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GYSFLASH 6.24

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Ref. 029460

• Laden en onderhoud in 7 stappen en zonder toezicht optimaliseren de levensduur 
en de prestaties van uw accu.
• Herstelt diep ontladen accu’s >2V (SOS Recovery ).

100% AUTOMATISCH LADEN

ACCU
LADER

6/12/24V

De GYSFLASH 6.24 is speciaal ontworpen voor het opladen van 6V, 12V en 24V accu’s van motoren, auto’s, 
oldtimers en bedrijfsvoertuigen. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente laadcurve in 7 stappen 
en van een specifieke laad-optie voor kleinere accu’s tot 15 Ah.

• Ontworpen voor het opladen van 6V, 12V, en 24V lood-zuur accu’s :
 -  6/12 V : 1.2 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah bij druppelladen.
 -  24 V : 15 Ah tot 100 Ah en tot 140 Ah bij het druppelladen.
• Speciale laadmodus  : voor het behoud van kleinere accu’s (< 15 Ah) tijdens het laden.
• Kan aangesloten worden op een sigarettenaansteker-plug, de accu kan geladen worden 
met de aansluiting van het voertuig (kabel apart bij te bestellen).
• Optimaal druppel-laden : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu 
aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, bij stroomstoring, met geheugen voor gebruikte 
instellingen.

DE VEELZIJDIGE MULTI-SPANNING LADER

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

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

• Compact design, licht en handig om mee te nemen.
• Snelle en waterdichte aansluiting.
• Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
• Muursteunen (optioneel).

ERGONOMISCH

www.gys.fr
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1  Analyse
2  Herstel 
3  Test
4  Desulfatie
5  Laden
6  Absorptie
7  Druppelladen

Geleverd met :

Klemmen
(45 cm)

Kabelschoen 
- M6

(45 cm)

Mannelijke 
aansluiting

(145 cm)

ACCESSOIRES

Verlengsnoer 
2.5 m - 029057

Plug sigarettenaansteker
35 cm - 029439

Laad-lampje
 56 cm

M6
029149 029200

Aansluiting kabelschoen
45 cm - M6

029194


