra 1,2Ah til 15Ah. 
 -   (6 A) : designet til opladning af batterier, fra 15 Ah til 125 Ah.
• Vedligeholdelsesopladning, kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde 
batteriets sundhed. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og 
genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.
• CAN BUS kompatibilitet til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk (ingen 
overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).

IDEEL TIL BILER & MOTORCYKLER

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

SIKKERHED

• Batteriopladning fra 2 V.
• Ultra-kompakt design og lys.
• Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
• Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
• Kan monteres på en væg.

ERGONOMI

Forlænger 
2,5 m - 029057

Cigartændersæt - CAN BUS
35 cm - 029439

Opladningsindikator 
56 cm

M6
029149 029200

Øjekontakt
45 cm - M6

029194
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• Specifik 8 trins opladningskurve og ingen overvågning påkrævet.
• Forlæng LiFePO4 batteriernes ydeevne og levetid.
• EBS-teknologi (Equalizing Battery System) for at sikre perfekt balance 
mellem battericeller.
• «UVP* Wake up» funktion : reaktivér et beskyttelsesbatteri som følge af en 
dybdeafladning og start opladningen automatisk.
*UVP : Underspændingsbeskyttelse

100% OPTIMERET OPLADNING

1  Analyse
2  Reaktivering 
3  Opladning
4  Absorption

5  Test
6  Komplement
7  Balance
8  Flydende opladning


