
‘Meten is weten’ is een van de dogma’s in de technische wereld. De waarheid als een koe. Míts de juiste 
meetapparatuur wordt gebruikt. En op de juiste punten de juiste grootheden worden gemeten. En de 
meetwaarden goed worden geïnterpreteerd... TT&MS uit Nieuw-Vennep kent de complexiteit van meten en 
ondersteunt bedrijven uit vele sectoren met het kiezen, leveren en implementeren van de juiste oplossing  
voor hun specifieke test- en meetvraagstukken. Of het nu gaat om een standaard toepassing of meer 
complexe vraagstukken waarin AC/DC Grid emulatie, harmonische vervorming, efficiëntie en  
nauwkeurigheid een rol spelen.

TT&MS: master in 
meetoplossingen
Passie voor technologie 
en innovatie

en testwaarden op tafel te krijgen.
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ZIJN APPLICATIE
Deze kennis en ervaring is ruimschoots 
beschikbaar bij TT&MS. Dit bedrijf heeft zich 
de afgelopen – bijna – twintig jaar gespecia-
liseerd in de fascinerende wereld van testen 
en meten. Daarbij ondersteund door een 
breed netwerk aan toeleveranciers van test- 
en meetinstrumentatie met wie zij intensief 
samenwerkt. André Handgraaf is consultant 
bij TT&MS en geeft aan: “We werken binnen 
ons bedrijf bovendien met een team dat lou-
ter bestaat uit gedreven, kundige specialis-
ten. Ieder met eigen stukje specifieke kennis 
waarmee we in staat zijn om de diversiteit 
aan vraagstukken uit de uiteenlopende 
sectoren te kunnen beantwoorden.” 

Het oplossen van vraagstukken gebeurt 
praktisch altijd in nauw overleg met de 
klant. Testen en meten behoort immers 
meestal niet tot zijn core business. Het is 

Meten en testen vormen vaak het sluitstuk 
van nieuwe ontwikkelingen maar ook van 
modificaties en onderhoudswerkzaamheden. 
Door de juiste grootheden te meten en de 
waarden te vergelijken met de specifica-
ties, is vast te stellen of het product (DUT) 
in een bepaalde applicatie voldoet. Niet 
alleen ten aanzien van functionaliteit en 
prestaties, maar ook met betrekking tot 
veiligheid en efficiëntie. Bovendien is meten 
en testen onmisbaar om de kwaliteit van 
producten steeds verder te verbeteren en te 
optimaliseren.

Dit klinkt relatief eenvoudig, maar is het 
voor veel vraagstukken niet. Om de waarde 
van een meting als betrouwbaar te kunnen 
aanmerken, moet immers álles kloppen: 
het meetpunt, de meetomstandigheden, de 
herleidbaarheid van het meetinstrument zelf, 
het meetproces, de duur en frequentie van 
de metingen, de eventuele analysesoftware, 
de instellingen enzovoorts. Er is dus veel 
kennis en ervaring nodig om de juiste meet- 

een sluitstuk van een ontwikkeling. Een 
verplichting vanuit de wet- en regelgeving 
of een tool om potentiële verbeterpunten 
op te sporen. André: “De hiervoor benodigde 
kennis en ervaring kun en mag je niet bij 
de eindgebruiker verwachten. Daar zijn wij 
voor. Wij als adviseur kennen de markt en 
de mogelijkheden. Onze klanten kennen het 
beste hun eigen applicatie en dat betekent 
dat we gezamenlijk toewerken naar de beste 
oplossing.”

Een optimale communicatie met de klant is 
daarbij essentieel. De klant moet vooral laten 
weten wat hij wil en welke aspecten een rol 
spelen. André: “Wíj kijken dan naar de beste 
oplossing op zowel technisch als financieel 
vlak en zoeken ook altijd oplossingen die 
snel beschikbaar zijn. Als we dit niet kunnen 
vinden bij onze eigen leveranciers, dan be-
trekken we deze bij een andere. In de praktijk 
komt zo’n 10% van de oplossingen niet uit 
ons eigen assortiment maar wordt besteld 
bij een andere leverancier die meestal ge-



specialiseerd is in een heel specifiek detail. 
Voedingen voor compressoren met een hoge 
aanloopstroom bijvoorbeeld.”

ASSORTIMENT
TT&MS richt zich met een breed portfolio 
aan producten op een diversiteit aan test- 
en meetoplossingen. Variërend van AC/DC 
Power test apparatuur, metrologie/kalibratie 
standaarden voor temperatuur en elektrische 
grootheden, audio en video testapparatuur, 
algemene test- en meetinstrumentatie tot 
systeemcomponenten, zoals PCI en PXI 
digitizers. De afgelopen jaren is met name de 
divisie Power extreem uitgebreid.

René Bos, consultant bij TT&MS: “De tijd staat 
bovendien niet stil. Zo zetten we vol in op 
alle meet- en testvraagstukken die horen 
bij ontwikkelingen in het kader van de ener-
gietransitie en EV applicaties. Denk daarbij 
aan instrumentatie waarmee je kunt testen 

en meten aan laadpalen, Power Conversie, 
elektrische aandrijvingen van voertuigen, 
systemen voor de opslag, PV-installaties, 
brandstofcellen, LEDverlichting enzovoorts. 
We passen ons assortiment van producten 
dan ook regelmatig aan op basis van de 
behoeften vanuit de markt. Bijvoorbeeld met 
het toevoegen van bi-directionele DC-voe-
dingen en AC-grid emulators met Anti-Island 
test. Maar ook toepassingen in de avionica 
behoren tot ons pakket.”

Bovendien wordt er gewerkt aan het uitbrei-
den van de mogelijkheden voor klanten om 
apparatuur te huren, huurkopen of twee-
dehands aan te schaffen. René: “Een prima 
oplossing voor startups en zzp-ers die – net 
als wij – vol zitten met goede ideeën, een 
passie hebben voor techniek en innovatie 
maar alleen de apparatuur nog nodig hebben 
om hun ideeën verder uit te werken én te 
valideren.”
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VOORBEELD TOEPASSING: ACCEPTATIETEST
TT&MS ontwikkelde een acceptatietest van een 
800kVA Grid Emulator cq. batterij emulator voor 
een leverancier van snellaadpalen. Het ging 
daarbij om de emulatie van een 800 kVA AC grid 
met vrij programmeerbare harmonische (tot de 
50st) maar ook spanningsdips, onbalans in de 
drie fases en andere netvervuiling. Deze instal-
latie is naar wens om te schakelen naar een DC 
voeding/DC load met een spanningsbereik tot 
1500 V en batterij emulatie. Speciaal voor bussen 
en vrachtwagens en met mogelijkheden om uit 
te breiden tot 1600 kVA of meer.

VOORBEELD TOEPASSING: MAATWERK 
TT&MS levert regelmatig maatwerk oplossingen voor de applicaties van klanten. In dit 
geval is een Magna-Power 6KW DC Power Supply op klantspecificatie ingebouwd in een 
transportkoffer voorzien van schakelrelais, timer en noodstop. De klant kan de unit zo 
eenvoudig verplaatsen naar de verschillende testopstellingen. 


