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FANSO

FANSO, firma z prawie 20 letnim doświadczeniem, jest jednym z 
profesjonalnych producentów baterii litowych specjalizujących 
się w produkcji baterii 3,6 V Li-SOCL2 i 3,0 V Li-MnO2.

Produkty znajdują szerokie zastosowanie na rynku IoT, w tym: 
inteligentne pomiary użytkowe, AMI, AMR, śledzenie zasobów, 
śledzenie pojazdów, systemy śledzenia geolakacji, elektroniczne 
systemy opłat drogowych, aktywne karty RFID, różne rodzaje 
czujników bezprzewodowych, systemy wiertnicze i gazowe.

Zakłady produkcyjne firmy posiadają certyfikat ISO9001, a 
wszystkie produkty są zgodne i potwierdzone certyfikatami UL, 
CE, RoHs, UN.



FANSO – o firmie

● FANSO jest przedsiębiorstwem obejmującym powierzchnię 

10 000 m2 i zatrudniającym 450 pracowników

● FANSO skupia się na badaniach i rozwoju oraz innowacjach 

w zakresie baterii litowych z zespołem ekspertów i 

profesjonalnych techników.

● Kierując się rynkiem, postępują zgodnie z polityką jakości 

oraz ideą „Ciągle ulepszaj, utrzymuj innowacje, zapewniaj 

szczerą obsługę, utrzymuj zadowolenie klientów”, produkują 

profesjonalne, bezpieczne i niezawodne baterie litowe.



FANSO - certyfikaty



FANSO – aplikacje domowe

Liczniki prądu Aparaty i kamery Wodomierze Gazomierze Czytniki dostępowe Czujniki dymu



FANSO – aplikacje w transporcie



FANSO - aplikacje

Zastosowanie w aplikacjach pracujących w wysokiej temperaturze + 150’C



FANSO – rozwiązania

Ekspert w produkcji baterii litowych

Roczna produkcja 80 Milionów 
sztuk baterii Zapewnienie baterii i rozwiązań o 

takiej samej żywotności jak urządzenia 
elektroniczne



FANSO - produkty

Li-Socl ₂   Spiral Type Li-Socl₂ Bobbin Type Li-Mno ₂ Cylinder Type



FANSO - produkty

Li-Socl ₂ high 
temperature

Li-Mno ₂  9V Li-Socl ₂ 9V

Li-Socl ₂ 
button type



FANSO – możliwości personalizacji
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