
Regeneratief remmen - Inleiding tot het probleem en oplossing. 

 
Spanningsschommelingen door regeneratief remmen voertuig / slimme alternatorsystemen (systeem voor 
energieterugwinning) en hoe een accu-naar-acculader van Sterling dit probleem kan oplossen. 

 

 
 

Wat is een slimme alternator of een regeneratief 
remsysteem? 

Slimme alternatoren of regeneratieve remsystemen werden 
ingevoerd om CO2-emissies te verlagen en het aantal kilometer 
per liter te verhogen in het kader van Europese uitstootnormen. 
Alle recente Europese voertuigen (Euro 5, Euro 6 + en nieuwere 
motormodellen) zijn uitgerust met deze slimme alternatoren. 
De bedoeling van dit nieuwe systeem is de tijdens het 
remmen/vertragen gebruikte kinetische energie van een 
voertuig te gebruiken en zoveel mogelijk van deze energie (die 
meestal verloren gaat als remwarmte) snel om te zetten in 
bruikbare elektriciteit en deze energie op te slaan in de 
startaccu. En vervolgens deze energie tijdens het versnellen en 
rijden opnieuw vrij te geven in het systeem van het voertuig als 
‘vrije elektrische energie’ en zo de tijd die de alternator nodig 
heeft om de hoofdmotor te laden, te verminderen. Dit verhoogt 
het aantal km/u en verlaagt de CO2-emissies. 
 
Maar opdat dit systeem succes zou hebben, moet de startaccu 
‘vrije ruimte’ hebben voor deze energie. Hiervoor moet de accu 
ongeveer 20 % leeggelopen zijn (leeg genoeg om meer 
vermogen te kunnen opslaan, maar niet laag genoeg dat de 
motor na te zijn stilgelegd niet heropstart). Om deze ‘vrije 
ruimte’ tijdens het vertragen of remmen te kunnen opvullen, 
stijgt de spanning van de alternator tot ongeveer 15 V+. 
Hierdoor laadt de startaccu snel om zijn capaciteit bij te vullen. 
En omdat u, in plaats van brandstof, de inertie van het voertuig 
gebruikt om de accu te laden, wordt dit beschouwd als ‘vrije 
energie’. 
Dan daalt de spanning tot ongeveer 12,4 V zodat het voertuig 
de vrije energie kan gebruiken waardoor de batterij ongeveer 

20 % leegloopt en klaar is voor de volgende vertraging 
enzovoort. Hoewel dit een verbetering is op het vlak van 
emissies, heeft dit een domino-effect op de secundaire 
laadsystemen aan boord van bedrijfswagens: 
 
Problemen met een slimme alternator of een regeneratief 

remsysteem? 
Dit systeem vereist een startaccu die 20 % is leeggelopen. Het 
heeft deze ruimte nodig om de tijdens het remmen snel 
opgeslagen energie te ‘dumpen’. Hierdoor ontstaan conflicten 
met het secundaire laadsysteem, waarom? 
1) Tijdens de 12,2-12,4 V-fase worden de accu’s niet geladen 
(volledig volgens ontwerp). Daarom zou ook het secundaire 
systeem tijdens deze fase niet worden geladen. Dit vormt zeker 
een probleem wanneer u een geladen secundaire accu nodig 
hebt om te rijden. 
2) Een hoge alternatorlading tijdens het vertragen/remmen. Dit 
hoeft geen probleem te betekenen voor de startaccu aangezien 
deze relatief vol zit. Bij een grote ontladen secundaire accu 
zouden bij een hoge spanning echter hoge stroomsterktes 
mogelijk zijn, die de accu (vooral verzegelde, AGM en gelaccu’s) 
zouden kunnen beschadigden en kunnen leiden tot vroegtijdige 
vernietiging. 
 
Probleem met spanningsgevoelige/gecontroleerde 
relais? 
1) De meeste VSR/VCR’s hebben 2-3 minuten nodig om te 
activeren. 

2) Zelfs als het relais inschakelt, zouden de enorme 
spanningsschommelingen verhinderen dat de secundaire accu 
bij een lage spanning te zwaar wordt geladen en zouden veel 
accu’s bij een hoge spanning beschadigd raken door enorme 
spannings- en stroomsterktepieken. 
 

De oplossing : Accu-naar-acculaders 20-180 A 
Accu-naar-acculader van Sterling: de serie accu-naar-
acculaders is ontworpen om tussen de startaccu en het 
secundaire systeem te worden geplaatst. Deze eenheid zal de 
spanning van het voertuig naar de secundaire accu verhogen 
wanneer deze laag is, en omgekeerd. Hij maakt ook GEEN hoge 
stroomsterktepieken boven de standaardwaarden van het 
product mogelijk en zo levert het secundaire accusysteem 
ongeacht de spanningsschommelingen van het hoofdsysteem de 
juiste spanning voor verschillende accutypes (instelbaar) 
waardoor de secundaire accu’s zijn beschermd tegen onnodige 
schade. Hij garandeert een constante, veiligere en veel snellere 
lading van het systeem. 
 
Merk ook op dat zelfs in oudere voertuigen of voertuigen zonder 
slimme alternatoren of een regeneratief remsysteem de accu-
naar-acculader secundaire batterijen veel sneller laadt dan 
traditionele, niet-actieve producten zoals relais. Dit product is 
ook in staat om spanningsdalingen in kabels over een afstand te 
compenseren, met als gevolg een laadsnelheid die 10 keer 
sneller is. 
 

De test : Voertuig gebruikt in de test (zie grafiek) 
Het geteste voertuig was een nieuwe (2013) Ford Transit-
bestelwagen. De meeste, zo niet alle, bestelwagens en auto's 

werken met dit principe (niet typisch voor de Transit). 
Gekozen route: 
De gekozen route bestond uit een stedelijke weg, vervolgens 
een landelijke weg en ten slotte een autosnelweg en duurde 
ongeveer 40 minuten. 
Grafiek/gemeten spanning. 
Blauwe lijn: De spanning gemeten in de accu van de Ford 
Transit met het regeneratieve systeem over het hele traject 
(bereikt op het eigenlijke traject). 
Groene lijn: De typische spanning van een standaard oudere 
wagen zonder regeneratieve remcontrole. 
Rode lijn: De spanning op de secundaire accu ondersteund door 
de accu-naar-acculader van Sterling, ongeacht de spanning aan 
de ingang van de eenheid (of welke spanning die in de eenheid 
is ingesteld naargelang van de secundaire accu). Wat we hier 
moeten onthouden is dat de Sterling-lader nog 14,8 V laadt, 
zelfs wanneer de invoerspanning daalt tot 12,6 V. Hij 
vermindert ook de hoge 15 V+ (niet in het voorbeeld van Ford) 
tot de correcte 14,4 of 14,8 V. 
Besluit: Regeneratief remmen heeft duidelijk 
spanningsschommelingen als gevolg. Bij een schommeling 
tussen 12,6 V - 15,0 V stelt dit 2 grote problemen: de 
secundaire lading van 12,6 V zou gewoon onbruikbaar zijn en 
bij 15,0 V zouden de gel-/AGM-accu’s vernietigd worden. 
Spanningsschommelingen met andere merken waren van de 
orde van 12,2 V - 15,4 V. Er zijn ook enorme 
stroomsterkteschommelingen die de zekering en 
kabelafmetingen negatief beïnvloeden. 


