
Victron Energy Phoenix Inverter 12/180 en 24/180
review / test / ervaring

Model
De Victron Phoenix 12/180 (die identiek is aan de 24/180 alleen werkt die op 24 Volt) is de 
kleinste inverter die de Nederlandse omvormer producent Victron levert. Victron is niet alleen 
bekend in Nederland maar ver daarbuiten. Men levert jarenlang zeer robuuste en stabiele 
producten tegen een aantrekkelijke prijs. We voelden de 24 Volts variant aan de tand maar 
deze is geheel gelijk aan de 12V naar 220V omvormer (inverter) versie.

De omvormer heeft een 220 Volt aansluiting gebaseerd op de Schuko (een duur wordt voor een
"normaal stopcontact met randaarde") standaard. Naast de 220 Volt aansluiting zit een 
schakelaar met drie standen: aan, uit en remote. Onder deze schakelaar zit een meerkleuren 
ledje, die de status van de omvormer weergeeft en daaronder een klein kroonsteentje voor het 
remote contact. Uit de achterzijde van de omvormer komt een tweelingsnoer (rood/zwart) die 
aangesloten moet worden op de 12 Volt met een lengte van 1,5 meter en is afgemonteerd op 
een sigarettenaansteker steker. Je kan deze dus meteen in je auto op de sigarettenaansteker 
aansluiten. Aan de achterzijde bevinden zich openingen in het metaal voor de ventilator.

Rendement
De Phoenix omvormers hebben een mooi rendement. Bij dit 180 Watt model is het rendement 
zo'n 87%. Dat houdt in dat wanneer de omvormer bijvoorbeeld 100 Watt energie levert deze uit 
de accu zo'n 13% meer energie verbruikt en dus ongeveer 115 Watt verbruikt aan de accu zijde.
Die 15 watt wordt in de omvormer omgezet in warmte. Vandaar ook de kleine ventilator. Zou de 
elektronica in de omvormer te warm worden dan zal de ventilator voor extra verkoeling zorgen. 
De ventilator slaat bij niet al te zware belasting niet aan en dan is de omvormer doodstil. Wordt 
de omvormer zwaar belast dan slaat op een gegeven moment de ventilator aan en is dan zeer 
nadrukkelijk hoorbaar.

Stilstand verbruik
We hebben gekeken wat de stilstandverliezen zijn van deze Victron Phoenix 12/180 omvormer. 
We hebben de Ampère meter in serie opgenomen tussen accu en omvormer. In de uit stand 
verbruikt de omvormer geen stroom. Zelfs niet een heel klein beetje. De accu zal dus niet 
langzaam leeglopen als de omvormer "echt" uit staat. Daarna hebben we de omvormer 
aangezet maar zonder dat we deze belastte op de 220 Volt zijde. We meten dus nu hoeveel 
stroom de omvormer zelf gebruikt om te kunnen functioneren. Dit blijkt 0,26 Ampère te zijn (0,13
A bij het 24 Volt model). Een kleine berekening leert ons dat deze omvormer een stilstand 
verlies heeft van 12 Volt x 0,26 A = 3,12 Watt. Dat is een zeer nette waarde, we kunnen zelfs 
stellen, in vergelijking met andere omvormers, zeer laag. Het leert je wel dat als je de inverter 
voor een wat langere tijd niet gebruikt, je deze beter uit kan zetten. Anders zal deze de accu 
langzaam ontladen zonder dat je daar profijt van hebt.

Geluid
De omvormer maakt een vrijwel onhoorbaar geluid. Je moet met je oor heel dicht bij de kast 
brengen en dan hoor je een heel klein bromgeluidje. Dit geluid neemt vrijwel niet toe wanneer 
meer vermogen uit de omvormer onttrokken wordt.

Ventilator
De Phoenix omvormer heeft een zelfdenkende ventilator. Die gaat alleen maar draaien als de 
temperatuur in de omvormer te hoog wordt. In de testperiode waarbij we vermogen trokken 
rond de 50-100 Watt sloeg de ventilator niet aan. Pas toen we de omvormer met het haast 
maximale toelaatbare vermogen gingen belasten ging de ventilator draaien. We trokken toen 
zo'n 170 Watt uit de omvormer. Voordat de ventilator aansloeg werd de Victron Phoenix 12/180 
omvormer een beetje warmer maar niet enorm veel. Na een aantal minuten sloeg de ventilator 
aan. En toen kwam een teleurstelling. We hebben Victron erg hoog zitten voor het gebruik van 
robuuste onderdelen en uitgekiende ontwerpen, maar een geluidarm ventilatortje kon er niet 



van af, jammer. De ventilator sloeg aan en ging meteen, op maximaal vermogen 
draaien/ventileren. De ventilator is dus niet proportioneel geregeld, want dan wordt het toerental
van de ventilator geregeld naar de koeling die het apparaat nodig heeft. De ventilator maakte, 
vinden wij, veel geluid. Dat wil je niet in de nacht in je slaapkamer, caravan of camper horen 
(hoewel die kans klein is want in de nacht zal je weinig apparatuur aan hebben staan). De 
ventilator is het enige negatieve wat we aan deze Victron Phoenix omvormer kunnen 
ontdekken.

Remote
We schreven al dat de omvormer, gelijk aan iedere andere omvormer een stilstand verbruik 
(eigen verbruik) heeft. Wanneer de omvormer niet gebruik wordt is het heel verstandig de 
omvormer uit te zetten. Dat kan met de schakelaar op de omvormer, maar vaak is de omvormer
ergens "diep" weggewerkt. Dan is het onhandig om de omvormer uit te zetten. Dan komt de 
"remote" aansluiting van pas. Sluit een tweelingsnoer (hoeft niet dik te zijn) aan op het 
kroonsteentje waar "remote" bij staat en aan de andere zijde van de kabel, die best lang mag 
zijn, een schakelaar aan en plaats deze schakelaar op een gemakkelijk te bereiken plaats. 
Markeer de schakelaar met een duidelijk opschrift wat de uit en aan stand is. We hebben het 
stroomverbruik gemeten tussen de accu en de omvormer waarbij de omvormer in de "remote" 
stand stond, waarbij de omvormer door de remote schakelaar niet ingeschakeld was. Natuurlijk 
zal er een hele kleine stroom lopen maar wij konden het niet meten. Zo klein was deze stroom. 
Conclusie: je kan de remote schakelaar gebruiken om de omvormer dagenlang uit te zetten 
zonder dat dit je accu zal ontladen. De zelfontlading van de accu zal veel hoger zijn dat de 
benodigde stroom voor deze "remote" schakelaar.

Parallel schakelen voor  meer vermogen?
Dit type omvormer kan je absoluut niet parallel schakelen aan de 220 Volt zijde (het 
zogenaamde "tandem" schakelen) om een groter vermogen te kunnen leveren! Dit tandem 
schakelen kan wel met de Victron Multiplus (compact) en Quattro omvormers. Levert de 
omvormer te weinig vermogen dan zit er niets anders op dan een omvormer te kopen met een 
groter vermogen.

Overig
Tijdens het testen op haast maximaal vermogen, toen we zo'n 170 Watt uit de omvormer 
trokken, werd de rood/zwarte accu kabel die vast aan de inverter zit voelbaar warmer, maar niet
verontrustend. Een schatting was dat de draden ongeveer 35 graden Celsius werden en dat is 
ruim beneden de maximale temperatuur die zo'n kabel mag hebben i.v.m. smelten. Dus ook 
daar krijgt Victron een dikke voldoende. Op het moment van die meting zal er zo'n 228 Watt uit 
de accu getrokken zijn (rekening houdend met het rendement rond de 87%) en stroomde 
omgerekend zo'n 228 Watt / 12 Volt = 19 Ampère door de 12 Volt kabel. Dat zijn best flinke 
stromen, en dit is nog maar een heel klein omvormertje. Je ziet dus, bij omvormers is het heel 
verstandig zeer dikke koper aders te kiezen voor de accu aansluiting. Dit schrijven we vooral 
mocht je van plan zijn de kabel van een inverter te verlengen. Wanneer je dat inderdaad van 
plan bent lees dan meer over het berekenen van de dikte van de accukabels.

Aansluiten
We hebben eerst de omvormer aan de accu gekoppeld. Dat was wel even schrikken! Hoewel 
we ons wel drie keer hadden gecontroleerd of de plus van de omvormer, de rode draad, aan de 
pluspool van de accu verbonden zou worden, en de zwarte draad aan de minpool, ontstond er 
een flinke vonk toen we de inverter op de accu aansloten. Dit terwijl de omvormer uit stond. We 
dachten, hoe kan dat nou? We hebben het toch goed aangesloten? We hebben de proef op 
som genomen en de schakelaar van de omvormer op aan gezet. En ja hoor, het ledje ging 
netjes groen branden. Pfff, alles goed tot zover.

Even nagedacht met ons technisch verstand... Die vonk zal wel komen omdat op de ingang van
de omvormer een flinke elco (elektrolytische condensator, een soort mini accu) zit die eerst 
opgeladen moet worden. Je zou deze vonk kunnen voorkomen door de omvormer eerst met 



een kleine weerstand in serie, bijv. een 100 ohm weerstand (maar iedere andere weerstand 
tussen grofweg de 100 en 1000 ohm voldoet) aan te sluiten op de accu. Deze weerstand zorgt 
er voor dat de stroom erg beperkt wordt en de elco in de omvormer rustig wordt geladen. Na 
een paar seconde is dat klusje geklaard en kan je de weerstand er tussenuit halen. Als je dan 
de 12 Volt draden van de omvormer aan de accu koppelt zal je geen vonk zien, de elco is 
immers al opgeladen. Begrijp ons niet verkeerd, deze aansluittechniek is totaal niet nodig en zal
de levensduur van de omvormer niet verlengen, we beschrijven alleen maar wat we 
meemaakten, waar dat is en hoe je het kan voorkomen als je dat al zou willen.

Praktijktest met diverse apparaten
We hebben onderstaande test zeer uitvoerig beschreven, dat hebben we vooral gedaan om 
degene die geen of weinig ervaring hebben met omvormers een indruk te geven wat zoal 
aangesloten kan worden op een omvormer en hoeveel vermogen een omvormer nodig heeft 
om een apparaat goed te laten functioneren. Van te voren konden we op onze vingers natellen 
dat deze kleine omvormer niet geschikt is om een koelkast van energie te voorzien. Dat wisten 
wij wel, maar jij wellicht niet. Daarom hebben we het toch gedaan (want kapot gaan krijg je die 
Victron omvormer niet) en beschrijven wij onze ervaringen waaruit jij je conclusies kan trekken. 
Want vele zullen wellicht stilletjes hebben gedacht, die omvormer van 180 Watt kan vast een 
koelkast van 150 Watt voorzien van elektriciteit en ik negeer de adviezen van leveranciers en 
fabrikanten en koop toch zo'n lekker klein én goedkoop omvormertje, "ze kunnen me zoveel 
vertellen". Lees verder en zo meteen weet je wel beter.

Test: wekkerradio
We begonnen met het aansluiten van een klein apparaat wat weinig vermogen gebruikt. Een 
wekkerradio die op 220 Volt werkt. Die begon gelijk te spelen en het display begon netjes op 
0:00 te knipperen. Keurig geluid, zonder brom. Test geslaagd. Hiermee aantonend dat deze 
omvormer bij ook zeer lage vermogens toch functioneert. Dat lijkt vreemd dat we dit schrijven, 
maar grotere omvormers hebben vaak een sluimerstand, om energie te besparen, en de 
omvormer wordt pas weer wakker als er 5 tot 10 Watt moet worden geleverd. Als je dan alleen 
maar zo'n wekkerradio aansluit zal dat niet gaan werken (tenzij je de omvormer niet op de 
energiebespaarstand zet, maar ja, dan verbruikt de omvormer wel heel veel energie in 
vergelijking met de wekkerradio).

Test: batterij oplader
Van batterij opladers is bekend dat ze kritisch zijn met 220 Volt. Daar moet je een werkelijke 
sinus omvormer voor gebruiken. Deze Victron is zo'n true wave sinus inverter dus we hadden 
daar alle vertrouwen in. De batterijlader aangesloten en de oplaadbare batterijen worden keurig 
opgeladen en er zijn geen vreemde geluiden uit de lader te horen (die je wel hoort bij een 
"modified sine wave" omvormer, en de vraag of de batterijoplader het überhaupt wel doet!).

Test: elektrische scheermachine zonder accu
Een scheermachine bevat een motor(tje). Hoewel motors en omvormers een haat-liefde 
verhouding met elkaar hebben zal dit enorm kleine motortje de omvormer niet van zijn plaats 
krijgen verwachtten we. We hebben twee type scheermachines getest. De ouderwetse die 
rechtstreeks op 220 Volt werkt en een nieuwer type, die weliswaar ook op 230 Volt werkt, maar 
waarbij in de stekker een adapter is ingebouwd die de spanning eerst omzet naar een lagere 
gelijkspanning en die via het krulsnoer naar de scheermachine leidt. We hebben de dames nog 
onze geschoren huid laten inspecteren en ze keurde het goed, helaas moesten we een klein 
kusje op de geschoren huid ontberen.

Test: elektrische tandenborstel en elektrische waterflosser
Van elektrische tandenborstels die geladen worden (tegenwoordig werkt dat meestal op basis 
van inductie) is bekend dat deze niet tegen een gemodificeerde sinus omvormer kunnen. Deze 
Phoenix zuivere sinus omvormer van Victron zal dus geen enkel probleem opleveren. Dat geldt 
ook voor de elektrische waterflosser die aangedreven wordt door een klein elektromotortje. En 
inderdaad, deze apparaten werken geheel naar behoren op deze omvormer.



Test: LCD monitor
Tijd om het afgenomen vermogen wat op te voeren en de omvormer iets uit te dagen. Een iets 
zwaardere belasting vormt een LCD beeldscherm. In dit geval een 19 inch beeldscherm die zo'n
25 Watt vraagt. Deze werkte keurig, zonder gebrom of rare strepen op het beeldscherm op 
eerste verzoek.

Test: LCD monitor en lader van laptop
We voerden de belasting weer iets op door samen met het LCD beeldscherm ook een 
laptopvoeding aan te sluiten van een laptop die aanstond. Daardoor kreeg de Victron Phoenix 
omvormer zo'n 20 Watt extra belasting voor zijn kiezen. Even geluisterd naar eventuele 
bromgeluiden uit de laptop adapter/lader. Niets te horen en ook het beeldscherm werkte 
uitstekend.

Test: draagbare TV met beeldbuis
We hebben een Philips draagbare TV met een ouderwetse beeldbuis aan de inverter 
gekoppeld. Het type plaatje van de TV vermeldt 50 Watt. De TV deed het zonder morren. Goed 
geluid zonder brom, en strak beeld zonder strepen (wat je wel kan krijgen bij modified sinus 
omvormers).

Test: Xbox (oude versie) en Xbox 360 in combinatie met LCD TV
De Xbox van Microsoft vraagt een vermogen van zo'n 55 Watt, dat mag geen enkel probleem 
zijn, en inderdaad, hij draait als een zonnetje. De nieuwe Xbox samen met een 21 inch LCD TV 
consumeerde samen 135 Watt en bleek ook tijdens het starten, in verband met iets hogere 
aanlooptstromen, geen probleem te zijn.

Test: desktop PC met laag vermogen
We testen een desktop PC die gebruikt wordt voor office-toepassingen. Dus geen zware 
gaming PC met losse grafische kaart. Deze PC is een energiezuinige en vraagt tussen de 50 en
75 Watt. Ondanks dat er een harddisk in zit die een redelijk grote aanloopstroom heeft startte 
en draaide de PC als een zonnetje op deze Victron Phoenix 180 Watt omvormer. Ook samen 
met het beeldscherm werkt alles naar behoren.

Test: inktjetprinter
Een inktjetprinter bevat kleine motortjes en vraagt maar relatief weinig stroom. Van printers in 
zijn algemeenheid maar zeker bij laserjet printers specifiek is algemeen bekend dat die slecht 
tot niet werken op gemodificeerde sinus omvormers. De verhalen op het internet zijn er te over 
dat men zelfs de laserprinter in rook op zag gaan. Vol goede moed sloten wij de 
inktjetprinter/scanner/multifunctional aan. Op voorhand hadden we verwacht dat dit zonder enig 
probleem zou moeten werken. Resultaat: keurige afdrukken zonder één probleem.

Test: laserprinter
We wisten op voorhand dat we met dit deel van de test onze hand zouden "overspelen". Een 
laserprinter vraagt voor korte duur enorm veel energie. Dat komt niet alleen vanwege de 
motoren die er in zitten maar vooral vanwege de "fuser" het verhittingselement die de toner 
(koolstof) in het papier brandt. Om je te overtuigen dat het echt niet werkt, althans niet op zo'n 
klein 180 Watt omvormertje, hebben we, speciaal voor jou, de omvormer op de pijnbank gelegd 
en de printer aangesloten. Dat deden we ook om te bewijzen dat je de Victron omvormers niet 
stuk kan krijgen. Hups daar ging de schakelaar van de printer aan. Hmm, dat stemt goed, de 
printer maakt de bekende geluidjes, de lampjes gaan branden zoals altijd... Zou het dan toch 
werken?

Vanuit de computer maar eens een printopdracht gestart. Dat is het moment dat de laserprinter 
het verwarminselement (fuser) gaat aanzetten. En ja hoor, meteen stopte de omvormer met het 
leveren van elektriciteit en kwam hij in de "alarm" status. Je zet dan de omvormer even uit en 
aan en dan is hij weer "ready". Een laserprinter, en wij hebben zo'n kleine thuislaserprinter, is 
dus echt te veel en moet gevoed worden met een omvormer met veel meer vermogen. Achter 



op de printer stond maximaal 3,4 A. Dus dat is dan 3,4 x 220 V = 748 Watt. Dus dan moet je 
toch al snel denken aan een omvormer die zo'n 1000 Watt of meer kan afleveren.

Test: zonneboiler
Het was een zonnige dag en de zon verwarmde de zonnecollector en de waterpomp pompte 
het verwarmde water van de collector naar de zonneboiler. In de (Danfoss) pomp die bij deze 
zonneboiler gebruikt, zit een elektromotor en van elektromotors is bekend dat deze grote 
aanloopstromen (piekstromen) hebben en een omvormer op de proef stellen. Dit is de kleinste 
omvormer van Victron, hij kan maar een vermogen leveren van 180 Watt continue en een 
piekvermogen van 350 Watt. De pomp vermeld een vermogen van 75 Watt dus we twijfelden 
voordat we met de test begonnen of dit wel ging werken. Het was voor ons een twijfelgevalletje.

Het besturingskastje wat de zonneboilerpomp aanstuurt heeft een aantal ledjes waardoor je de 
status kan zien. Dus we hebben de stekker van de zonneboilerinstallatie in de omvormer 
gestopt. Het "on" ledje ging aan van de zonneboilerbesturing en zodra deze de pomp wilde 
starten viel de spanning weg en sprong het rode ledje (fail) om de Phoenix omvormer aan. Door
de aan/uit schakelaar even uit en aan te schakelen reset je deze (overstroom) beveiliging. Het 
groene ledje op de omvormer brandde weer, dus we konden nog een poging wagen. Overigens,
deze Phoenix omvormer gaat dus niet defect als te zware stromen geleverd moeten worden 
maar schakelt zich zelf uit en laat dit zien door middel van een rood ledje naast de schakelaar.

Bij een tweede ponging ging de pomp van de zonneboiler wel aan. We hebben het nog een 
aantal keren getest en merkte dat in zo'n 50% van de gevallen de zonneboiler wilde werken en 
in de andere gevallen niet. Feitelijk is dit dus een te zware belasting voor de omvormer. Een 
Phoenix 12/350, een omvormer model die 350 Watt (en maximaal 700 Watt piek) kan leveren 
zou hier beter op zijn plaats zijn. Hier uit blijkt maar weer eens hoe grote piekstromen startende 
elektromotoren hebben. Het gebruik van "inductieve belastingen" (een duur woord voor 
apparaten waar een spoel in zit zoals in een elektromotor) vergt een omvormer die vele malen 
het vermogen moet kunnen leveren wat op het typeplaatje staat. Een vermenigvuldigingsfactor 
van 5 tot 8 keer de nominale waarde is in die situaties heel gewoon.

Test: goedkope koelkast
Hoewel we de uitslag al van te voren konden raden toch even een goedkope tafelkoelkast 
aangesloten. Het geheel reageerde als verwacht. De koelkast verroerde geen krimp. Je hoorde 
niets. Helemaal niets. Nog geen eens het starten van de compressorpomp. Niets. De 
aanloopstroom van een koelkast met compressor, we schatten dat de pomp een vermogen had 
van 150 Watt, is zo groot dat de omvormer gelijk in de overstroom beveiliging schiet. Hoe vaak 
we de test ook herhaalden, het maakte niets uit. De koelkast is echt veel te hoog gegrepen voor
deze kleinste Phoenix omvormer van Victron. Voor de duidelijkheid: niets ten nadelen van deze 
inverter, wij hebben niet de juiste omvormer voor deze taak gebruikt. We wilden met deze test, 
potentiële kopers laten zien dat apparaten met een elektromotor, zoals een koelkast, vriezer, 
pomp, en dergelijke, veel stroom vraagt tijdens het starten en dat als je dat wilt gaan gebruiken 
de omvormer ruim moet bemeten.

Test: dure koelkast van Liebherr
We hebben ook nog een dure koelkast staan van Liebherr. We vermoeden dat daar een 
compressor in zit met "inverter technologie" en zou dus met een lagere aanloopstroom aan 
kunnen slaan. Ook hier hadden wij op voorhand geen goed gevoel bij. Maar toch even 
geprobeerd. Gewoon om van te leren. Het koelkast lichtje ging aan, de ventilator in de koelkast 
ging draaien. Tot zover goed. Na enige tijd sloeg de compressor aan. Maar daar ging het fout. 
We merkte dat de pomp in de compressor probeerde te starten maar sloeg meteen weer uit. En
dit herhaalde zich zo'n twee keer per seconde. Ons vermoeden was dus juist. De 
aanloopstroom van deze kwalitatief goede koelkast is een stuk lager. De omvormer ging niet in 
de alarmstand staan vanwege veel te grote stromen. Maar de omvormer kon stomweg de 
aanloopstroom niet leveren. We vermoeden dat de omvormer met 350 Watt goed op zijn plek 
zou zijn, hoewel nog steeds aan de krappe kant.



Conclusie en oordeel
Zoals we al verwachtten, Victron omvormers zijn gebouwd als een tank. De eigenaren van 
Victron producten weten dit inmiddels, deze apparatuur is haast niet stuk te krijgen. Deze 
"werkelijke sinus" omvormer werkte zoals je dit van een goede omvormer mag verwachten. Hij 
levert het maximale vermogen wat gespecificeerd is. Wij konden maar één negatief aspect 
ontdekken, dat is de ventilator. Deze maakt nog al wat geluid (als hij aanslaat). Liefst hadden 
we gezien dat Victron een stil(ler) type gebruik en deze ook proportioneel geregeld wordt. De 
gebruikte ventilator valt uit de toon met de "Victron beleving" die kwaliteit uitstraalt. Daarmee is 
de ventilator niet slecht, maar Victron zou naar onze mening aandacht moeten besteden aan de
geluidsproductie.

Desondanks kunnen we deze inverter, zonder voorbehoud, van harte aanbevelen! Het is haast 
ongelooflijk hoe goedkoop Victron zo'n robuuste inverter kan leveren. Overigens, mocht je de 
prijzen van omvormers aan het vergelijken zijn, realiseer dan dat dit een "werkelijke sinus" 
omvormer is. Dat is iets heel anders dan de "gemodificeerde sinus" (modified sinus) omvormers
die tegen afbraakprijzen overal worden aangeboden. In de veel gevallen kan je zo'n 
gemodificeerde sinus omvormer niet gebruiken of in het ergste geval maakt hij zelf de 
aangesloten apparatuur kapot!
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