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SelectION

İntralojistikte daha 

yüksek hız için

SelectION ile Plug & Charge'ı yeni 
standardınız haline getiren 
güvenli, verimli ve esnek bir şarj 
çözümü sunuyoruz. Akıllı Fronius 
CAN protokolümüz Fronius 
BatteryLink sayesinde şarj cihazı 
ile lityum-iyon akü arasında 
kesintisiz ve hızlı iletişim sağlanır. 
Ek ayar gerekli değildir. Böylece, 
her zaman güvenli ve verimli bir 
şarj işlemi elde edilir.  



İhtiyaçlarınızı karşılamak 
için esnek
Şarj gereksinimleriniz sürekli gelişiyor mu? O 

zaman SelectION sizin için doğru seçimdir! Şarj 

cihazlarımız kullanımlarında çok esnektir. 

Multivoltaj özelliği sayesinde farklı voltaj 

sınıflarındaki (24V-80V) lityum-iyon aküler tek bir 

şarj cihazı ile geriye doğru şarj edilebilir. 

Avantajlarınız nelerdir? Şarj süreçlerinizde 

maksimum esneklik!



Çok yönlü 
ve güvenli 
SelectION lityum-iyon akü şarj 

cihazlarımız

Akıllı Mühendislik 
sayesinde yüksek 
kullanılabilirlik
Fronius'ta en yüksek kaliteye ve akıllı ürün 

geliştirmeye odaklanıyoruz. Şarj cihazlarımız son 

derece uzun bir kullanım ömrüne sahiptir ve en 

yüksek ürün standartlarını karşılar. Düşük arıza 

oranı ile bağlantılı olarak, şarj cihazlarımız şarj 

süreçlerinizi iyileştirir ve forklift filonuzun yüksek 

kullanılabilirliğini sağlar. Etkileyici beş yıllık ürün 

garantisi * dahildir.

Yüksek enerji verimliliği 
genel maliyetlerinizi 
düşürür
SelectION şarj cihazlarımız, mümkün olan en 

düşük maliyetle gereksinimlerinize uyum sağlayan 

olağanüstü kompakt bir ürün tasarımına entegre 

edilmiş yüksek enerji verimliliği sunar. Hafif şarj 

cihazları, iş akışınızı optimize ettikleri her yerde 

kullanılabilir. 

* Nihai tüketiciler / kullanıcılar için ücretsiz garanti uzatma  

 Koşullar ve kayıt için:  

 www.fronius.com/gewaehrleistung-pc



Avantajlarınız
Esnek şarj çözümlerinden yararlanın ve rekabet 
avantajınızı güvence altına alın. SelectION şarj 
cihazlarımız, intralojistiğinize sorunsuz bir şekilde entegre 
edilebilecek ve süreçlerinizi iyileştirebilecek şekilde 
tasarlanmıştır.



Avantajlarınız

Multivoltaj – çok sayıda olasılığa 
sahip bir şarj cihazı
Farklı voltaj sınıflarındaki (24V-80V) aküler tek bir 

şarj cihazı ile şarj edilebilir. Bu, güvenli ve esnek 

kullanım sağlar. 

Plug & Charge sayesinde 
zamandan tasarruf 
BatteryLink sayesinde şarj işlemi hızlı ve kolay bir 

şekilde başlatılabilir. Bu, her şarjda size zaman 

kazandırır.

Kolay ve güvenli kullanım
Akıllı şarj cihazı, bağlanır bağlanmaz akü voltajını 

otomatik olarak algılar. Başka ayar gerekli değildir. 

Uyumlu akülerde çok çeşitli 
seçenek
Otomatik baud hızı algılaması sayesinde SelectION 

şarj cihazları çok sayıda lityum-iyon aküyle iletişim 

kurabilir.

AUTOMATIC

Etkileyici 
derecede basit



Tehlikeli kıvılcım oluşumundan kaçınır
Şarj işlemi devam ederken şarj kablosunun bağlantısı kesilirse, harici 

start/stop, önde gelen kontaklar sayesinde kıvılcım oluşmasını önler.

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır 
Ekran, sizin için en önemli olan parametreleri görselleştirmek için 

ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir.

Voltaj dalgalanmaları mı? Artık sorun değil 
Şarj cihazlarımızın yüksek ağ toleransı, -%15 ilâ +%30 *% arasındaki 

voltaj dalgalanmalarında bile sürekli çalışmayı sağlar.  

Optimize edilmiş 
şarj deneyimi

* 3kW’de mümkün değil 





Pahalı pik yüklerden kaçının
Pahalı pik yüklerden kaçınmak için belirli bir zaman aralığında  

bir AC güç sınırlaması ayarlanabilir. 

Daha ucuz elektrik tarifeleri kullanın
Ücretler, takvim işlevi kullanılarak zaman kontrollü olabilir. Bu, daha 

ucuz elektrik tarifelerinin kullanılmasını sağlar ve daha fazla esneklik 

sunar.

Daha iyi planlama ve şeffaflık
Verileri entegre USB yuvası üzerinden çağırarak ve i-SPoT Viewer'da 

ilgili istatistikleri değerlendirerek şarj süreçlerinizin verimliliğini 

optimize edin.
0,8 pt

Enerji yönetimi 
artık çok kolay 





LED çizgileri (=şarj durumu 
göstergesi)
Bu, hangi traksiyoner akünün şarj durumda 

olduğunu, tam olarak şarj edildiğini veya 

soğuduğunu ve kullanıma hazır olduğunu uzaktan 

gösterir.

Charge & Connect ile bağlantı
Gateway, Charge & Connect çözümüne bağlantı 

sağlar. Bu, şeffaflık ve kontrol açısından yeni 

olanaklar sunar.

Özel şarj fişi 
REMA MRC400 (DIN 320) şarj fişi, standart 

portföyümüzün bir parçasıdır. REMA MRC 250 

(DIN 160) ayrıca sınırlı kurulum alanına sahip 

uygulamalar için isteğe bağlı olarak mevcuttur. 

Seçenekler 



Hava filtresi
Akü şarj cihazınızın iç kısımlarını etkin bir şekilde 

kirden korur ve kısa devreleri önler.

Uzaktan kontrol sistemi
Uzun mesafelerde bile şarj cihazlarını kontrol 

etmek ve izlemek için idealdir. Tam teşekküllü 

kullanıcı arayüzü 30 metreden fazla uzağa 

takılabilir.



Fronius 
BatteryLink
İletişim sadece iş hayatında değil SelectION şarj 
cihazlarımız için de başarının anahtarıdır. Bu nedenle, 
özellikle belirli bir amaç için şarj cihazı ve akü arasındaki 
CAN iletişiminde devrim yarattık: iletişimi olabildiğince 
basit ve kullanıcı dostu hale getirerek.

Protokolümüz akü üzerinde uygulandıysa, Plug & Charge 
yeni standardınız olur. Otomatik baud hızı algılaması 
sayesinde şarj cihazı, lityum-iyon akünüze göre uyarlanır. 
Peki sizin avantajınız nedir? En yüksek güvenlik seviyesinde 
çok yönlü şarj





Cihaz Türü Fazlar Şebeke Gerilimi
Ana 

Sigorta
Maks. Şarj 

Akımı
Maks. Çıkış 

Gücü
Maks. Şarj Bitiş 

Gerilimi

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

Teknik 
Genel Bakış

1) Burada bir taşıma çubuğu mevcut değildir.
2) Duvar tutucusu, zemin tutucusu olarak da kullanılabilir.
3) Bu seçenekler birleştirilemez.

4)  Ek ücrete tabi olan garanti uzatması, yalnızca satıcılar ve aracılar için geçerlidir.

Birden fazla seçenek olması durumunda lütfen Fronius yetkiliniz ile iletişime geçin.

Seçenek
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 • • • • •

Uzaktan kontrol sistemi (Uzunluk 
30m)

• 3) • • • •

LED çizgiler • • • • •

Zemin tutucusu • • • • Standart

Duvar tutucusu 2) • • • • -

Taşıma askısı + taşıma sapı • 1) • • - -

Hava filtresi 3) • • • • •

IP 23 3) - • • • -

“Safety Check” etiketi • • • • •

Servis talebi için satıcı metni ücretsiz ücretsiz ücretsiz ücretsiz ücretsiz

Garanti uzatması + 12 Ay 4) • • • • •

Garanti uzatması +36 Ay 4) • • • • •

Teknik Özellikler

Seçenekler



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

Tüm SelectION şarj cihazları sadece Fronius 

BatteryLink'in kullanıldığı akülerle kullanılmalıdır. 

Ebatlar G/Y/D: 417 x 198 x 110 mm Güç kablosu: 2,5 m

Şarj ve şebeke kablosu dâhil ağırlık: 9 kg Şarj kablosu: 3 m

Koruma derecesi: IP21

Ebatlar G/Y/D: 633 x 344 x 180 mm Güç kablosu: 3 m

Şarj ve şebeke kablosu dâhil ağırlık: 23 kg Şarj kablosu: 3 m

Koruma derecesi: IP20

Ebatlar G/Y/D: 647 x 392 x 247 mm Güç kablosu: 3 m

Şarj ve şebeke kablosu dâhil ağırlık: 37 kg Şarj kablosu: 3 m

Koruma derecesi: IP20

Ebatlar G/Y/D: 785 x 392 x 247 mm Güç kablosu: 3 m

Şarj ve şebeke kablosu dâhil ağırlık: 47 kg Şarj kablosu: 3 m

Koruma derecesi: IP20

Ebatlar G/Y/D: 780 x 369 x 1090 mm Güç kablosu: 3 m

Şarj ve şebeke kablosu dâhil ağırlık: 110 kg Şarj kablosu: 3 m

Koruma derecesi: IP20

Çalışma koşulları:

Sıcaklık: -20 ilâ + 40°C 

Bağıl nem: maks. %85 

Test onay işareti: CE uyumlu, (UK CA) EMC emisyon sınıfı: B



Teknolojiden 
bağımsız 
çözümler
Fronius'taki amacımız, 
intralojistiğiniz için ideal şarj 
çözümünü bulmaktır. 
Teknolojiden bağımsız olarak her 
zaman toplam maliyetlerinizi, 
enerji tüketiminizi ve risklerinizi 
azaltmak amacıyla size 
tavsiyelerde bulunuyoruz. 75 yıllık 
deneyime dayanarak, lityum-iyon 
teknolojisindeki kurşun asitli 
aküler için gelişmiş geliştirme 
standartlarımızı sürdürüyoruz. 

SelectION şarj cihazı ailesi, ünlü 
Fronius kalitemizi, lityum-iyon 
aküler için gereken güç ve hız ile 
birleştirir.





Thinking  
Beyond 
Charging

Daha fazla bilgi için:
www.fronius.com/ri-ladeprozess

www.fronius.com/intralogistik

www.linkedin.com/showcase/perfectcharging/

www.youtube.com/FroniusCharging

Komple çözümler
Pratik şarj ve güvenlik modüllerinden akıllı bilgi ve yönetim sistemlerine kadar şarj altyapınız için 

ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kapsamlı bir portföy sunuyoruz. 

Sürdürülebilir şarj çözümleri
Her zamankinden daha sıkı çevre koruma düzenlemeleri ve yasaları nedeniyle, özellikle enerji arzı söz 

konusu olduğunda, sürdürülebilir teknolojiler giderek daha fazla talep görmektedir. Elektrikle çalışan 

koridor forkliftlerine geçerek, verimli şarj cihazlarının kullanımıyla veya akü şarj teknolojileri ve fotovoltaik 

kombinasyonuyla şirketinizi geleceğe uygun hale getirirken sizi destekliyoruz.

Ağ bağlantılı şarj çözümleri - Charge & Connect
Fronius Charge & Connect, şarj teknolojisini ağa bağlayarak, şarj altyapınızın verimliliğini ve performansını 

artırmak için çok sayıda yeni seçenek sunar. Şarj durumları ve süreçleri gibi bütün şarj verileri gerçek 

zamanlı olarak iletilir ve görselleştirilir. Kazanılan şeffaflık sayesinde uygun maliyetli bir genel sistem 

işletmek için yeni kontrol ve optimizasyon seçenekleri sunulur. 

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Avusturya

T +43 7242 241 3000

F +43 7242 241-952560

perfect.charging@fronius.com 

www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH

Fronius Straße 1

36119 Neuhof-Dorfborn

Almanya

T +49 6655 91694 0

F +49 6655 91694 30

pc-germany-support@fronius.com

www.fronius.de

Fronius Schweiz AG

Oberglatterstrasse 11

8153 Rümlang

İsviçre

T +41 44 817 9944 

F +41 44 817 9955

sales.chargers.swiss@fronius.com

www.fronius.ch


