
BEC staat voor Battery Elimination Circuit, is niets anders dan een elektronische schakeling om een 
aparte ontvangeraccu te ‘elimineren’, dus weg te laten. 
Bij ‘goedkope’ ontvangers en wat oudere brushed regelaars is de BEC geïntegreerd in de 
ontvanger/regelaar zelf. Echter is de stroom die deze BEC kan leveren alleen geschikt voor standaard 
servo’s. Plaats je een iets zwaardere of zelfs een digitale servo, kun je verschillende problemen 
tegenkomen. Moderne Brushless regelaars hebben over het algemeen een zware BEC aan boord, 
hier kom je deze problemen nauwelijks tegen. Dus dit document richt zich voornamelijk op onze TT-01  
en F1 bezitters die met een brushed regelaar rijden. 
 
Bekende problemen bij een te lichte BEC zijn: 

- stotteren van de servo 
- langzaam draaien van de servo 
- wegvallen ontvangstsignaal 
- zelfs doorbranden van de BEC 

 
Het volledig wegvallen van het ontvangstsignaal is vooral bekend bij het merk Spektrum icm een 
zware digitale servo, zoals die van Savöx. Een Spektrum ontvanger reset zichzelf bij een te grote 
spanningsdip, het duurt enkele seconden voor deze weer ontvangst heeft. Test het uit door een paar 
keer snel de stuurservo heen en weer te bewegen met de wielen op de grond. Alles moet vloeiend 
blijven werken. Is dit niet zo, is een losse BEC noodzakelijk, echter moet deze wel voldoende stroom 
kunnen leveren.  
 
Veel eenvoudige losse BEC schakelingen zijn gebaseerd op een 
spanningsregelaar, bijvoorbeeld ook deze van Carson. Nadeel van 
deze BEC’s is dat ze over het algemeen geen hoge stroom kunnen 
leveren en de energie omzetten in warmte, dus ook alleen geschikt 
voor standaard servo’s. Deze Carson BEC is overigens speciaal voor 
de Tamiya regelaars gemaakt, waarvan de meeste zelf geen BEC 
hebben. 
 

Een betere oplossing is een zogenaamde UBEC, deze worden 
voornamelijk in vliegende modellen gebruikt, maar kunnen ook 
prima in een auto worden geplaatst. Een UBEC heeft een 
geschakelde omvormer (wordt ook wel SBEC genoemd, U staat 
voor Universal, S staat voor Switched) Hierbij wordt de energie niet 
in warmte omgezet maar door schakeltechniek gereduceerd, 
hierdoor kunnen deze schakelingen veel hogere stromen aan. Ook 
is de uitgangsspanning veel stabieler.  
 

 
Hoe sluit je zo’n SBEC aan? Dat ligt natuurlijk aan de elektronica welke je gebruikt in jouw model. 
Eigenlijk is het maatwerk omdat er veel combinaties mogelijk zijn, maar ik zal hieronder de meest 
voorkomende combinaties omschrijven. 
 
1. Tamiya regelaar TEU-101BK en TEU-104BK. Deze hebben 2 
snoertjes naar de ontvanger toe. 1 met zwarte 3 polige stekker en 
1 met rode 2 polige stekker. De 3 polige stekker moet altijd op de 
plaats in de ontvanger waarop het gassignaal komt, meestal 
kanaal 2. De 2 polige stekker geeft rechtstreeks de spanning van 
de rijaccu door, dus pas daarmee op! Bij onjuist aansluiten brand 
de elektronica mogelijk door. De 3 polige stekker geeft geen 
spanning door aan de ontvanger. 
 

 
Heb je een ontvanger met een speciale BEC ingang (herkenbaar met 
tekst BEC in een ovaaltje) en gebruik je een standaard servo, mag je de 
stekker in deze speciale BEC ingang plaatsen, vaak aangeduid met de 
letter B. Wil je in deze combinatie een zwaardere servo plaatsen, dan 
vervalt de rode stekker en moet je een losse UBEC plaatsen, zoals 
omschreven bij punt 2.



Heb je een ontvanger zonder BEC ingang en je blijft met een standaard servo rijden, kun je prima de 
Carson BEC gebruiken. De rode stekker gaat aan de ingang van de BEC en de uitgaande draad van 
de BEC gaat naar de ontvanger. Deze mag in een willekeurig kanaal op de ontvanger worden 
gestoken, echter liever niet in een poort waar iets speciaals bij staat zoals RS232 oid. Je kunt ook 
direct een UBEC aansluiten, dan kun je in de toekomst zonder probleem een zwaardere servo 
plaatsen. Je hebt dan een contrastekker nodig op de UBEC om de rode stekker te kunnen steken, of 
de UBEC rechtstreeks aan de accu koppelen, zoals hieronder omschreven. 
 
2. Tamiya regelaar TEU-105BK heeft een interne BEC, maar kan geen hoge stromen leveren. Dit 
komt ook voor bij diverse brushed regelaars. Met een standaard servo geeft dit geen probleem. De 
regelaar heeft 1 zwarte 3 polige stekker om aan de ontvanger te sluiten. Deze wordt in het kanaal van 
het gassignaal gestoken, ook bij een ontvanger die zelf een interne BEC heeft. Niet op de BEC 
aansluiting plaatsen, want een BEC achter een BEC kan problemen 
geven. Wil je een zwaarder servo plaatsen, heb je een UBEC nodig. Maar 
let nu goed op! De regelaar voorziet de ontvanger ook van 
voedingsspanning en het geeft gegarandeerd problemen als er 2 
voedingen op staan. Je moet dus eerst de rode (middelste) draad uit de 
stekker verwijderen die van de regelaar naar de ontvanger gaat. Tape 
deze goed af, (zodat je deze eventueel later weer kunt gebruiken) of knip 
hem weg, zodat deze geen sluiting kan veroorzaken.  
 

Nu moet je de UBEC van spanning voorzien, want er zijn hier 
geen voedingsdraden meer aanwezig. Je zou de ingang 
rechtstreeks aan de rijaccu kunnen koppelen, dus aan de draden 
die van de accu naar de regelaar gaan.  
 
Eventueel zou je bij een Lipo de voeding van de Balans stekker 
kunnen halen. Als je dit samen doet met een Lipobuzzer heb je 
meteen een dubbele beveiliging. Op de buitenste draden van de 
buzzer haal je de spanning weg voor de UBEC. Is de buzzer niet 
aangesloten, kun je ook niet rijden ☺ 

 
Ik kom vaak genoeg tegen dat de voeding aan de regelaar niet juist is aangesloten. Je kunt geluk 
hebben, want zoals eerder aangegeven ligt het helemaal aan de combinaties. Sommige moderne 
ontvangers kunnen 8,4 volt verwerken, maar geven deze spanning ook door aan de servo. Veel 
servo’s zijn gemaakt om op 4,8 volt te werken, 6 volt is vaak het maximale wat ze aankunnen. Of je 
moet een zgn, HV (HighVoltage) servo hebben en hopen dat de ontvanger het ook aankan. De 
bovenstaande UBEC heeft een instelmogelijkheid om 5 of 6 volt af te geven. Ik adviseer altijd de 5 volt 
te gebruiken, dit is voor het behoud van alle elektronica, dat beetje snelheidswinst op 6 volt vind ik het 
niet waard om risico’s te nemen. 
 
Voor veel mensen is bovenstaand verhaal best moeilijk te begrijpen, zeker als je geen kennis hebt van 
elektronica, ook al heb ik mijn uiterste best gedaan alles zo eenvoudig mogelijk te beschrijven. Dat is 
heel begrijpelijk en raad je dan bij de geringste twijfel aan contact op te nemen met de lokale 
hobbywinkel, of te raden gaan bij ervaren clubleden om e.e.a. storingsvrij aan te sluiten. Hier is een 
clubavond bij uitstek de geschikt voor.  


