
SelectION
Nabíjecí přístroj pro lithium-iontové  

akumulátory





Fronius  
SelectION

Pro vyšší rychlost 

v intralogistice

SelectION je bezpečné, efektivní 
a flexibilní řešení nabíjení, díky 
kterému se funkce Plug & Charge 
stane vaším novým standardem. 
O bezproblémovou a rychlou 
komunikaci mezi nabíjecím 
přístrojem a lithium-iontovým 
akumulátorem se stará náš 
inteligentní protokol CAN, 
Fronius BatteryLink. Žádná další 
nastavení nejsou nutná. Je tak 
zajištěn bezpečný a efektivní 
proces nabíjení.  



Vysoká energetická 
účinnost snižuje celkové 
náklady
Nabíjecí přístroje SelectION nabízejí vysokou 

energetickou účinnost integrovanou do výjimečně 

kompaktního designu, který se přizpůsobí vašim 

požadavkům s nejnižšími náklady. Lehké nabíjecí 

přístroje lze použít kdekoli, kde chcete 

optimalizovat pracovní postupy. 



Všestranné 
a bezpečné 
Nabíjecí přístroje lithium-iontových 

akumulátorů SelectION

Vysoká dostupnost díky 
chytrým technickým 
řešením
Ve společnosti Fronius se zaměřujeme na nejvyšší 

kvalitu a vývoj chytrých výrobků. Naše nabíjecí 

přístroje mají extrémně dlouhou životnost a splňují 

nejvyšší produktové standardy. V kombinaci 

s nízkou poruchovostí zlepšují vaše nabíjecí 

procesy a zajišťují vysokou dostupnost vašeho 

vozového parku. Přesvědčivá pětiletá záruka na 

výrobek* v ceně.

Flexibilita podle vašich 
požadavků
Vaše požadavky na nabíjení se neustále vyvíjejí? 

Pak je pro vás SelectION tou správnou volbou! 

Naše nabíjecí přístroje jsou při použití velmi 

flexibilní. Díky vícenapěťovému provozu lze 

lithium-iontové akumulátory různých napěťových 

tříd (24V–80V) včetně starších verzí nabíjet jednou 

jedinou nabíječkou. Výhody pro vás? Maximální 

flexibilita při nabíjení!

* Bezplatné prodloužení záruky pro koncové zákazníky /  

 uživatele výrobku. Podmínky a registrace na adrese:   

 www.fronius.com/gewaehrleistung-pc



Výhody 
pro vás
Využijte výhod flexibilních nabíjecích řešení a zajistěte  
si konkurenční výhodu. Nabíjecí přístroje SelectION jsou 
koncipovány tak, aby se hladce integrovaly do vaší 
intralogistiky a zlepšily její provoz.



Výhody 
pro vás

Vícenapěťový – nabíjecí přístroj 
s mnoha možnostmi
Jediným nabíjecím přístrojem lze nabíjet 

akumulátory různých napěťových tříd (24V–80V). 

Tím je zajištěno bezpečné a flexibilní použití. 

Úspora času díky funkci Plug & 
Charge 
Díky BatteryLink lze proces nabíjení spustit snadno 

a rychle. Uše třete tak čas při každém nabíjení.

Jednoduchá a bezpečná 
manipulace
Inteligentní nabíjecí přístroj automaticky pozná 

napětí akumulátoru už při připojení. Žádná další 

nastavení už nejsou nutná. 

Široká nabídka kompatibilních 
akumulátorů
Díky automatickému rozpoznání přenosové 

rychlosti mohou nabíjecí přístroje SelectION 

komunikovat s celou řadou lithium-iontových 

akumulátorů.

AUTOMATIC

Působivě 
jednoduché



Prevence nebezpečného jiskření
Pokud je během procesu nabíjení odpojen nabíjecí kabel, externí 

funkce Start/Stop zabraňuje jiskření na základě předbíhajících 

kontaktů.

Přizpůsobeno vašim potřebám 
Displej je možné konfigurovat podle vašich potřeb a vizualizovat 

parametry, které jsou pro vás nejdůležitější.

Kolísání napětí? Žádný problém 
Vysoká tolerance našich nabíjecích přístrojů zajišťuje  

nerušený provoz i při kolísání napětí od -15 % do +30 %*.  

Optimalizované 
nabíjení v praxi

*Není k dispozici u varianty 3kW 





Prevence drahého špičkového zatížení
Aby se předešlo drahému špičkovému zatížení, je možné  

v určitém časovém intervalu nastavit omezení výkonu AC. 

Využití výhodnějších tarifů
Funkce kalendáře nabízí časově řízené nabíjení, které umožňuje 

využívat výhodnější tarify za elektrickou energii a poskytuje vyšší 

flexibilitu.

Lepší plánování a transparentnost
Optimalizujte efektivitu nabíjecích přístrojů načtením dat přes 

integrovanou přípojku USB a vyhodnocením příslušných statistik 

v prohlížeči i-SPoT Viewer.
0,8 pt

Snadný energetický 
management 





LED lišta se zobrazením stavu 
nabití
Již z dálky indikuje, který trakční akumulátor se 

právě nabíjí, je plně nabitý nebo je v ochlazeném 

stavu a připravený k použití.

Připojení k systému Charge & 
Connect
Gateway umožňuje připojení k řešení Charge & 

Connect. To nabízí nové možnosti v oblasti 

transparentnosti a kontroly.

Speciální nabíjecí zástrčka 
K našemu standardnímu portfoliu patří nabíjecí 

zástrčka REMA MRC400 (DIN 320). Volitelně je 

k dispozici také REMA MRC 250 (DIN 160) pro 

případy, kdy je omezený prostor pro instalaci. 

Rozšířená 
výbava 



Vzduchový filtr
Efektivně chrání vnitřní součásti nabíjecího 

přístroje před znečištěním a zabraňuje zkratům.

Dálkové ovládání
Ideální pro řízení a monitorování nabíjecích 

přístrojů i na větší vzdálenosti. Plnohodnotné 

uživatelské rozhraní je možné umístit do 

vzdálenosti 30 m.

Rozšířená 
výbava 



Fronius 
BatteryLink

Komunikace je klíčem k úspěchu. To neplatí jenom 
v podnikání, ale i pro naše nabíjecí přístroje SelectION. 
Proto jsme zásadně změnili komunikaci CAN mezi 
nabíjecím přístrojem a akumulátorem. Naším cílem je,  
aby komunikace byla co nejjednodušší a maximálně 
uživatelsky přívětivá.
Když je do akumulátoru implementovaný náš protokol, 
stává se Plug & Charge vaším novým standardem. 
Automatická detekce přenosové rychlosti umožňuje 
individuální přizpůsobení nabíjecího přístroje lithium-
iontovému akumulátoru. Výhoda pro vás? Všestranné 
nabíjení na nejvyšší úrovni bezpečnosti





Typ přístroje Fáze Síťové napětí
Hlavní 

pojistka
Max. nabíjecí 

proud
Max. výstupní 

výkon
Max. koncové nabí-

jecí napětí

SelectION 3kW 24V 1 230 V AC (-15 % / +15 %) 16 A 120 A 3 kW 32,4 V

SelectION 5kW 24V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 16 A 200 A 5 kW 32,4 V

SelectION 8kW 24V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 16 A 350 A 8 kW 32,4 V

SelectION 3kW 48V 1 230 V AC (-15 % / +15 %) 16 A 60 A 3 kW 64,8 V

SelectION 8kW 48V (3*220V) 3 220 V AC (-10 % / +30 %) 32 A 160 A 8 kW 64,8 V

SelectION 9kW 48V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 16 A 185 A 9 kW 64,8 V

SelectION 18kW 48V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 32 A 325 A 18 kW 64,8 V

SelectION 9kW 80V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 16 A 110 A 9 kW 108 V

SelectION 17kW 80V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 32 A 210 A 17 kW 108 V

SelectION 30kW 80V 3 400 V AC (-10 % / +30 %) 63 A 375 A 30 kW 108 V

Technický 
přehled

1) Nosná tyč zde není k dispozici.
2) Nástěnný držák lze použít i jako podlahový.
3) Tuto rozšířenou výbavu nelze kombinovat.

4)  Prodloužená záruka za příplatek se vztahuje pouze na obchodníka a přeprodejce.

V případě několika rozšířených výbav se obraťte na kontaktního partnera Fronius.

Rozšířená výbava
SelectION 
3kW 24V
3kW 48V

SelectION  
5KW 24V
9KW 48V
9KW 80V

SelectION 
8KW 48V
17KW 80V

SelectION
8KW 24V

18KW 48V

SelectION 
30KW 80V

Odkaz na Gateway • 3) • • • •

Gateway LAN • • • • •

Gateway WLAN • • • • •

Dálkové ovládání (délka 30 m) • 3) • • • •

LED lišta • • • • •

Podlahový držák • • • • Standard

Nástěnný držák 2) • • • • -

Popruh + madlo • 1) • • - -

Vzduchový filtr 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

Etiketa „Safety Check“ • • • • •

Text prodejce pro servisní případ zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Prodloužení záruky +12 měsíců 4) • • • • •

Prodloužení záruky +36 měsíců 4) • • • • •

Technické údaje

Rozšířená výbava



SelectION 3kW 24V / 3kW 48V

SelectION 5kW 24V / 9kW 48V / 9kW 80V

SelectION 8kW 24V / 18kW 48V

SelectION 8kW 48V / 17kW 80V

SelectION 30kW 80V

Všechny nabíjecí přístroje SelectION se smí používat 

výhradně s akumulátory, u kterých byla implementová-

na technologie Fronius BatteryLink. 

Rozměry D/Š/V: 417 x 198 x 110 mm Síťové vedení: 2,5 m

Hmotnost včetně nabíjecího a síťového kabelu: 9 kg Nabíjecí kabel: 3 m

Krytí: IP21

Rozměry D/Š/V: 633 x 344 x 180 mm Síťové vedení: 3 m

Hmotnost včetně nabíjecího a síťového kabelu: 23 kg Nabíjecí kabel: 3 m

Krytí: IP20

Rozměry D/Š/V: 647 x 392 x 247 mm Síťové vedení: 3 m

Hmotnost včetně nabíjecího a síťového kabelu: 37 kg Nabíjecí kabel: 3 m

Krytí: IP20

Rozměry D/Š/V: 785 x 392 x 247 mm Síťové vedení: 3 m

Hmotnost včetně nabíjecího a síťového kabelu: 47 kg Nabíjecí kabel: 3 m

Krytí: IP20

Rozměry D/Š/V: 780 x 369 x 1090 mm Síťové vedení: 3 m

Hmotnost včetně nabíjecího a síťového kabelu: 110 kg Nabíjecí kabel: 3 m

Krytí: IP20

Provozní podmínky:

Teplota: -20 až +40 °C 

Relativní vlhkost vzduchu: max. 85 % 

Certifikace: Vyhovuje CE, (UK CA) emisní třída EMC: B



Řešení 
nezávislá na 
technologii
Snahou společnosti Fronius je najít 
ideální nabíjecí řešení pro vaši 
intralogistiku, nezávisle na 
technologiích a vždy s cílem snížit 
celkové náklady, spotřebu energie 
i rizika. Stavíme na 75 let zkušeností 
a pokračujeme ve vývoji standardů 
pro olověné akumulátory s využitím 
lithium-iontových technologií. 

Řada nabíjecích přístrojů SelectION 
kombinuje proslulou kvalitu Fronius 
s výkonem a rychlostí nutnými pro 
lithium-iontové baterie.





Thinking  
Beyond 
Charging

Další informace najdete zde:
www.fronius.com/ri-ladeprozess

www.fronius.com/intralogistik

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging/

www.youtube.com/FroniusCharging

Kompletní řešení
Nabízíme obsáhlé portfolio pro vaši nabíjecí infrastrukturu, od praktických nabíjecích a bezpečnostních 

modulů až po inteligentní informační a řídicí systémy, které se přizpůsobí vašim požadavkům. 

Udržitelná nabíjecí řešení
Vzhledem ke stále přísnějším ekologickým požadavkům a zákonům roste zájem o udržitelné technologie, 

a to zejména při zásobování elektrickou energií. Podporujeme vás při přípravě vašeho podniku na 

budoucnost, ať už přechodem na elektricky poháněné manipulační vozíky, nasazením efektivnějších 

nabíjecích přístrojů, nebo kombinací nabíjecí techniky a fotovoltaiky.

Propojená nabíjecí řešení – Charge & Connect
Fronius Charge & Connect nabízí širokou škálu nových způsobů, jak zvýšit účinnost a výkonnost vaší 

nabíjecí infrastruktury. Veškerá data o nabíjení, jako jsou stavy nabití a procesy nabíjení, se přenáší 

a vizualizují v reálném čase. Tato transparentnost zajišťuje nové možnosti řízení a optimalizace pro 

hospodárný provoz celého systému. 

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Rakousko

T +43 7242 241 3000

F +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com 

www.fronius.com

Fronius Česká republika s.r.o.

Dolnoměcholupská 1535/14

102 00 Praha 10

Česká republika

Tel +420 272 111 011

Fax +420 272 738 145

charger.sales.cz@fronius.com

www.fronius.cz


