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O seu sistema de carregamento de baterias  
para baterias de íon de lítio





Fronius  
SelectION

Para maior velocidade na 

intralogística

Com SelectION oferecemos uma 
solução de carregamento segura, 
eficiente e flexível que torna Plug 
& Charge o novo padrão. Graças 
ao Fronius BatteryLink, os 
inteligentes protocolos CAN da 
Fronius, é garantida uma 
comunicação ininterrupta e 
rápida entre o sistema de 
carregamento de baterias e a 
bateria de íon de lítio. Não são 
necessárias configurações 
adicionais. Isso também garante 
uma carga mais segura e 
eficiente.  



Flexível para atender às 
suas necessidades
Suas exigências de carregamento estão em 

constante mudança? Então o SelectION é a 

escolha certa para você! Nossos sistemas de 

carregamento de baterias são muito flexíveis em 

sua aplicação. Graças à capacidade de diversas 

tensões, as baterias de íon de lítio com diferentes 

classes de tensão (24V-80V) podem ser 

carregadas com apenas um sistema de 

carregamento de baterias. As vantagens? Maior 

flexibilidade nos seus processos de carregamento!



Versátil e 
seguro 
Nosso sistema de carregamento de 

baterias de íon de lítio SelectION

Elevada disponibilidade 
graças à Smart 
Engineering
Na Fronius, nos concentramos na mais alta 

qualidade e no desenvolvimento inteligente de 

produtos. Os nossos sistemas de carregamento de 

baterias possuem vida útil extremamente longa e 

atendem aos mais altos padrões de produto. Em 

combinação com a baixa taxa de falhas, nossos 

sistemas de carregamento de baterias melhoram o 

seu processo de carregamento e garantem a 

elevada disponibilidade da sua frota de 

empilhadeiras. Impressionante garantia de 

produto* de cinco anos incluída.

A elevada eficácia 
energética reduz os 
custos gerais
Nossos sistemas de carregamento de baterias 

SelectION oferecem uma elevada eficácia 

energética, integrada em um design de produto 

excepcionalmente compacto, que se adapta às 

suas necessidades com o menor custo. Além de 

leves, esses sistemas de carregamento de baterias 

podem ser utilizados onde quer que seja 

necessário otimizar os processos de trabalho. 

* Extensão gratuita da garantia para clientes finais / usuário do produto.  

 Condições e registro em:   

 www.fronius.com/gewaehrleistung-pc



Suas 
vantagens
Beneficie-se de soluções de carregamento flexíveis e 
garanta sua vantagem competitiva. Nossos sistemas de 
carregamento de baterias SelectION são projetados para 
se integrar perfeitamente à sua intralogística e melhorar 
as suas operações.



Suas 
vantagens

Diversas tensões – Um sistema 
de carregamento de baterias com 
inúmeras possibilidades
É possível carregar baterias de diferentes classes 

de tensão (24V-80V) com apenas um sistema de 

carregamento de baterias. Isso garante uma 

aplicação segura e flexível. 

Economia de tempo graças à 
Plug & Charge 
Graças ao BatteryLink, o processo de 

carregamento pode ser iniciado com facilidade e 

rapidez. Economize tempo em todas as cargas.

Manuseio simples e seguro
O sistema de carregamento de baterias inteligente 

detecta automaticamente a tensão da bateria 

assim que ela é conectada. Não são necessárias 

configurações adicionais. 

Grande seleção de baterias 
compatíveis
Graças a uma detecção automática da taxa de 

bauds, os sistemas de carregamento de baterias 

SelectION conseguem se comunicar com uma 

ampla gama de baterias de íon de lítio.

AUTOMATIC

Impressionantemente 
simples



Evite faíscas perigosas
Se o cabo de carregamento for desconectado enquanto o 

carregamento estiver em andamento, o início/parada externa impede 

a ignição devido aos contatos principais.

Adaptado às suas necessidades 
O display pode ser configurado de acordo com as suas preferências. 

Assim, são exibidos os parâmetros mais importantes para você.

Oscilações de tensão? Sem problemas 
A elevada tolerância de rede de nosso sistema de carregamento de 

baterias garante uma operação contínua mesmo com as oscilações 

de tensão de -15% a +30*%.  

Experiência 
ideal de 
carregamento

*não é possível com 3kW 





Evitar picos de carga caros
Para evitar os picos de carga caros, pode ser configurado um limite de 

potência CA em uma janela de tempo específica. 

Aproveite as tarifas de eletricidade mais 
baratas
As cargas podem ser controladas temporalmente com a função de 

calendário. Isso possibilita o uso de tarifas de eletricidade mais 

baratas e oferece mais flexibilidade.

Melhor planejamento e transparência
Otimize a eficácia de seus processos de carregamento consultando 

dados através da conexão USB integrada e avaliando as estatísticas 

relevantes no i-SPoT Viewer.
0,8 pt

Gestão de energia 
facilitada 





Tira LED (= indicação do estado 
de carga)
Ela indica o estado da carga da bateria tracionária: 

completamente carregado ou resfriado e pronto 

para uso.

Conexão com Charge & Connect
O gateway possibilita uma conexão com a solução 

Charge & Connect. Isso oferece novas 

possibilidades em termos de transparência e 

controle.

Conector de carga especial 
O conector de carga REMA MRC400 (DIN 320) 

pertence ao nosso portfólio padrão. 

Opcionalmente, o REMA MRC 250 (DIN 160) 

também está disponível para aplicações com 

espaço de instalação limitado. 

Opções 



Filtro de ar
Protege efetivamente as partes internas do seu 

sistema de carregamento de baterias contra 

sujeira e evita curto-circuitos.

Indicação remota
Ideal para controlar e monitorar o sistema de 

carregamento de baterias, mesmo a longas 

distâncias. A interface de usuário completa pode 

ser conectada a mais de 30m de distância.



Fronius 
BatteryLink
A comunicação é a chave do sucesso, não apenas nos 
negócios, mas também para nossos sistemas de 
carregamento de baterias SelectION. É por isso que 
revolucionamos a comunicação CAN entre o sistema de 
carregamento de baterias e a bateria com um objetivo 
específico em mente: tornar a comunicação tão simples e 
amigável quanto possível.

Uma vez que nosso protocolo foi implementado na 
bateria, Plug & Charge é seu novo padrão. Graças à 
detecção automática da taxa de bauds, o sistema de 
carregamento de baterias se adapta individualmente à sua 
bateria de íon de lítio. A vantagem? Carga versátil no mais 
alto nível de segurança





Tipo de equipamentos Fases Tensão da rede
Fusível 

principal
Corrente máx. 

de carga
Potência máx. 

de saída
Tensão máx. de 

carga final

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visão geral 
técnica

1) Não está disponível uma haste de suporte aqui.
2) O suporte de parede também pode ser usado como suporte de chão.
3) Estas opções não podem ser combinadas.

4)  A garantia estendida com custo extra está disponível somente para revendedores.

Em caso de opções múltiplas, favor contatar o seu representante da Fronius.

Opção
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

Gateway Link • 3) • • • •

Gateway LAN • • • • •

Gateway WLAN • • • • •

Indicação remota (comprimento de 30m) • 3) • • • •

Fita de LED • • • • •

Suporte do solo • • • • Padrão

Suporte de parede 2) • • • • -

Correia de transporte + barra de transporte • 1) • • - -

Filtro de ar 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

Etiqueta „Safety Check“ • • • • •

Texto do revendedor para caso de serviço gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito

Garantia estendida +12 meses 4) • • • • •

Garantia estendida +36 meses 4) • • • • •

Dados técnicos

Opções



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

Todos os sistemas de carregamento de baterias 

SelectION devem ser usados exclusivamente com 

baterias que tenham Fronius BatteryLink implementa-

do. 

Dimensões L/A/P: 417 x 198 x 110 mm Cabo de energia elétrica: 2,5 m

Peso incluindo cabo de energia elétrica e de carga: 9 kg Cabo de carga: 3 m

Grau de proteção: IP21

Dimensões L/A/P: 633 x 344 x 180 mm Cabo de energia elétrica: 3 m

Peso incluindo cabo de energia elétrica e de carga: 23 kg Cabo de carga: 3 m

Grau de proteção: IP20

Dimensões L/A/P: 647 x 392 x 247 mm Cabo de energia elétrica: 3 m

Peso incluindo cabo de energia elétrica e de carga: 37 kg Cabo de carga: 3 m

Grau de proteção: IP20

Dimensões L/A/P: 785 x 392 x 247 mm Cabo de energia elétrica: 3 m

Peso incluindo cabo de energia elétrica e de carga: 47 kg Cabo de carga: 3 m

Grau de proteção: IP20

Dimensões L/A/P: 780 x 369 x 1090 mm Cabo de energia elétrica: 3 m

Peso incluindo cabo de energia elétrica e de carga: 110 kg Cabo de carga: 3 m

Grau de proteção: IP20

Condições operacionais:

Temperatura: -20 a +40°C 

Umidade relativa: máx. 85% 

Símbolos de conformidade: conformidade com CE, (UK CA)  

EMC Classe de emissão: B



Soluções 
independentes 
de tecnologia
Nosso objetivo na Fronius é 
encontrar a solução de 
carregamento ideal para a sua 
intralogística. Oferecemos a você 
conselhos independentes da 
tecnologia, sempre com o objetivo 
de reduzir seus custos gerais, seu 
consumo de energia e seus riscos. 
Com uma experiência de 75 anos, 
continuamos nossos padrões 
avançados de desenvolvimento para 
baterias de chumbo-ácido em 
tecnologia de íon de lítio. 

A família de sistemas de 
carregamento de baterias 
SelectION combina nossa 
reconhecida qualidade Fronius com 
a potência e velocidade necessárias 
para as baterias de íon de lítio.





Thinking  
Beyond 
Charging

Você pode encontrar mais informações em:
www.fronius.com/ri-ladeprozess

www.fronius.com/intralogistik

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging/

www.youtube.com/FroniusCharging

Soluções completas
Oferecemos um portfólio abrangente para sua infraestrutura de carregamento, desde módulos práticos 

de carregamento e segurança até informações inteligentes e sistemas de gerenciamento, adaptado às 

suas exigências. 

Soluções sustentáveis de carregamento
Devido às exigências e leis de proteção ambiental cada vez mais rigorosas, as tecnologias sustentáveis são 

muito procuradas, especialmente para o fornecimento de energia. Nós oferecemos o apoio na preparação 

da sua empresa para o futuro: seja mudando para empilhadeiras elétricas, usando sistemas de 

carregamento de baterias eficientes ou combinando tecnologia de carregamento de bateria com 

fotovoltaica.

Soluções de carregamento em rede - Charge & Connect
O Fronius Charge & Connect oferece uma ampla gama de novas possibilidades para aumentar a 

eficiência e o desempenho de sua infraestrutura de carregamento através da ligação em rede da 

tecnologia de carregamento. Todos os dados de carga, como estados e processos de carga, são 

transmitidos e exibidos em tempo real. A transparência obtida abre novas opções de controle e 

otimização para operar um sistema global de custo eficiente. 

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Áustria

T +43 7242 241 3000

F +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com 

www.fronius.com

Fronius do Brasil Comércio

Indústria e Serviços Ltda

Rua José Martins Fernandes, 601

09843-400

Brasil

Tel +55 11 3563 3800

Fax +55 11 3563 3777

vendas.carregadores@fronius.com

www.fronius.com.br


