
-TOTAAL   •   NUMMER 3 - 2021 -TOTAAL   •   NUMMER 3 - 202110 11

	 Energietechniek

Slim	en	secuur	voeren	dankzij	elektrische	voerrobot

LFP-accu’s als vervanging  
van loodaccu’s

LFP (lithium-ijzer-fosfaat) accu’s zijn 

prima vervangers voor de traditionele 

loodaccu waarbij ze een aantal grote 

voordelen heeft. De belangrijkste zijn 

het veel lagere gewicht en het feit 

dat ze met een hoge stroom geladen 

en ontladen mogen worden. Door 

deze eigenschappen zijn ze uitermate 

geschikt voor mobiele robots, 

bijvoorbeeld de voerrobot FEEDR die er 

voor zorgt dat dieren in een stal op een 

slimme manier gevoerd worden. 

Een betere diergezondheid, gezonde groei en meer rendement 
begint bij slim voeren, met voerschema’s die zijn afgestemd 
op de individuele behoeften van de dieren. Dankzij voerro-
bot FEEDR die ontwikkeld is door SIEPLO kunnen veehou-
ders de voersamenstelling tot in detail controleren en perfect 
inspelen op het natuurlijke eetgedrag van bijvoorbeeld koeien, 
kalveren, schapen en geiten. Bovendien wordt het voerproces 
aanzienlijk vergemakkelijkt en worden door de nauwkeurige 
registratie van voerdata gezondheidsproblemen eerder herkend.
In 2019 hebben zij de onbemande FEEDR voerrobot geïntro-
duceerd, waarmee ze niet alleen inspelen op de schaalvergro-
ting in de veehouderij, maar hiermee ook het zuinig omgaan 
met grondstoffen willen stimuleren (afbeelding 1). Door de 
dieren vaker en in kleinere porties te voeren, blijft het voer 
vers. Hierdoor blijven minder restanten over, die weggegooid 
moeten worden. FEEDR is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar en functioneert volledig elektrisch. Daarmee is het 
systeem een milieuvriendelijk alternatief voor bijvoorbeeld een 
brandstofaangedreven voersysteem.

FEEDR is ontwikkeld voor het secuur voeren van met name 
kalveren en geiten. Hij rijdt met behulp diverse sensoren en 
RFID-technologie volledig autonoom door de gangen van de 
stal en vindt zo zelf zijn weg van voerlaadstations naar de dieren 
in de stal. Onderweg mengt hij het ruwvoer tot een homo-
geen mengsel en doseert het voer exact per dier of hok. Dankzij 
een elektronische kaart weet de FEEDR exact waar hij op elk 
moment is, terwijl speciale bumpers en laserscanners zorgen 
dat de voerrobot goed en veilig kan navigeren. 

100%	elektrisch
De onbemande voerrobot functioneert volledig elektrisch en 
wordt aangedreven door twee accu’s van 24 V met een capaciteit 
van 280 Ah die parallel geschakeld zijn. Aanvankelijk maakten 
ze hiervoor gebruik van loodaccu’s maar liepen hiermee al snel 
tegen een aantal beperkingen aan, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de oplaadtijd van de accu’s. Daarom zijn ze op zoek gegaan 
naar een alternatieve oplossing, die ze vonden in de MG LFP 
(lithium-ijzer-fosfaat) accu’s van MG Energy Systems. Deze 

accu’s werden destijds alleen geleverd door Victron. Vanwege 
de complexiteit van het robotsysteem waren uitgebreide pro-
ductinfo en -ondersteuning gewenst, waarin de fabrikant en 
leverancier onvoldoende kon voorzien. Voor de fijne afstem-
ming en integratie van de accusystemen werd SIEPLO dan ook 
doorverwezen naar Top Systems. 
“Toen SIEPLO contact met ons opnam, waren de eerste MG 
Lithium-Ion accu’s reeds geïnstalleerd”, vertelt Ronald van den 
Berg, Sales Manager bij Top Systems. Echter gingen deze accu’s 
regelmatig kapot. Niet verwonderlijk, bleek uit onderzoek, 
want de accu’s zaten vol met mengvoederstoffen en vocht door 
onvoldoende afscherming van het accu systeem. “Om dit te 
ondervangen en een lange levensduur van de accu’s in de toe-
komst te borgen, is op ons advies het compartiment voor het 
accusysteem volledig stof- en vochtdicht afgewerkt (afbeelding 
2). Ook hebben wij onderzocht of de accu’s ingekort konden 
worden, zodat deze nog beter in de voerrobot passen. Door de 
flexibele instelling van MG Energy Systems is de behuizing van 
de accu ingekort waardoor de accu’s in de robot paste en een 
compactere accu aan het assortiment kon worden toegevoegd. 
Inmiddels heeft MG Energy Systems de nieuwe afmetingen 
zelfs als standaard in haar assortiment opgenomen”, aldus 
Ronald van den Berg.

Een	volle	accu	in	slechts	5-6	uur
Het grote voordeel van lithium- ijzer-fosfaat accu’s boven lood-
accu’s is volgens Van den Berg dat je veel meer energie uit de 
accu’s kunt halen. “Hierdoor zijn minder grote accu’s nodig. 
Een uitkomst, want de installatieruimte in de SIEPLO FEEDR 
is beperkt. Voor de voerrobot zijn twee MG LFP accu’s nodig 
met een totale capaciteit van 14,4 kWh. Deze accu’s zijn niet 
alleen zeer compact en licht van gewicht, maar kenmerken zich 
ook door een hoge toegestane laad- en ontlaadstroom en een 
lange levensduur. Bovendien is lithium-ijzer-fosfaat de meest 
veilige lithiumsoort.”

Afbeelding 3. De MG Master als Battery Management 
Systeem.

Afbeelding 2. De geheel afsluitbare ruimte voor de MG 
LFP accu’s in de FEEDR.

Afbeelding 1. De FEEDR aan het werk.

Wanneer de accu’s hun procentuele onderwaarde (SOC)  naderen, rijdt de voerrobot zelfstan-
dig naar een 24 V acculader die de accu’s met 100 A in een hoge snelheid weer oplaadt. “Het 
accusysteem van de FEEDR heeft 14,4 kWh aan opslagcapaciteit (560 Ah bij 25,6 V)”, legt 
Van den Berg uit. “Dit betekent dat in 5...6 uur het volledige accusysteem kan worden opgela-
den, zodat de voerrobot weer snel kan worden ingezet.” Het ingebouwde Battery Management 
Systeem (BMS) bestuurt, beschermt en bewaakt de aangesloten accu’s tegen overladen, over-
matig ontladen, te hoge of te lage temperaturen en regelt het uitbalanceren van de accucellen 
(afbeelding 3). Bovendien bewaakt en volgt de MG Master LV diverse belangrijke parameters 
om inzicht te krijgen in de accustatus en het energieverbruik. Het BMS is gekoppeld aan 
een Victron Venus GX communicatiesysteem, het communicatiecentrum van de installatie 
(afbeelding 4). Met de Venus GX kunnen alle componenten in het systeem met elkaar com-
municeren en daardoor in harmonie samenwerken. De bewaking van live-gegevens en het 
wijzigen van instellingen kan indien gewenst plaatsvinden met een smartphone (of een ander 
apparaat) via het Victron Remote Management Portal. Via een CAN-bus vindt real-time com-
municatie tussen alle relevante PLC systemen plaats die de voerrobot besturen, bedienen en 
bewaken.

De	lader
De acculader voor een voerrobot betreft normaal gesproken een intelligente en krachtige 
Victron Skylla-i acculader die is aangesloten op de 230 V netspanning. Echter, wanneer er 
sprake is van netvervuiling is een Victron Multiplus omvormer/lader combinatie aan te raden 
(afbeelding 5).

Beide acculaders zijn bestand tegen extreme omstandigheden zoals die in bijvoorbeeld een stal 
heersen: hitte, vocht en zoute lucht, etc. “Wanneer de SIEPLO FEEDR voor het accusysteem 
tot stilstand komt, ‘parkeert’ hij op zogenaamde sleepcontacten”, aldus Van den Berg. “Op 
dat moment geeft het Battery Management Systeem automatisch via de CAN-bus een ‘laad-
vrijgavesignaal’ af aan de Victron Venus GX, die het signaal via Modbus TCP/IP doorstuurt 
naar de besturingsoplossing van de klant. Ook hier wordt een digitale laadvrijgave afgegeven, 
waarna via een 433-MHz-nRF-zender de Skylla-i acculader wordt aangestuurd. Zodra beide 
accu’s gevuld zijn, vindt de communicatie in omgekeerde volgorde plaats, waarna de SIEPLO 
FEEDR weer vol energie en volledig autonoom alle dieren van voldoende voedsel kan voor-
zien.

Resultaat
Met de lithium-ijzer-fosfaat-accu is de FEEDR niet alleen veel lichter, maar is hij vooral veel 
meer inzetbaar. Accu’s hoeven niet meer uren aan een lader te hangen, tijd waarin de robot 
niet zich aan zijn taak kan wijden. Daar komt nog bij dat de lithium-ijzer-fosfaat-accu geen 
onderhoud vraagt. Er zit immers geen accuzuur in dat op peil gehouden moet worden. Ten 
opzichte van de veel gebruikte lithium-ion-accu’s hebben lithium-ijzer-fosfaat-accu’s als grote 
voordeel dat ze veiliger zijn. De accu’s vliegen veel minder gemakkelijk in de brand. Alleen 
als ze zwaar mechanisch mishandeld worden (bijvoorbeeld doorboren) is er een kans dat dit 
gebeurt. Wel zijn ze wat groter en zwaarder dan lithium-ion-accu’s, maar nog altijd vele malen 
minder dan loodaccu’s.                                        •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond,
artikel ‘LFP-accu’s als vervanging van loodaccu’s’ 
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Afbeelding 5. De Victron Multiplus omvormer/lader.

Afbeelding 4. Voor de communicatie wordt de Victron 
Venus GX gebruikt.

COLUMN

De	zin	van	goede	specificaties	en	
beschrijvingen
(Of:	“Probeer	om	niet	in	je	leven	te	verdwalen”)

Stoort u zich ook zo aan die bombastische uitspraken die je soms leest bij een product-
presentatie? Vaak in de trend van: “Dit product ondersteunt BT, WiFi, Zigbee, Z-Wave 
en 868MHz en lost daarmee al uw communicatie problemen op” (Disclaimer: elke 
overeenkomst met een bestaande product aankondiging berust op puur toeval).
Als ik zoiets lees vraag ik me altijd af hoe de auteur van deze presentatie weet wat mijn 
problemen zijn. Of om het anders te formuleren, mijn problemen zijn dan juist de 
beschrijving van het product en niet de technische uitdagingen waarvoor ik sta. In de 
loop van de jaren heb ik uit ervaring geleerd dat technische problemen altijd oplosbaar 
zijn maar dat de moeilijk, of niet, oplosbare problemen juist ontstaan in de communi-
catie tussen mensen.

Om concreet te zijn, als ik mezelf geconfronteerd zie met een technische uitdaging is 
vaak de eerste stap het Internet. Deze voor mij onmisbare technologie stelt me in staat 
om snel mogelijke oplossingsrichtingen te vinden. Voorzien van een paar oplossings-
richtingen is de daaropvolgende stap het vinden van (deel) producten waarmee ik een 
oplossing kan creëren.
Helaas begint hiermee dan een moeizame speurtocht naar informatie. Met informatie 
bedoel ik dan niet de bla-bla zoals hierboven beschreven maar specificaties en functio-
nele beschrijvingen. Voor niet techneuten zou je dit het zoeken naar feiten in plaats van 
meningen of ‘alternatieve feiten’ kunnen noemen.
Tenslotte heb ik een concreet probleem op te lossen en, zoals mijn moeder vroeger wel 
eens zei, praatjes vullen geen gaatjes. Kom mij dus niet aan met een alternatief voor een 
feit, dat is niets anders dan onkunde verpakt in mooie woorden.

Over onkunde gesproken, laatst las ik een uitspraak die aan een wetenschapper werd 
toegedicht (helaas heb ik niet opgeschreven wie dat was) die bij een uitleg over een 
verschijnsel de volgende uitspraak deed: “Ik zal geen wetenschappelijke of technische 
termen gebruiken want die dienen er meestal toe om onze onkunde te verbergen”.
Dit is een uitspraak die me aan het hart gaat. Hoe vaak ben ik er niet tegenaan gelopen 
dat ik met iemand van gedachte wisselde en dat er een interessant onderwerp ter sprake 
kwam waarvan ik graag meer wilde weten? Te vaak bleek dan dat mijn gesprekspartner 
wel de juiste (modieuze) woorden kende maar dat hem de nodige kennis voor een 
goede uitleg ontbrak. Met als gevolg een dubbele teleurstelling, van mij omdat ik niets 
wijzer geworden was, maar ook van hem omdat hij met het schaamrood op de kaken 
toe moest geven het ook niet te weten. (Mocht u mij ooit in levende lijve tegen komen, 
als ik vragen stel is dat alleen maar om te begrijpen wat u zegt, wat dat betreft heb ik 
geen verborgen agenda).

Vertalen we deze zoektocht naar specificaties en beschrijvingen naar de wereld om ons 
heen dan zie ik tot mijn grote schrik dat steeds meer mensen er niet voor terug schrik-
ken om met droge ogen de meest wonderlijke flauwekul als waarheden te presenteren. 
Natuurlijk is dit van alle tijden geweest met verschillende hoogte en diepte punten, 
maar de laatste jaren neemt dit bij ons een steeds grotere vlucht.
Ons huidige nationale dieptepunt is nu toch wel een verkiezingswinst voor onze boreale 
filosoof die toch 8 kamer zetels wist te behalen met een fantasie verhaal over hoe onge-
vaarlijk Corona wel niet zou zijn en daarbij de feiten negeerde en zijn eigen mening als 
waarheid presenteerde en mensen een schijnoplossing uit de lock down bood.
Op persoonlijk vlak is het wel jammer dat zo een getalenteerd iemand zo erg in zijn 
eigen leven verdwaald is.

Persoonlijk hoop ik van harte dat het de regering gaat lukken de, helaas niet erg ambiti-
euze, vaccinatie strategie te realiseren, dan hoeven we na de zomer niet meer te dwalen 
en kunnen ons leven weer oppakken.
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