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ADVERTENTIE

De spanning stijgt
DELPHI: TWEEDE BOORDNET IS NOODZAKELIJK

Auto’s zitten bomvol elek-
tronica. “Het huidige 12 volt 
boordnet zit aan zijn maxima-
le belasting”, zegt Delphi. “Het 
is daarom tijd om een tweede 
boordnet in voertuigen te 
introduceren.” Delphi legt uit 
waarom eerdere pogingen om 
een 42 volt net in te voeren 
mislukten en waarom dit 48 
volt boordnet het wel gaat 
maken.

“Autofabrikanten streven naar meer 
veiligheid en comfort in voertuigen. 
Bovendien moet de CO

2
-uitstoot om-

laag”, zegt Martin Lenz, manager voor 
e-mobiliteit bij Delphi. “Een tweede 
boordnet met een hoger voltage is 
onvermijdelijk. Een auto heeft steeds 
meer elektrische componenten die 
meer vermogen vragen. Denk daarbij 
aan aircocompressoren, stuurpompen 
en verwarmingselementen. Met de 
opkomst van hybride- en elektrische 
voertuigen wordt het 48 volt boordnet 
het derde boordnet in zo’n voertuig, 
naast het 12 volt en hoogvoltage net.”
Christian Schäfer, manager ontwikke-
ling elektronische systemen van 
Delphi, vertelt over de ontwikkeling 
van het nieuwe boordnet: “Het huidige 
12 volt netwerk kan middels een DC 
/ DC-wisselaar eenvoudig uitgebreid 
worden tot multi-voltagesysteem. 
In het verleden hebben we gewerkt 
aan een 42 volt boordnet. Dat is geen 
standaard geworden omdat het een 
vervanger moest worden voor het  
12 volt net. Nu voegen we het 48 volt 
boordnet toe aan het bestaande 
boordnet. Zo hoeft er niets te veran-
deren aan bijvoorbeeld de verlichting. 
Een voordeel is dat we wel al ervaring 

hebben opgedaan met hogere 
voltages, we hoeven dus niet bij nul te 
beginnen met de ontwikkeling.”

Gat tussen start-
stopsysteem en hybride
In de strijd om de CO

2
-uitstoot te verla- 

gen, passen autofabrikanten start-stop- 
systemen toe. Een andere trend is het 
ontwikkelen van hybridevoertuigen. 
“Maar tussen de start-stopsystemen en 
hybride aandrijving zit nog een groot 
gat. Met een 48 volt boordnet kun je 
dat gat dichten. Een hybride aandrijf-
systeem kost inclusief batterijen al snel 
duizenden euro’s”, zegt Schäfer. “Je wilt 
dat gat zo goedkoop mogelijk dichten. 
Dat kan door remenergie op te slaan 
en te gebruiken bij het accelereren. Die 
energie kun je opslaan in de batterij of 
in supercondensatoren. Zo’n systeem 
kan het verbruik en dus de CO

2
-uitstoot 

tot 15% verminderen.” De kosten van 
zo’n recuperingssysteem zijn een stuk 
lager. Volledig elektrisch rijden is daar-

mee niet mogelijk.
“Voor fabrikanten is het een goed 
compromis en consumenten zijn 
bereid om extra te betalen, mits het 
meerwaarde biedt. En dat doet dit 
systeem”, zegt Schäfer.

48 volt op komst
“Dat het 48 volt boordnet komt is 
zeker. Delphi werkt nu aan standaard 
systemen voor autofabrikanten. Dan 
hoeft niet iedereen het wiel opnieuw 
uit te vinden. Bovendien hebben 

wij veel ervaring met elektrische 
componenten. En we hebben alle 
competenties in huis. We werken aan 
een bi-directionele DC / DC-converter 
inclusief batterij. Dat spaart gewicht 
en kosten. Bovendien heb je dan maar 
één koelsysteem voor die componen-
ten nodig. De invoering van het 48 volt 
boordnet is een belangrijke stap en 
biedt een alternatief om kleine auto’s 
nog zuiniger te maken. Grote en vooral 
zware batterijpakketten zijn dan na-
melijk overbodig”, legt Schäfer uit.

“Een boordnet met 48 volt is onvermijdelijk. Een auto heeft steeds meer 
elektrische componenten”, zegt Martin Lenz, manager voor e-mobiliteit bij 
Delphi. “De DC / DC converter verbindt het 12 volt net met het 48 volt net.”
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Het tweede boordnetwerk wordt aan het bestaande 12 volt net toegevoegd. Het 48 volt boordnet kan ook als derde 
netwerk fungeren bij een hybridevoertuig dat al over een 12 volt en hoogvoltage netwerk beschikt. 
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