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TECNOLOGIA ACTIVE INVERTER COM
PROCESSO DE CARREGAMENTO DE Ri
/ Carregadores de Bateria Selectiva para Intralogística

/ Os novos Carregadores Bateria Selectiva na área trifásica para baterias de 24V, 36V, 48V e 80V são caracterizados por
um novo processo de carregamento. A bem-sucedida Tecnologia Active Inverter com o revolucionário processo de
carregamento de Ri se adapta às necessidades da bateria e carrega somente a corrente na bateria, que é realmente
necessária. Tecnologias de Carregadores de Bateria convencionais carregam seguindo uma curva de carregamento prédefinida e não entram no estado da bateria.
Funcionamento do novo PROCESSO DE CARREGAMENTO de Ri
/ Com base na resistência interna efetiva, o estado da bateria é determinado.
/ Dependendo da idade, temperatura e estado de carga da bateria, a curva de carregamento é adaptada.
/ Em cada fase do carregamento, a corrente ideal é fornecida à bateria.
/ Cada ciclo de carregamento é assim único e tem uma curva característica individual.
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Estado da carga

Através do ajuste da corrente na bateria, perdas de carga
no início do carregamento assim como na fase pós-carregamento podem ser evitadas. A bateria só recebe a corrente que ela realmente precisa.

O novo processo de carregamento de Ri garante assim o
carregamento mais frio e suave. Assim, uma máxima vida
útil da bateria é garantida.

Eficiência energética máxima
Ao carregar a bateria de acionamento, o fluxo de energia do
soquete sobre o carregador até a bateria é representado na
forma de grau de eficiência total:
/ No primeiro passo, a energia do soquete no carregador de
bateria é convertida corrente alternada em corrente contínua. O fator decisivo, neste caso, a tecnologia de bateria, no

qual o carregador é baseado. Este processo elétrico determina o grau de eficiência do carregador.
/ No segundo passo, ocorre um processo eletroquímico, no
qual a bateria é carregada por uma curva de carregamento.
Isto é chamado de eficiência de carga.
/ Os dois processos multiplicados, resultam no grau de eficiência total.

Carga da bateria com curva característica - quanto melhor a curva característica,
mais energia a bateria pode armazenar
(Processo eletroquímico)
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O inovador processo de carregamento de Ri garante a maior eficiência total do soquete até as empilhadeiras. Com isso, os
novos Carregadores de Bateria Selectiva possibilitam uma eficiência energética máxima.
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.
/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em
inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais
de 1.000 patentes concedidas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de
nossos recursos é a base do nosso negócio.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com
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Conversão de Corrente Alternada para
Corrente Contínua através da tecnologia
de transformador 60 Hertz, HF ou AIT
(Processo elétrico).

O texto e as imagens correspondem ao estado técnico atual no momento da impressão. Reservam-se alterações.
Todas as indicações são, apesar de processadas cuidadosamente, sem garantia - responsabilidade excluída. Direito de autor © 2011 Fronius™. Todos os direitos reservados.

Ilustração da eficiência total

