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Het is al vele jaren de trend dat het aantal elektri-
sche verbruikers in de auto stijgt, en daarmee ook
de belasting van de accu. Meer elektronica om
alles te besturen, meer comfort- en veiligheidssys-
temen die haast alle elektrisch werken, elektrische
stuurbekrachtiging en ga zo maar door. Elektro-
nisch accumanagement moest het in goede
banen leiden, en toen kwam het startstopsys-
teem. Daarmee is accuservice exclusief een zaak
van de expert geworden. Zoals het autobedrijf dat
bij een onderhoudsbeurt of wintercheck de accu-
conditie meet en tijdig aangeeft wanneer vervan-
ging verstandig is, zodat de klant niet thuis of
 onderweg stil komt te staan. En ergens anders
een accu laat plaatsen waardoor dit autobedrijf
omzet misloopt.

De automobilist kan er niet genoeg op gewezen
worden dat zomaar voor de deur thuis of bij de
autoshop doe-het-zelf een accu verwisselen
 behoorlijk riskant wordt. Bij wat oudere en niet al
te luxueuze auto’s kan dat nog goed gaan. Maar
vaak staat de boordelektronica dit al niet meer
toe, en dan zal toch de monteur erbij moeten
komen om de elektronica te resetten. En hoe
nieuwer de auto, hoe meer kans dat alleen een
heel bepaald type accu daarin mag.

Geen standaard accu bij startstop
In maar een paar jaar zijn naast de conventionele
loodzuuraccu de verbeterde AGM en ECM types
sterk opgekomen. Dat hangt vooral samen met
systemen voor brandstofbesparing, die zonder

deze nieuwe accutypes niet kunnen werken. 
Bij nieuwe auto’s al helemaal, nu een meerderheid
daarvan minstens een automatisch startstopsys-
teem meekrijgt. In toenemende mate aangevuld
met een simpele vorm van energieterugwinning
bij vertragen, door de generator zo te regelen dat
hij afschakelt bij acceleratie, en juist extra gaat
laden tijdens vertraging, dus dan extra motorrem-
werking geeft.
Het ligt voor de hand dat startmotor en accu
 aanzienlijk zwaarder belast worden door een
startstopsysteem. De accu zal vaak niet meer
 volledig geladen zijn, en daar kunnen gewone
 accu’s niet best tegen. De platen sulfateren, de
accu veroudert sneller. Het allerminste wat je
nodig hebt is wel een onderhoudsvrije accu waar

Accuwissel vereist vaak tester
De juiste accuservice in het elektronicatijdperk

De winter komt eraan, het moment van de waarheid voor autoaccu’s die niet meer zo fris zijn.

Bij de wintercheck maar gauw de accu doormeten, en effe een andere erin als de uitslag niet

goed is? Vergeet het maar, bij moderne auto’s. Precies hoe moet je meten, exact welk type accu

is nodig voor vervanging, en wat is de gebruiksaanwijzing bij het wisselen? Maar al te vaak kan

dat niet meer zonder diagnoseapparatuur. Hoe gaat nu professionele accuservice?

Zeker bij een auto met startstopsysteem wordt de accu een
 onderdeel in het elektronisch systeem dat met zorg en kunde
behandeld moet worden, ook bij vervanging.
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1. BATTERIJ:
Speciale VARTA Start-Stop Plus met 
AGM-technologie

2. VERBETERDE STARTMOTOR:
Verbeterde startmotor voor meer  motorstarts

3. GENERATOR:
Zeer afficiente dynamo, die de remenergie
 teruglevert aan de batterij

4. ENERGY MANAGEMENT SYSTEM(EMS):
Regelt het gehele energiesysteem en stuurt de
complete energie in het voertuigsysteem aan

5. VERBRUIKERS:
De technologieeen die de CO2-uitstoot en het
brandstofverbruik reduceren, zijn afhankelijk
van de prestaties van de batterij. De  batterij
 levert voortdurend energie aan de elektrische
verbruikers ven het voertuing terwijl de motor
en/of de dynamo is  uitgeschaakeld

6. WIELENSENSOR:
Meet de snelheid van het voertuig en  informeert
het energiemanagementsysteem wanner de
motor kan worden uitgeschakeld. De batterij
moet energie leveren voor de voertuigbesturing
en het remsysteem,  terwujl de motor is uitge-
schakeld.

7. INTELLIGENT BATTERY SENSOR:
Stelt de laadstatus van de batterij vast en stuurt
deze informatie door naar het EMS
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geen verdampt elektrolyt uit kan ontsnappen, en
die je dus ook niet meer kunt bijvullen. Maar bij
startstop is dat al niet genoeg. Minimaal moet het
dan een ECM (enhanced cycle mat) accu zijn die
een anderhalf maal groter aantal laad/ontlaad-
cycli aankan.
Is er sprake van energiemanagement, zoals BMW
als een der eersten toepaste met zijn ‘efficient
 dynamics’ in alle modellen, dan voldoet ook ECM
niet meer. Hier is een AGM (absorbent glass mat)
accu nodig, die ook nog bestand is tegen regel-
matig met verhoogd generatorvoltage bijladen.
Daar gaat een gewone of ECM accu niet meteen
aan stuk, maar lang houden die het niet vol. Een
paar maanden, misschien een jaar. Terwijl in het
algemeen de accu wordt berekend op vijf jaar
 levensduur bij het voorgeschreven accutype en
normaal functionerende techniek in de auto.

Accumanagement als beschermer
Nu is het niet zo dat alleen het startstopsysteem
als teken kan worden genomen om op te letten of
er een speciaal soort accu in de auto moet. Al dik
tien jaar geleden kregen topklasse auto’s een pro-
bleem doordat er zoveel nieuwe elektronische
snufjes in kwamen. Wie dat voor het starten eerst
eens rustig allemaal ging proberen kreeg daarna
de motor niet meer aan de praat, de accu was dan
al te ver leeg. Meer algemeen gesteld kregen
auto’s met veel luxe meer elektrische verbruikers
dan de generator kan onderhouden. Dus als ze
 allemaal tegelijk aan staan moet de accu flink bij-
springen, wat natuurlijk niet te lang kan duren.
De oplossing kwam met accumanagement, een
klein apparaatje aan de minpool van de accu. Dat
houdt bij hoeveel stroom er in en uit de accu gaat,
en meet ook de accuconditie, onder meer aan de
hand van zijn temperatuur. Gekoppeld aan de
boordelektronica stuurt dat accumanagement het
opladen van de accu en de beschikbaarheid van
elektrische verbruikers. Bij lage accuspanning
worden verbruikers op een lager pitje gezet of

In de Enhanced Flooded Battery zitten extra matten tegen de positieve platen, die hangen in vloeibaar zuur zoals bij gewone accu’s,
waar bij de AGM accu het zuur helemaal in glasvezelmatten is opgenomen.

Een wintercheck voor de auto wordt steeds belangrijker, of
 minstens bij elke servicebeurt testen van de accu. Start een
koude auto niet meer, dan moet de automobilist weten dat
 zomaar wisselen van een accu, zelf thuis bijladen, of even start-
hulp bij de buurman vragen bij steeds meer auto’s niet mag. Veel
beter is dus als autobedrijf tijdig de accu te vervangen, zodat
deze pech niet voorkomt.

TEKST: PETER FOKKER

 helemaal uitgeschakeld, tot de accu weer op
krachten is gekomen. Waarbij ook wel gegrepen
moest worden naar ECM of AGM accu’s die erop
berekend zijn dat de generator het werk soms niet
alleen aankan. Een sensor voor accumanagement
bij een accupool is dus ook al een aandachtsteken
dat dit weleens geen gewone accu kon zijn.
Daarna kwam het accumanagement heel goed
van pas bij de  invoering van startstopsystemen.
Die kunnen gewoonweg niet zonder zo’n accube-
waking, waaruit ze lezen of de accu sterk genoeg
is voor een  volgende vlotte start. Uitsluitend dan
zal het  startstopsysteem in werking treden.
Nog een aanwijzing voor een bijzonder accutype,
speciaal AGM, is een plaatsing in de bagageruimte
of onder de achterbank. De motorruimte is name-
lijk te warm voor een AGM accu om maximaal te
kunnen presteren. Maar autofabrikanten komen
ook wel met een ander verhaal, met name bij
sportieve auto’s. Voor een goede gewichtsverde-
ling en daarmee het best mogelijke weggedrag
kan ook de accu naar achter verplaatst worden.

Dus een accu achterin betekent weer niet altijd
dat dit een AGM type moet zijn.

Een hele reeks valkuilen
Hiermee is al duidelijk dat het er bij vervanging
van een accu lang niet meer alleen om gaat hoe-
veel ampère-uur hij moet hebben. Een verbeterd
type kan nodig zijn dat meer laadcycli aan kan.
Waarbij helaas allerlei benamingen worden 
gebruikt voor verbeterde accu’s die we hier als
ECM aanduiden, dat maakt de zaak ook niet mak-
kelijker. Er wordt daarnaast vaak de term EFB, 
Enhanced Flooded Battery gebruikt. De term AGM
voor de beste loodaccu’s is al meer algemeen
gangbaar, maar staat niet altijd op de accu 
vermeld. >

Alle grote accufabrikanten hebben wel verschillende lijnen van gewone accu’s, ECM- en AGM-types. Zoals hier bij Bosch, waar de S3 een
gewone accu is, de S4 een ECM en de S5 een AGM. Maar dat moet je weten, wat voor accutype het is staat er niet op.

Positieve platenset

Positief rooster

Platenblok

Negatieve platenset

Negatieve plaat

Negatief rooster

Positieve plaat met extra polyester mat in de separator vak

Positieve plaat met extra polyester mat
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Gebruik van een te eenvoudig accutype hoeft niet
meteen merkbaar te worden in de auto. Alleen zal
die accu het zeker (te) gauw opgeven en de klant
komt ontevreden terug. Kies om dat te voorko-
men het originele accutype, of kijk in de aanbeve-
lingslijst van het accumerk dat u gebruikt wat een
passend type is.
Daarbij hebben AGM accu’s een hogere interne
weerstand waarmee een accutester rekening
moet houden, anders klopt de uitslag van zijn
 meting niet. Verder verlangen AGM accu’s een wat
hogere laadspanning, anders worden ze niet vol-
ledig geladen. Zonder nu op alle details in te gaan
moeten dus zowel een accutester als een accula-
der geschikt zijn voor verschillende  accusoorten.

Als er een accumanagement aanwezig is stelt dat
ook zijn eisen. Extern opladen moet in de auto, en
de (massa)klem van de oplader moet na het accu-
managementblokje opgezet worden. Zo regi-
streert de elektronica het laden van de accu, als
het management tussen de accu en de klem van
de lader in zit. Net zoals het normale laden door
de generator geregistreerd wordt. Laad je de accu
buiten de auto, los van de boordelektronica, of
 direct op de accupolen dan ziet het accumanage-
ment na het laden een accugedrag dat niet klopt
met de laatst opgeslagen gegevens. Dit kan een
foutmelding geven.
De elektronische bewaking luistert nauw, en re-
kent ook met de mogelijkheden van de accu.

Daarvoor moet dus opgegeven worden precies
welk accutype er in de auto gaat. Opgeslagen in
de boordelektronica is voor elk toegestaan accu-
type wat de eigenschappen zijn. In dit geval kan
wisselen van een accu niet zonder daarna via de
diagnoseaansluiting op te geven welke nieuwe
accu werd geplaatst. Anders volgt een foutmel-
ding, of de auto weigert op bevel van de elektro-
nica helemaal alle dienst.

Apparatuur voor accuwissel
Nog lang niet alle auto’s zijn zo kieskeurig, maar
het komt er wel aan, nu volgens Johnson
Controls/Varta al 70 procent van de nieuw ver-
kochte auto’s een startstopsysteem meekrijgt.

Als u dit aan de accupool ziet heeft u te maken met elektronisch accumanagement, en is bij een
 accuwissel zeker nodig de boordelektronica in te lichten. Bovendien kan hier sprake zijn van een
ECM of AGM accu.

Voor accu’s die bij de elektronica aangemeld moeten worden brengen accufabrikanten speciale
 apparaatjes uit, zoals deze BRT-12 van Exide. Welke functies deze apparaten bieden is per fabrikant
nogal verschillend, wat ze kosten ook.

Om accuservice helemaal te professionaliseren heeft Midtronics
een Battery Management Information System (BMIS) opgezet,
dat eerst in de VS werd toegepast en nu ook in Europa wordt
 uitgerold. Alle nieuwe laad- en testapparatuur van Midtronics
zal standaard voorzien worden van de nodige hardware, aan-
passing van al in gebruik zijnde apparatuur is mogelijk. De tes-
ters en laders moeten voor BMIS automatisch gaan communice-
ren met het internet, met informatie over hun gebruik.
Die informatie komt in een grote database, waaruit abonnees
op BMIS een schat aan gegevens kunnen krijgen. Voor Europa
wordt de database ingericht door de Midtronics vestiging in
Houten, deze staat dus los van de informatie die in de VS al is
verzameld. Hoewel Midtronics al zijn apparatuur geschikt gaat
maken voor BMIS wordt dat programma geen standaard
 voorziening, maar een apart abonnement. In eerste instantie

interessant voor bedrijven of groepen die een aantal accutes-
ters en laders in gebruik hebben, om het gebruik daarvan te
monitoren.

Een schat aan statistieken
Wat houdt BMIS dan allemaal bij? Om te beginnen wordt elke
accutest opgeslagen. Dus is te zien hoe vaak een tester wordt
gebruikt, en wat de uitslagen van de tests zijn. Hierbij dient
ook opgegeven te worden of de accu werd vervangen als de
test aangaf dat dit nodig was. Testresultaten worden per auto
vastgelegd, in BMIS is dus meteen te zien of een bepaalde
auto eerder is getest en wat toen de uitslagen waren. Zo valt
beter te voorspellen wanneer een auto toe zal zijn aan een
 accuwissel, en is ook te zien welk type auto extra gevoelig is
voor accuproblemen. Die kennis zou elk autobedrijf van pas

komen, maar BMIS richt toch meer op grote volumes. Voorraad-
beheer van accu’s is mogelijk, met signalering wanneer accu’s in
de voorraad bijgeladen moeten worden. Garantiegevallen zijn
terug te vinden, te zien is welke bedrijven of vestigingen niet zo
vaak accu’s testen en dus mogelijk omzet mislopen.
Voor een verdeler van Midtronics apparaten komt in beeld
welke gebruiker vaak of minder vaak met de apparatuur werkt.
Daaruit is af te leiden waar apparatuur misschien stuk is, of dat
de gebruiker voorlichting nodig heeft hoe de apparatuur beter
ingezet kan worden.

Accumanagement met Midtronics

De Exide BRT-12
De Exide BRT-12 laat toe om op een
 eenvoudige manier de vervangaccu van
een micro-hybride auto in te lezen in het
Battery Management Systeem van het
voertuig, waarna foutmeldingen
 verwijderd kunnen worden.

De Exide BRT-12 heeft een
 ergonomisch design meet een
geribbeld rubberen profiel als
bescherming tegen schokken

Het apparaat werkt op de 12V
 spanning van het voertuig via
het j1962 diagnostisch contact

Het OLED scherm heeft
een sterk contrast,
zodat het gemakkelijk
afleesbaar is

U heeft de keuze uit
12 Europese talen

Met slechts 6 knoppen
heeft u volledige con-
trole over de menu’s

Via de PC-aansluiting kunt
u voortdurend de laatste
update met de informatie
voor nieuwe voertuigen
 installeren
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Exide BRT-12
Battery Replacement Tool
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Battery
Finder

Exide EBT-165P
Accu-tester*

Een moderne tester 
met ingebouwde 
printer, perfect 
geschikt om de 
nieuwe generatie 
Start-Stop accu’s 
mee te testen.

Exide 12/7
Accu-lader*

Een lader met unieke 
veiligheids-features, 
geschikt voor alle Start-Stop
accu’s (zowel AGM als ECM).

Exide electronische Toepassingslijst*
nu beschikbaar voor alle 
smartphones

Zoek per automerk,  
per VIN of per 
registratienummer 
om snel de juiste accu
te vinden.

De Exide catalogus
in uw binnenzak, 
aangestuurd door 
TecDoc!

GRATIS te downloaden, voor
iPhone, Android en Blackberry.

Exide AGM of ECM
accu Indien u slechts zelden 

een boordcomputer
moet resetten, is de
BRT-12 van Exide een
gemakkelijk haalbare
investering.

Bij de vervanging van de 
meeste Start-Stop accu’s 
heeft u geen speciale appa-
raten nodig.Zoek Installeer

Test Laad

Vervang
met

Stop-Start
Battery

*Ook geschikt voor traditionele lood-zuur accu’s.

Battery Replacement Programme

Synergy
Het eenvoudig testen, laden en vervangen

van micro-hybride accu’s
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Handig is dat Exide een
 gratis app heeft voor alle
smartphones (Android,
iPhone, Blackberry), waar-
mee online de catalogus is te
raadplegen om op kenteken
het juiste accutype bij een
auto te zoeken. Dit schema
laat zien dat met een goede
tester en lader, de telefoon-
app en eventueel de simpele
accuwisselhulp BRT-12 al
complete accuservice
 geboden kan worden.

Let op dat uw accutester en lader ook
geschikt zijn voor nieuwe accutypen,
zodat op de juiste manier getest en
geladen kan worden. Vooral heel
 belangrijk bij AGM  accu’s.

Exide merkt nog maar eens op dat Citroën er als
eerste bij was met zijn C3, acht jaar geleden, waar-
voor zij een aangepaste accu ontwikkelden. 
De AGM accu kwam pas enkele jaren later in
beeld. Het loopt nu tegen de tijd dat aardig wat
auto’s met ECM of AGM accu toe komen aan een
eerste wissel wegens ouderdom van de accu.
Waar dat aanmelding van de accu bij de boord-
elektronica vereist zijn merkdealers voorzien van
de benodigde apparatuur, maar het bleek dat
 universele diagnosetesters lang niet allemaal
voorzien in deze functie. Accufabrikanten lossen
dat op door zelf apparaten te brengen die de 
nodige ingrepen in de boordelektronica kunnen
doen, met name om universele autobedrijven de
gelegenheid te bieden ook in moderne auto’s een
accu te wisselen. Zo ook Exide, die in deze proble-
matiek dook maar er toch de voorkeur aan geeft
dat diagnosetesters een update krijgen, in plaats
van dat accufabrikanten ook eenvoudige diagno-
setesters gaan maken. Daarvoor delen ze graag

hun accukennis met de producenten van testers,
zodat die een update kunnen uitbrengen.
Niettemin brengt Exide voor bedrijven die er
geen uitgebreide diagnosetester op na houden
nu ook een apparaatje dat via de OBD aansluiting
de boordelektronica kan voorzien van de nood-
zakelijke accugegevens. Handig voor de snelser-
vice, en daarom ook best iets om erbij te nemen
zodat de kostbare diagnosetester gebruikt kan
worden voor andere klanten terwijl een accuwis-
sel plaatsvindt. Vooral omdat Exide zijn ‘battery
replacement tool’ BRT-12 zo simpel en goedkoop
mogelijk hield. Het is maar wat je wilt, Varta kiest
ervoor zijn VSSP 2.0 ook diagnose van het start-
stopsysteem te laten maken. Daarnaast kan dat
apparaat QR-codes scannen op Varta accu’s,
zodat meteen de juiste accugegevens zijn
 ingeladen. Ook geeft de VSSP, na opvragen van
de voertuiggegevens, een complete uitleg hoe
testen en vervangen van de accu uitgevoerd
dient te worden.

Hoe belangrijk is accuservice?
We krijgen nog een handig apparaat aangereikt
door Harrems Tools, de Schumacher Memory
Saver. Als bij wisselen van de accu de boordelek-
tronica enige tijd stroomloos staat verdwijnen
 opgeslagen gegevens, en herprogrammeert de
auto zich als er weer stroom is. Wat bij sommige
auto’s een boel tijd kan kosten voor ze rijklaar zijn.
De Memory Saver wordt aangesloten op het OBD
contact en leest alle opgeslagen gegevens, die tot
24 uur worden vastgehouden. Dan staan na
 vervanging van de accu de voorkeurzenders weer
in de radio, de favoriete bestemmingen in de
 navigatie, en ga zo maar door.
Dit handige ding kost € 119. Het eenvoudige
hulpapparaat  van Exide gaat voor € 450, ook nog
best te overzien. Bij de VSSP van Johnson Controls
gaat het over een contract voor drie jaar, dat een
constante update garandeert van de technische
gegevens en aanwijzingen voor meting en
 montage. Maar dan hebben we het over een
 investering van € 1.800 voor die drie jaar. Een stuk
goedkoper dan een volwassen diagnosetester,
maar alleen inzetbaar voor accuservice. Exide is
dus bezig de aanbieders van diagnosetesters te
instrueren over accuwisseling, het kan daarom
zijn dat een software-update voor uw tester de
nodige aanwijzingen gaat geven.
De slotsom is dat het er vanaf hangt hoeveel accu’s
uw bedrijf verwacht te wisselen, met name in
 nieuwere auto’s. Aan de hand daarvan kan bere-
kend worden welke investering in hulpapparatuur
voor de accuwissel verstandig is. Bedenk daarbij
dat auto’s met startstopsysteem eerder problemen
kunnen krijgen met een zwakke accu, en dat over
een jaar of drie flinke aantallen auto’s met ECM en
AGM accu’s toe zijn aan het eind van het acculeven.
Nog een overweging is dat een snel groeiend
 aantal auto’s alleen via de werkplaats van een
nieuwe accu kan worden voorzien, omdat daarbij
de boordelektronica ingelicht moet worden. Dat
geeft dus nieuwe kansen voor het autobedrijf dat
volledig toegerust is voor accuservice, omdat voor
steeds meer auto’s met accupech het dichtstbij-
zijnde bedrijf gezocht zal moeten worden dat een
accuwissel-met-gebruiksaanwijzing kan verrichten.

Meer over accuservice
Regelmatig belicht AMT de ontwikkelingen in accu’s en accuser-
vice. Ook over alles wat startstopsystemen hierbij teweeg brengen
houden we u steeds op de hoogte. Bijvoorbeeld de speciale cursus
die Bosch hiervoor gaat geven. We bevelen daarom zeer aan ons
maanddossier op www.amt.nl/november2012 te raadplegen, met links naar de
 belangrijkste artikelen op dit terrein die al verschenen. Of scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL
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