
Lithium accu’s op Saila 
Afgelopen najaar hebben we besloten om voor de stroomvoorziening van Saila over te stappen op 
Lithium accu’s. Onze 200Ah aan AGM service accu’s (loodzwavelzuur) hebben we onlangs vervangen 
door 300Ah aan zogenaamde LiFePO4 (LFP) accu’s. De startaccu blijft AGM. 

In een poging om dit verslag voor zoveel mogelijk forumleden begrijpelijk te houden laat ik nuanceringen weg die in mijn ogen 
voor de gemiddelde zeiler minder van belang zijn. Die details komen in andere forumonderwerpen al ruimschoots aan bod of zijn 
voor geïnteresseerden elders op internet te vinden. 

De verschillen tussen LiFePO4 en loodzuur accu’s vallen voor ons overtuigend in het voordeel van 
Lithium uit. 

  Verschillen loodzuur vs LiFePO4 

Loodzuur accu’s moet je regelmatig - liefst zo snel mogelijk na gebruik - weer helemaal vol laden 
(100% SOC), anders vermindert de capaciteit van de accu o.a. door sulfatering. Je kunt er dan 
steeds minder energie in opslaan. Juist dat belangrijke laatste stuk van 80% naar 100% SOC laden 
gaat bij loodzuur accu’s moeizaam en dus ook langzaam. De weerstand van de accu neemt toe 
als hij voller raakt. Relatief veel laadstroom van je zonnepanelen, alternator (dynamo) of 
walstroomlader gaat tijdens het laden verloren. 

Voor watersporters is dat een belangrijk nadeel. Je wilt het liefst dat alle energie van je 
zonnepanelen en dynamo efficiënt en snel wordt opgeslagen in je accu’s. Ook als je kort aan de 
walstroom ligt wil je er zeker van zijn dat de loodzuur accu’s weer vol zijn als je vertrekt. Tenslotte 
verliezen de meeste loodzuur accu’s snel aan capaciteit als je ze verder dan 50% ontlaadt. In de 
praktijk zijn loodzuur accu’s dus maar voor de helft van hun capaciteit bruikbaar. 

Loodzuur (Nat, Gel, AGM) LiFePO4  (LFP)

1. maximaal 50% DOD* ontladen, anders 
capaciteitsverlies/snelle veroudering 


2. laatste 20% vol laden gaat langzaam en 
inefficiënt


3. zwaar door loodplaten

4. spanning (V) loopt terug bij leger raken accu

5. spanning zakt in bij zware verbruikers (ankerlier, 

magnetron, etc.)

6. veel capaciteitsverlies (tot 30%) bij kou

7. deel lading gaat verloren bij snel ontladen door 

grote verbruikers (ankerlier, magnetron, etc.)

8. elektrolyt (accuvloeistof) verdampt bij 

overladen**

9. beperkte levensduur (500-1200 cycli)

10. lage aanschafkosten, maar duurder dan LFP per 

Wh over hele levensduur accu

1. 90-95% DOD* ontladen zonder schade of 
geheugeneffect


2. snel en efficiënt laden: nagenoeg alle energie 
die je erin stopt komt er ook weer uit


3. laag gewicht (helft van loodzuur accu’s)

4. spanning blijft vrijwel constant tot lege accu

5. spanning blijft ruimschoots boven de 12 Volt bij 

zware verbruikers

6. weinig capaciteitsverlies bij lage temperaturen

7. alle opgeslagen energie is beschikbaar bij snel 

ontladen door grote verbruikers

8. accucellen raken beschadigd bij overladen

9. lange levensduur (2000-8000 cycli)

10. hoge aanvangsinvestering, maar goedkoper dan 

loodzuur per Wh over hele levensduur accu

* Depth of discharge: hoeveel heb je uit de accu gehaald. Daarnaast wordt de aanduiding SOC (State of charge) ook gebruikt: deze 
geeft aan hoeveel er nog in de accu overgebleven is aan lading. 30% DOD is dus hetzelfde als 70% SOC. 

** Bij zogenaamde ‘natte accu’s’ kan de accuvloeistof via vuldoppen worden bijgevuld. Bij gesealde accu’s (AGM, Gel) verlies je het 
elektrolyt via een overdrukventiel en komen de accuplaten steeds verder droog te staan (capaciteitsverlies).
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Voor een startaccu spelen deze problemen niet: tijdens het starten gebruik je maar een heel 
klein deel van de capaciteit van de accu en zodra de motor draait wordt dit door de dynamo 
direct weer aangevuld. 

Voor de service-accu’s ligt het anders: die worden tijdens een tocht geleidelijk ontladen door 
navigatie-apparatuur, verlichting, koelkast, laptop, ankerlier, etc. Die verbruikte stroom wordt op 
een zeilboot pas aangevuld als de motor loopt of de walstroom lader is aangesloten in de haven. 
Zonnepanelen kunnen op een zeiljacht overdag al stroom aanvullen, maar als de zonnepanelen 
het verbruik (tijdens een etmaal) niet bij kunnen houden zit je op een gegeven moment niet 
alleen zonder stroom maar holt het opslagvermogen van je loodzuur accu’s achteruit omdat ze 
verder dan 50% leeg zijn geraakt. 

LFP accu’s kun je zonder enig probleem gedeeltelijk ontladen achterlaten; zodra er weer zonne-
energie is, de motor draait (dynamo) of walstroom beschikbaar is stop je de verbruikte energie 
weer terug in de LFP accu. Er gaat - ook bij snel laden of grote verbruikers - géén capaciteit 
verloren, 100% vol (of zo vol mogelijk) houden is met LFP accu’s niet langer nodig. Ook diep 
ontladen (tot zo’n 5% SOC) is voor LFP geen probleem. 

Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat een LFP accu bij gelijke Ah classificatie twee maal zoveel 
bruikbare capaciteit heeft als een loodzuur accu. 

Mits goed behandeld hebben LFP accu’s ten opzicht van traditionele accu’s een heel lange 
levensduur. De ‘exacte’ levensduur van LFP accu’s is (nog) onduidelijk. Er zijn simpelweg 
onvoldoende ‘oude’ LFP accu’s in dagelijks bedrijf op zeilboten om harde conclusies uit te trekken. 
Maar 5000 cycli en meer lijken met LFP accu’s inmiddels goed haalbaar. Voor veel watersporters 
zal het daarom de laatste investering in accu’s op hun huidige boot zijn. De aanvankelijk hoge 
kosten vallen over de hele levensduur vanwege de lange levensduur lager uit dan bij traditionele 
‘natte’, Gel of AGM accu’s. 

LFP accu’s zijn door hun geringe interne weerstand heel snel en efficiënt op te laden. In tegenstelling 
tot loodzuur accu’s gaat alle stroom er makkelijk in en zijn er nagenoeg geen verliezen: wat je er in stopt 
aan energie komt er ook weer uit. Dat betekent sneller vol wanneer Saila aan de walstroom ligt of op de 
motor vaart (dynamo) èn meer rendement van onze zonnepanelen. 

Daarnaast zijn LFP accu’s zowel geschikt voor langzaam ontladen door kleine verbruikers zoals 
navigatieapparatuur en verlichting als voor grote verbruikers zoals ankerlieren en magnetrons. Anders 
dan bij de meeste loodzuur accu’s zakt de spanning van LFP accu’s bij grote belasting niet in en gaat er 
ook geen energie verloren als de LFP accu hoge stroomsterktes moet leveren. De accuspanning is bij 
LFP met rond de 13 Volt wat hoger dan loodzuur accu's en blijft bij LFP ook behoorlijk stabiel totdat de 
accu nagenoeg leeg is. De apparatuur aan boord blijft ook bij wat legere LFP accu’s dus goed werken. 
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Wat is LiFePO4? 

LiFePO4 (LFP) is een veilige Lithium technologie voor aan boord: slechts bij langere kortsluiting 
(vrijwel niet mogelijk bij een gezekerde installatie) of doorboring (sluiting in de accu zelf) wordt de 
accu echt heet en ontsnapt het elektrolyt uiteindelijk via een veiligheidsventiel, overigens zonder 
dat de accu vlam vat. In deze clip en deze clip is dat goed te zien. Bij LFP accu’s die zijn 
opgebouwd uit cylindrische cellen zal een kortsluiting in de accu bij doorboring waarschijnlijk nog 
minder gevolgen hebben. 

Bij LFP is er géén explosiegevaar door waterstof gas (zoals bij loodzuur accu’s) of een ‘thermal 
runaway’ zoals bij andere Lithium combinaties. 

LFP is minder compact (per Ah) dan Lithium accu’s met een andere samenstelling, maar vanwege 
de veiligheid zijn LFP accu’s op dit moment verreweg de beste keuze voor aan boord. 

De ingrediënten van LFP accu’s zijn niet schaars (in tegenstelling tot bijvoorbeeld cobalt in 
andersoortige Lithium accu’s) en bevatten geen lood, waardoor het een relatief milieuvriendelijke 
accutechnologie is. 

Door de uiterst geringe interne weerstand van LFP accu’s lopen er gemakkelijk hoge stromen. Het 
is belangrijk om bij het installeren van de accu’s te voorkomen dat vallend gereedschap of losse 
bedrading kortsluiting veroorzaakt op de accupolen. Het goed afzekeren aan boord is bij LFP 
accu’s meer dan ooit noodzakelijk. 

De keus voor LFP was na uitgebreide research snel gemaakt. Wel werd uit diezelfde research duidelijk 
dat je LFP accu’s serieus kunt beschadigen als je de cellen overlaadt. Waar een loodzuur accu bij 
overladen gaat gassen en het elektrolyt (bij een niet-gesealde accu) weer bij te vullen is, beschadig je bij 
overladen van je LFP accu een of meerdere cellen onherstelbaar (zie punt 8 hierboven in de vergelijking 
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loodzuur vs LFP). Wil je lang plezier hebben van je LIFePO4 accu dan is het zaak om overladen te allen 
tijde te voorkomen. 

Dit gebeurt doorgaans door een zogenaamd BMS (Battery Management System) dat de cellen van de 
accu in de gaten houdt en beschermt tegen overladen, te ver ontladen, oververhitting en te hoge 
stromen. Daarnaast zorgt een goed BMS er voor dat alle cellen in een LFP accu in goede conditie blijven 
en even ‘vol’ zijn (gebalanceerd). Forumlid Peper heeft een alternatief systeem getest met individuele 
celladers, waarbij overladen ook zonder BMS onmogelijk lijkt. 

Omdat we met gasten varen, regelmatig langere tochten maken en relatief veel ankeren is een 
betrouwbare stroomvoorziening aan boord van Saila essentieel. Uiteindelijk hadden we twee opties: 

• We bouwen zelf een systeem uit losse LiFePO4 cellen (4 stuks in serie voor een 12V accu) en 
randapparatuur ((cel)laders, relais, etc.). 

• We installeren een kant-en-klaar systeem waarin alle beveiligingen en onderhoudselektronica (BMS) 
zijn ingebouwd. 

Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen. Het zelf samenstellen en installeren van een 
betrouwbaar en duurzaam LFP accusysteem vereist veel kennis van LiFePO4 en is dus niet geschikt 
voor de doe-het-zelver met weinig geduld en technisch inzicht. 

Doe het zelf LFP of plug-and-play? 

Kostentechnisch is het zelf bouwen van een LiFePO4 accusysteem het goedkoopst: je kunt de 
cellen, BMS, etc. zelf bij aanbieders als GWL Power of rechtstreeks in China aanschaffen. Kies je 
voor de individuele cellader benadering van forumlid Peper dan valt daar op het forum veel over 
te lezen en wil hij je vast ook verder helpen als je nog vragen hebt. 

Nadeel van de doe-het-zelf aanpak is dat als je ergens in je elektrische installatie (accu’s, laders, 
dynamo, etc.) een fout maakt je heel eenvoudig je LFP cellen onherstelbaar beschadigt en het 
prijsvoordeel verdampt. LiFePO4 is zoals eerder aangegeven met name voor te ver doorladen 
weinig vergevingsgezind. 

Voordeel van zelfbouw is dat je het systeem precies op je eigen wensen en situatie aan boord 
kunt samenstellen. Bij overspanning of dreigende overlading kun je bijvoorbeeld alleen de lader 
ontkoppelen en de LFP accu nog gewoon gebruiken. Bij veel plug-and-play LFP accu’s schakelt de 
hele accu uit en moet je eerst de oorzaak verhelpen voordat je de accu weer kunt gebruiken 
(herstarten). 

Een kant-en-klare LFP accu is een black box die alles voor je regelt maar waarvan de electronica 
net als in je smartphone verborgen voor je blijft. Zeilers zonder zelfbouw ambities beschouwen 
dat doorgaans als een voordeel. 

Je bent bij een plug-and-play LFP accu afhankelijk van de keuzes die de ontwerper en fabrikant 
gemaakt hebben. Bij onze SMART LITHIUM accu’s (zie hieronder) is niet voor de goedkoopste 
oplossing gekozen maar dat is wat mij betreft een pré. Vervanging van je loodzuur accu’s is bij 
deze ‘drop-in-replacement’ accu’s erg eenvoudig en als je je aan de voorschriften van de fabrikant 
houdt heb je er in principe geen omkijken meer naar. 

Naast de onderwerpen over LiFePO4 op dit forum, de website van Battery University en de informatie 
van Rod “RC” Collins op Marine How To geeft met name Eric Bretscher van Nordkyn Design veel nuttige 
informatie over LiFePO4 aan boord van boten. 
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Ons plan was om in februari/maart 2019 zelf een LFP systeem samen te stellen en te installeren. Maar 
toen de Nederlandse SUNBEAMsystem importeur mij begin dit jaar belde of ik hun SMART LITHIUM 
accu’s bij ons aan boord wilde testen hebben we besloten om op dat verzoek in te gaan. Hun 
zonnepanelen functioneren prima bij ons aan boord en ik was wel benieuwd of de Zweedse zeiler en 
techneut achter SUNBEAMsystem, Viktor Eriksson, met deze vervanger van de traditionele loodzuur 
accu een betrouwbaar en voor zeilers eenvoudig te installeren ‘plug-and-play’ systeem heeft 
ontwikkeld. 

Wij hebben de ‘Basic’ versie van de 100Ah SUNBEAMsystem lithium accu, met een maximale continue 
belasting en laadstroom van 75A per accu (piekbelasting 300A gedurende 10 sec). Er is ook een 
‘standaard’ versie van de SMART LITHIUM accu met een hoger continu- en piekvermogen (150A continu, 
450A piek). 

Als je meer capaciteit nodig hebt dan de 100Ah kun je meerdere accu’s parallel aansluiten, net als bij 
een loodzuur accubank. Wij hebben vanwege ons intensieve gebruik van de boot 3 accu’s parallel 
geschakeld voor een totale capaciteit van 300Ah (12V). Die 300Ah zijn - in tegenstelling tot een loodzuur 
accubank van diezelfde capaciteit - ook vrijwel allemaal te gebruiken. 

Zet je meerdere accu’s parallel dan kun je de maximale belasting van de accu’s bij elkaar optellen. Bij 
ons komt dat neer op 225A continu en kortstondig zelfs 900A. Meer dan voldoende als backup voor 
onze startaccu. Onze zekering onderbreekt de stroom overigens boven de 500A dus die theoretische 
piekstroom van 900A gaan we nooit halen. De grootste verbruikers bij ons aan boord vragen maximaal 
iets van 125 Ampère, dat is ook voor 2 parallele SMART LITHIUM accu’s geen probleem. 

Apparaten zoals de startmotor en een ankerlier hebben overigens in de eerste milliseconden een 
enorm piekverbruik (inrush current). SUNBEAMsystem adviseert daarom om de SMART LITHIUM setup 
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op dit piekverbruik af te stemmen. Òf om een aparte startaccu te gebruiken. Dat laatste is bij de 
meeste LFP installaties aan boord naar mijn idee sowieso een goed idee (waarom lees je verderop). 

Kostbare missers 

Er zijn diverse aanbieders op de markt die zogenaamde ‘drop-in-replacements’ aanbieden, maar 
bij sommige van deze ‘plug-and-play’ Lithium accu’s ontbreekt een (degelijke) BMS of beveiliging 
en wordt geen melding gemaakt van de laadinstellingen waaraan je acculader moet voldoen om 
de LFP accu’s heel te houden. Dat is een recept voor problemen zoals vroegtijdig verouderen of 
zelfs geheel falen van de accu. Deze kostbare missers - die ook bij verkeerd aangelegde doe-het-
zelf systemen voorkomen - worden zelden naar buiten gebracht. 

Enige achtergrondkennis en het aandachtig lezen van de specificaties en voorschriften is ook bij 
het kiezen van een kant-en-klaar LFP systeem dus heel zinvol. 

De SMART LITHIUM accu van SUNBEAMsystem is een zogenaamde ‘drop-in-replacement’: volgens de 
fabrikant kun je ze zonder probleem naast (parallel aan) gewone loodzuur accu’s gebruiken. Je 
bestaande start- of boegschroef accu, diodeblok of andere accuscheider kan gewoon blijven zitten. Dat 
is volgens SUNBEAMsystem uniek aan hun LFP accu's. Ik heb de handleidingen van Mastervolt en Super 
B LFP-accu’s erbij gepakt en daarin wordt met geen woord gerept over loodzuur accu’s in dezelfde 
installatie. 

Alle electronica en stroomonderbrekers van het BMS (Battery Management System) om de LFP cellen in 
de accu te monitoren en beschermen zijn in de SMART LITHIUM accu ingebouwd. Bij sommige andere 
plug-and-play LFP accu’s is nog een aparte stroomonderbreker (relais) vereist. Dat is wat mij betreft niet 
in alle opzichten een nadeel maar maakt het installeren wel minder eenvoudig. Naast de plus en min 
pool zijn er op de SMART LITHIUM accu geen andere aansluitingen. 

Bij onze SMART LITHIUM Basic 100Ah accu’s zit een heldere Engelstalige handleiding. Er is duidelijk over 
het ontwerp en gebruik van de accu’s nagedacht, de gebruiker wordt niet aan zijn lot overgelaten. 
Enkele punten: 

• Het is belangrijk dat je de egalisatie/desulfaterings functie (equalize) van laders uit zet. LFP cellen 
hebben geen geheugeneffect, de speciale (soms pulserende) spanning is onnodig en kan de 
electronica in de accu in het ergste geval beschadigen. 

• Temperatuur correctie bij het laden is niet nodig bij LFP en kan uit of op nul worden gezet. 
• Het is essentieel dat de walstroomlader de accuspanning meet en hier zijn laadspanning op aan kan 

passen. Alleen elektronische multistep laders - in boten vrij gebruikelijk - zijn toegestaan. 
• Er wordt afgeraden om als de accu’s kouder zijn dan 0ºC ze te laden omdat dit de levensduur bekort. 

Ontladen kan wel altijd, de accu’s presteren bij lage temperaturen beter dan loodzuur accu’s. Alleen 
expeditie schepen en winterzeilers (zoals wij) zullen hier mogelijk mee te maken krijgen. 

• Bij langduriger afwezigheid (> 30 dagen) wordt aangeraden om alle laders uit te zetten of los te 
koppelen. Het BMS van SMART LITHIUM accu's gaat als de accu langere tijd niet gebruikt wordt in een 
slaapstand, de zelfontlading van de accu is dan verwaarloosbaar. 

Je kunt een LFP rustig in gedeeltelijk ontladen toestand achterlaten, dat is voor langdurige opslag zelfs 
het beste. Voor sommige zeilers die gewend zijn hun loodzuur accu’s zoveel mogelijk 100% vol te 
houden zal dit de eerste keren dat ze van boord stappen even wennen zijn. 
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De optimale instellingen van je acculader worden helder omschreven. De acceptabele laadspanningen 
bieden voldoende ruimte voor loodzuur laders. Wij kunnen onze Mass Combi lader tot in detail 
instellen, maar ook doorsnee multistep laders zullen al snel een laadalgoritme hebben dat voor de 
SMART LITHIUM accu’s voldoet. 

SMART LITHIUM Basic accu’s accepteren tot 75A laadstroom per stuk. Als je de laadstroom beperkt tot 
50A per accu gaan ze nóg langer mee, maar de meeste gebruikers zullen gezien de lange levensduur 
geen verschil merken. Ook met een voorzichtige 50A laadstroom zit je lege 100Ah accu binnen twee uur 
weer helemaal vol. Heb je er twee of meer in een accubank, dan wordt je acculader al snel de 
beperkende factor maar laad je nog steeds aanzienlijk sneller dan met een loodzuur accubank. 

In de SUNBEAMsystem iOS of Android app kun je (via Bluetooth) de belangrijkste gegevens van de 
accu’s aflezen: ladingsniveau (SOC), accuspanning (V), verbruikte capaciteit in Ampère-uur (Ah), 
resterende gebruikstijd en accutemperatuur. Ook wordt de berekende capaciteit van de accu 
aangegeven. Deze informatie komt rechtstreeks van het BMS van de accu’s. 
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Wij hadden al een shunt met accumonitor aan boord, maar ook zeilers met alleen een smartphone of 
tablet beschikken met de SMART LITHIUM accu’s en de app in één keer over alle relevante informatie. 
Die informatie is naar mijn idee ook nog eens nauwkeuriger dan een shunt/accumonitor en wordt per 
accu weergegeven (waar een accumonitor doorgaans alleen gegevens over de hele accubank 
weergeeft). 

Als je een shunt/accumonitor hebt kun je de zogenaamde Peukert factor met LFP accu’s op 1 zetten: 
wat je er in stopt komt er vrijwel allemaal ook weer uit. De snelheid van laden of ontladen maakt bij LFP 
(in tegenstelling tot loodzuur accu’s) in dit opzicht eigenlijk niet uit. 

De SMART LITHIUM accu’s zijn beveiligd tegen te ver ontladen, overladen, te hoge stromen en 
oververhitting. De accu schakelt zichzelf dan automatisch uit. Dit is een noodsysteem om schade aan 
de accu te voorkomen en zal in de praktijk in normale omstandigheden nooit in werking treden. 

Opbouw LiFePO4 accu’s 

De SUNBEAMsystem SMART LITHIUM accu is opgebouwd uit staafvormige 26650 LiFePO4 cellen, 
net zoals Tesla accu’s (die overigens van een andere en minder veilige Lithium samenstelling zijn 
dan LiFePO4). 

Deze ‘opgerolde’ cellen zijn erg stevig en geven een robuuste accu, die goed bestand is tegen alle 
bewegingen van een boot. Nadeel van deze (kostbare) bouwwijze is dat de accu groter wordt 
vanwege de tussenruimte tussen de cellen. Mocht er al warmte ontstaan in de cellen (bij 
piekbelastingen) dan kan die hierdoor wel weer beter weg. Substantiële warmte-ontwikkeling 
duidt bij LFP doorgaans op een defect, omdat LFP cellen door hun extreem lage interne 
weerstand bij normaal gebruik nauwelijks warmte ontwikkelen. 

Veel LFP accu’s (inclusief de meeste zelfbouw systemen) zijn opgebouwd uit grotere zogenaamde 
prismatische cellen waarin alles parallel gestapeld is en bij elkaar wordt gehouden door de 
behuizing van de accucel. Winston, CALB en Sinopoly zijn grote LFP producenten die hun cellen 
op deze manier fabriceren. Bij deze Winston cel hebben ze een deel van de behuizing verwijderd 
en zie je goed hoe de inhoud door de behuizing op elkaar wordt geklemd. 

Voor een 12V accu worden 4 van deze 3,2V cellen in serie geschakeld. Sommige fabrikanten 
adviseren om deze rechthoekige cellen tussen stevige platen te klemmen zodat de inhoud van 
het hele pakket extra wordt ondersteund. Door de rechthoekige cellen zijn de 12V accu’s 
compacter dan een loodzuur accu met dezelfde opslagcapaciteit. 
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Of opgerold vs prismatisch in de praktijk aan boord van zeiljachten een verschil maakt is mij uit 
de research niet duidelijk geworden. Wel wordt door sommige fabrikanten (zie onder Cell Sizes) 
dringend aangeraden om in bewegende objecten (zoals een boot) als je voor prismatische cellen 
kiest bij voorkeur 100Ah cellen te gebruiken (en zeker niet groter dan 200Ah cellen). De 
structurele (mechanische) sterkte van grotere prismatische cellen wordt door experts 
onvoldoende geacht voor langdurig gebruik in mobiele toepassingen waarbij sprake is van trillen 
en schudden. Om diezelfde reden wordt afgeraden prismatische cellen vóór in de boot te 
plaatsen, hoe verleidelijk dat voor een boegschroefaccu ook mag zijn. 

Het installeren van de accu’s is eenvoudig. De afmetingen van de 100Ah LFP accu blijkt vrijwel hetzelfde 
als onze 100Ah loodzuur AGM accu’s. Ze zijn wel een stuk lichter: 14,5 kg in plaats van de 30 kg van 
onze Beaut AGM accu’s. Dat hanteert een stuk prettiger en scheelt bij ons ook gewicht achter in de 
boot. We besluiten de drie accu’s tegen elkaar aan te zetten, zodat ze makkelijk zijn te fixeren in de 
beperkte ruimte. Ik verwacht bij deze LFP accu’s geen problemen; ze ontwikkelen in tegenstelling tot 
loodzuur accu’s nauwelijks warmte. 

We sluiten de parallel geschakelde accu’s ‘diagonaal’ aan (methode 2 op deze webpagina en ook 
geadviseerd in de handleiding van de accu's), zodat de accu’s zoveel mogelijk gelijk laden en ontladen. 
De accukabels tussen de afzonderlijke accu’s nemen we iets langer dan strikt noodzakelijk, zodat er 
geen ongewenste trekspanning op de accu-aansluitingen komt te staan en we wat speling hebben als 
we ze toch iets uit elkaar willen zetten. 

Voor we onze Mastervolt lader aanzetten stellen we de voor de SMART LITHIUM accu optimale 
laadinstellingen uit de meegeleverde handleiding in. 
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Hetzelfde doen we op onze Victron Smartsolar MPPT lader. 
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LFP laden met loodzuur acculader 

LFP accu’s kennen in tegenstelling tot loodzuur accu’s geen Bulk en Absorptie laadfasen en ze 
hoeven al helemaal niet met een Float spanning onderhouden te worden. Normaal gesproken 
stop je bij LFP met laden zodra de celspanning van 3,4V bereikt is (13,6V voor de hele accu) en 
laat je de accu verder met rust. Als dat niet mogelijk is kun je bij de SMART LITHIUM accu de 
aanbevolen laadspanning van 14,4V in de ‘Float’ fase verlagen tot een volgens de handleiding 
optimale 13,4V. De accu accepteert (binnen bepaalde marges) ook laadspanningen die hier iets 
van afwijken. Met de meeste multistep laders kun je bij deze accu prima uit de voeten. Je gebruikt 
de laadfases Bulk/Absorptie en Float van je loodzuur acculader in feite om het laden te starten 
respectievelijk te stoppen. 

Ik heb de ontwerper om de details van het BMS gevraagd, maar dat bleek te concurrentiegevoelig 
om prijs te geven. We moeten er dus op vertrouwen dat SUNBEAMsystem bij het ontwerp en de 
instellingen van het BMS de juiste keuzes heeft gemaakt, net zoals dat bij andere LFP plug-and-
play accu’s het geval is (als ze al een BMS hebben). Gezien de ervaringen die wij met de 
SUNBEAMsystem zonnepanelen hebben en de relevante informatie in de handleiding bij de 
SMART LITHIUM accu heb ik er vertrouwen in dat ook hier goed over is nagedacht. 

Wat de fabrikant betreft is hiermee alles gereed en kun je je SMART LITHIUM accu in gebruik nemen. 
Het overschakelen op deze plug-and-play Lithium accu's is dus zo simpel als het vervangen van je 
loodzuur accu's door SMART LITHIUM accu's en het waar nodig aanpassen van de laadinstellingen op je 
acculader. Dat is voor de meeste zeilers naar mijn idee heel goed te doen. 

Als je LFP accu's ook op je motor (dynamo) wilt laden zijn er in mijn optiek wel wat extra 
aandachtspunten. 
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Wij hebben tussen de laders/verbruikers en de service-accubank een zogenaamde shunt geplaatst die onze accumonitor van informatie voorziet 
(de stroom die in en uit de accubank gaat en de accuspanning). In eenvoudige installaties zonder accumonitor ontbreekt deze shunt. 

Op Saila hebben we een voor moderne zeiljachten heel gangbare setup waarbij ook de service accu’s 
vanuit de dynamo (alternator) worden geladen als de motor loopt. Een diodeblok of scheidingsrelais 
tussen dynamo en accu’s verdeelt de stroom naar de start- en service accu zonder dat deze elkaar ‘zien’ 
en kunnen ontladen. 
De spanningsregelaar van de dynamo kent geen Float spanning. Die biedt de startaccu continu 14,3V 
laadspanning en onze service accu iets minder (vanwege spanningsverlies in de kabels). Bij lang 
motoren krijgen de LFP accu’s ook als ze vol zijn nog steeds de hoge laadspanning (> 14V) van de 
dynamo. 

De laadspanningen vanuit de walstroomlader (1 in bovenstaand schema) en de MPPT lader/
zonnepanelen (2) voldoen aan de optimale waardes (Bulk/Absorptie en Float) voor de SMART LITHIUM 
accu’s. De constante hoge laadspanning vanuit de dynamo (3) is volgens de ontwerper voor de SMART 
LITHIUM accu’s geen probleem (de accu is daarop ontworpen) maar zit me toch niet helemaal lekker. 

Daarnaast is er nog een ander aandachtspunt als je Lithium accu’s met een dynamo wilt laden: LFP 
accu’s hebben een extreem lage interne weerstand. Ook bij een kleine laadspanning gaat er al snel een 
hoge stroom lopen. Lekker efficiënt, je LFP accu is relatief snel vol. Maar de gemiddelde motordynamo 
aan boord van boten is niet ontworpen om deze hoge stroomsterkte voor langere tijd te leveren. Hij 
raakt dan oververhit en gaat kapot. Sommige dynamo’s hebben een temperatuurbeveiliging en 
schakelen zichzelf tijdelijk uit als ze te warm worden. Dynamo’s presteren ook minder naarmate ze 
heter worden en de weerstand toeneemt. Dit wordt soms ten onrechte aangezien voor een 'slimme 
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temperatuurregeling'. Deze overbelasting en hoge temperaturen zijn niet bevorderlijk voor de 
levensduur van de dynamo. Er zijn talloze voorbeelden waar dynamo’s van binnen verbrandden omdat 
ze worden overvraagd. 

Spaar je dynamo! 

Wil je mogelijke problemen met je dynamo voor zijn dan zijn er een aantal oplossingen: 

1. Sluit je LFP accu’s simpelweg niet op de dynamo aan. Laat ze alleen door de walstroomlader en 
een intelligente solar regelaar laden. Die schakelen als ze goed zijn ingesteld netjes naar een lage 
‘Float’ spanning als de LFP accu vol is en leveren geen hogere stroom dan ze zelf aankunnen. Als 
je regelmatig in een haven ligt is de kans dat je Lithium accu’s helemaal leeg raken klein en heb je 
het laadvermogen van je dynamo helemaal niet nodig. Voor veel zeilers is dit een simpele en 
doelmatige oplossing. 

2. Je kunt de dynamo met een externe regelaar gaan regelen (o.a. Balmar en Mastervolt). De 
dynamo gaat dan wat minder hard werken als hij (te) heet wordt. Deze regelaars vereisen een 
speciale dynamo of extra aansluitingen op de standaard dynamo. Soms moet de bestaande 
dynamo intern aangepast worden. Een klus die niet voor iedere zeiler is weggelegd. 

Eenvoudig aansluitbare regulaar 

De zojuist verschenen SeaLithium alternator controller van het eerder genoemde Nordkyn Design kun je 
gewoon op de accuspanning meetdraad (van de bestaande dynamo-spanningsregelaar) aansluiten. Er 
hoeft verder niets aan de dynamo veranderd te worden. Deze geavanceerde regelaar kan zowel rekening 
houden met accu-temperatuur (bij loodzuur accu’s), dynamo-temperatuur (indien voorzien van 
temperatuursensor en volgens de ontwerper doorgaans overbodig) als stroomsterkte. Door de 
stroomsterkte te beperken blijft de dynamo binnen het vermogen dat continu geleverd kan worden en 
levert de dynamo al met al meer laadvermogen. 

Als de stroom naar de accu significant terugloopt weet deze controller dat de accu vol is en regelt hij de 
dynamo laadspanning naar een Float spanning. Het wordt hiermee in feite een tweetraps lader, zowel 
geschikt voor loodzuur accu’s als LFP. Ik heb nog geen praktijkervaringen met deze eenvoudig aan te 
sluiten SeaLithium alternator-regelaar kunnen vinden. Maar gezien de reputatie van de ontwerper zou dit 
wel eens een aantrekkelijke optie kunnen zijn voor zeilers die zonder veel aanpassingen toch hun dynamo 
slim willen regelen. 

3. Vergroot kunstmatig de weerstand in de bedrading tussen de dynamo en je LFP accu’s door 
bijvoorbeeld lange en niet al te dikke kabels. Hierdoor kan de dynamo net als bij loodzuur accu’s 
minder makkelijk z’n stroom kwijt en blijft het vermogen als je het goed uitmikt binnen wat de 
dynamo continu kan leveren. Dit is een ‘quick and dirty’ oplossing om je dynamo te sparen. In 
mijn ogen meer iets om bij een lange tocht op zee in een noodgeval zonder hi-tech voorzieningen 
toch je LFP service accu’s op de motor te kunnen laden dan een structurele oplossing. 

Bovenstaande opties hebben allemaal één nadeel: er wordt bij het regelen van de dynamo en/of 
beperken van de stroomsterkte maar rekening gehouden met één accu(bank). De andere 
accu(bank) ‘lift mee’ op de (wisselende) laadspanning van de andere groep. De accu waarop geen 
spanning (en eventueel ook stroomsterkte) gemeten wordt loopt kans om overladen te worden 
of juist niet vol te raken. 

Volgens een alternator (dynamo) expert van TCN kunnen standaard dynamo’s zoals op onze Volvo 
Penta in de praktijk zo’n 30% van het nominale vermogen ook continu zonder problemen leveren. Als je 
de temperatuur van de dynamo goed in de gaten houdt kun je (bij goed gekoelde motorruimtes) soms 
tot 50% continu belasting gaan, maar dat is volgens de expert die ik sprak allerminst vanzelfsprekend. 

Op Saila hebben we ervoor gekozen om de laadstroom van de dynamo naar de SMART LITHIUM accu’s 
met een Mastervolt Mac Plus te regelen. De Mac Plus is een zogenaamde buck-boost converter met 
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ingebouwde intelligente lader waarmee je loodzuur of (in ons geval) LFP accu’s vanaf de dynamo 
optimaal kunt laden. We kunnen de maximale laadstroom die de Mac Plus van de dynamo accepteert 
via onze MasterBus USB interface en MasterAdjust software per Ampère instellen. De LFP accu’s krijgen 
zo niet de gelegenheid om de dynamo te overvragen en zo zijn vroegtijdige einde in te luiden. 

Met de Mac Plus creëren we een afzonderlijke laadregeling voor de LFP accu’s, onafhankelijk van de 
startaccu en spanningsregelaar op de dynamo. De Mac Plus levert bij draaiende motor ook een schone 
en stabiele boordspanning voor verbruikers zoals navigatieapparatuur, marifoon, koelkast en 
verlichting (ook als de LFP accu’s om wat voor reden ook mochten uitvallen). 
 

Manusje van alles 

• De Mac Plus functioneert ook als een accuscheider (tussen start- en service accu’s). Ons 
diodeblok is hiermee overbodig geworden en de Mac Plus past bij ons mooi in de vrijgekomen 
ruimte. Je kunt de Mac Plus ook tussen je diodeblok/accuscheidingsrelais en LFP service accu’s 
monteren. Maar daarmee heb je een extra ‘point of failure’ en we houden de elektrische 
installatie liever zo simpel mogelijk. Wat er niet is kan ook niet kapot. De spanningsval van het 
diodeblok zijn we ook liever kwijt dan rijk. 

• De Mac Plus kan met elke ingangsspanning tussen de 10 en 16 Volt overweg en maakt daar een 
keurig schone en stabiele laadspanning van voor onze LFP accubank. Net als onze 
walstroomlader en solar MPPT lader hebben we de voor onze SMART LITHIUM accubank 
optimale laadspanningen geprogrammeerd. 

• De Mac Plus detecteert zelf wanneer de motor loopt (de dynamo spanning levert) en schakelt 
zichzelf dan bij een zelf in te stellen ingangsspanning en periode in. Met die tijdsvertraging 
voorkom je dat de Mac Plus direct tijdens het starten en bij koude motor de dynamo al fors 
belast (terwijl de startaccu ook bijgeladen wordt). 
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• De Mac Plus is via ons MasterBus netwerk met onze Masterview Easy ook handmatig aan- en 
uit te schakelen. Wie niet zo’n Mastervolt netwerkje heeft kan er via de externe schakelingang 
ook een externe schakelaar (bijvoorbeeld op je schakelpaneel) op aansluiten. Handmatig 
uitschakelen kan o.a. gewenst zijn als je terug komt van een tocht en de LFP accu’s niet 
helemaal volgeladen wilt achterlaten. Of als de accu’s vol zijn en je de lader helemaal uit wilt 
schakelen (‘Float’ laadspanning is bij LFP niet nodig). 

• De Mac Plus regelt de stroomafname mooi geleidelijk, ook bij het aan- en uitzetten. Dat is 
prettig voor de dynamo en V-snaar/multiriem, die worden geleidelijk belast. Onze AGM 
startaccu is er ook nog als ‘buffer’, zodat de dynamo ook nooit plotseling zonder afnemers 
draait. 

• We hebben de Mac Plus op de plek van ons scheidingsdiodeblok gemonteerd, een kleine 2 
meter van de SMART LITHIUM accu’s. De Mac Plus meet via spanningssensordraden de 
accuspanning van de LFP accubank en compenseert automatisch het spanningsverlies (tot max. 
3V) in de laadkabels. 

• Dankzij deze spanningsmeetdraden weet de Mac Plus heel nauwkeurig de accuspanning van 
onze LFP accubank. Via het MasterBus netwerk kan deze accuspanning worden weergegeven 
en kan desgewenst alarm worden geslagen als de SMART LITHIUM accu’s erg leeg raken. 

• We kunnen de standaard Mitsubishi 115A dynamo op onze Volvo Penta D2-55 volgens de 
dynamo expert van TCN mogelijk tot zo’n 40-50 Ampère continu belasten. Dat komt overeen 
met de maximale stroom (50A) die de Mac Plus kan verwerken. Gebruikers die meer 
laadcapaciteit willen (tweede of hoogvermogen dynamo op de motor) kunnen meerdere 
apparaten parallel schakelen (voor ≥ 100A laadstroom). 

Er zijn goedkopere opties om de stroomafname van je dynamo te beperken, zoals de Mastervolt 
Charge Mate Pro 40 of de Victron BMS 12/200. Maar die beschikken niet over een multistep lader 
die je nodig hebt om drop-in-replacements zoals de SMART LITHIUM accu’s automatisch en 
optimaal te laden. Wij willen het aan boord van Saila zo set-and-forget mogelijk houden om 
schade door ‘vergeten' of 'vergissen’ te voorkomen. 

Uit eerste metingen met onze IR thermometer blijkt dat onze dynamo bij ruim 40A laadstroom naar 
onze LFP accubank al snel boven de 90ºC komt (we maten zelfs een keer 107ºC bij 30A maar de 
metingen liggen nog te ver uit elkaar om al een eenduidig beeld te vormen). De komende tijd gaan we 
kijken hoe zwaar de dynamo in onze motorruimte belast kan worden zonder dat hij langdurig boven de 
95-100ºC komt. 

Onze startaccu hebben we bewust loodzwavelzuur (AGM) gelaten. De startaccu wordt net als vóór onze 
switch naar LFP rechtstreeks geladen door de dynamo. We hebben hier bewust niets aan veranderd: 

• Het laden van de startaccu - niet bepaald geavanceerd met de vaste 14.3V van de dynamo - werkt 
betrouwbaar en afdoende. Mocht de startaccu versleten zijn dan is zelfs in verre oorden makkelijk 
aan een andere loodzuur accu te komen. Een kostbare hi-tech accu setup geeft hier naar mijn mening 
geen voordeel. 

• De startaccu functioneert in LFP installaties als ‘buffer’ voor de dynamo. Als je plotseling alle belasting 
van een - in vol bedrijf zijnde - dynamo afhaalt betekent dat doorgaans het einde van de dynamo. En 
dat is precies wat er gebeurt als een LFP accubank (door ingrijpen van het BMS) automatisch 
afschakelt om bijvoorbeeld overspanning of overladen te voorkomen. De kans dat dat gebeurt is 
bijzonder klein maar àls het toch gebeurt wil je niet direct je dynamo verspelen. Een ‘simpele’ 
loodzuur startaccu vangt in zo’n geval het vermogen van de dynamo op, die hierdoor heel blijft. 
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Zoals in het schema hierboven te zien is hebben we behalve het vervangen van ons 
scheidingsdiodeblok door de Mac Plus en het aanpassen van de laadinstellingen op onze drie laders 
niets aan onze oorspronkelijke installatie veranderd. Die Mac Plus is er om de LFP accubank veilig en 
gecontroleerd ook op de dynamo te kunnen laden. Heb je voldoende aan de walstroomlader en 
eventuele zonnepanelen dan kun je de dynamo zoals eerder aangegeven ook alleen voor het laden van 
de startaccu gebruiken en kun je na het plaatsen van de SMART LITHIUM accu’s verder alles laten zoals 
het is. 
Avontuurlijke types kunnen hun dynamo ook (via een diodeblok of scheidingsrelais) weer rechtstreeks 
op de LFP accu’s aansluiten en zien wat er gebeurt. Afhankelijk van de situatie bij jou aan boord zal dat 
mogelijk niet (direct) mis gaan, maar optimaal is het niet. 

Wat zijn onze bevindingen tot nu toe? 
• Het installeren van SMART LITHIUM accu’s is eenvoudig en door de meeste zeilers goed zelf te doen. 

Veel meer plug-and-play krijg je een overgang naar LiFePO4 niet. De accu’s en handleiding maken een 
degelijke indruk. Als je de voorschriften opvolgt en solide aansluitmateriaal gebruikt bij het installeren 
lijken de SMART LITHIUM accu’s een goede optie voor zeilers die met weinig poespas willen 
overstappen op Lithium accu’s. 

• Het is heerlijk om de voordelen van Lithium accu’s op een eenvoudige en veilige manier aan boord te 
kunnen halen. Je LFP accubank halfvol achterlaten, snel en efficiënt laden wanneer dat zo uitkomt 
(walstroom, zonnepanelen of als we even motoren), vrijwel de hele capaciteit van de accu tot je 
beschikking hebben; het is even wennen als je loodzuur accu's gewend bent maar voelt ronduit 
bevrijdend. De regelmatige blik op de accumonitor is voorbij. We verzamelen momenteel nog 
regelmatig data om de accu's en nieuwe laadsituatie beter te leren kennen, maar de energie opslag 
aan boord is met de SMART LITHIUM accu's van het ene op het andere moment een zorgeloze 
aangelegenheid geworden. 

• Hoe de LFP accu’s zich op langere termijn houden is pas in een veel later stadium iets zinnigs over te 
zeggen. We zullen daar t.z.t. hier weer over berichten. 

• De SUNBEAMsystem app heeft zeer waardevolle basis functionaliteit maar is nog wat ongepolijst. Het 
zou bijvoorbeeld handig zijn als je alle accu’s in je accubank tegelijkertijd kunt bekijken. Momenteel 
moet je elke accu om de beurt openen in de app. Ik heb naar de ontwerper ook gesuggereerd om 
meer informatie van het BMS in de app te ontsluiten (desnoods onder een Advanced tabblad) en 
eventuele firmware updates (net zoals Victron succesvol doet in hun VictronConnect app) via app 
updates te laten verlopen. Er wordt door de Nederlandse importeur en in Zweden geluisterd en de 
app is nog in ontwikkeling, ik ben benieuwd wat er in nieuwe versies verschijnt. 

• De Mac Plus lijkt door z’n veelzijdigheid de ideale laadbron om de LFP accu’s vanuit de dynamo te 
laden en het boordnet van een stabiele spanning te voorzien. De komende tijd gaan we testen wat in 
onze situatie de optimale instellingen zijn. Daarna is het denk ik redelijk set-and-forget. Met name de 
belastbaarheid van onze 115A dynamo voor het laden van de LFP accu’s zullen we 
proefondervindelijk gaan vaststellen (met IR temperatuurmeting). Dat is voor ons momenteel nog een 
onzekere factor. Ook hier zal ik later nog over berichten. 

• Op dit moment kunnen we de Mac Plus (nog) niet via ons Masterview Easy display instellen (wel aan- 
en uitschakelen). Ik verwacht dat een toekomstige firmware-update dit (en andere aangekondigde 
features) mogelijk maakt. Op dit moment heb je een MasterBus interface en de (gratis) MasterAdjust 
software nodig om gedetailleerde instellingen (waaronder de laadstroomsterkte) te maken, maar op 
zee is dat via het touch display (zonder laptop) handiger. Standaard laadprogramma's zijn ook via dip-
switches in te stellen. 

Als er de komende tijd nieuwe ontwikkelingen of ervaringen zijn die het vermelden waard zijn zal ik die 
op het Zeilersforum posten en wellicht ook in deze PDF verwerken.
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