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Wat voor voeding heeft u nodig? 

 

Bij voedingen wordt meestal gedacht aan een standaard labvoeding.  

Wij zien echter vaak applicaties waar deze standaard voeding niet volstaat. Denk hierbij aan zonnepaneelsimulatie, DC power voor de 

automotive sector, semiconductor burn-in systemen, hoog vermogen magneetvoedingen of een geavanceerdere hoogspanning-

capaciteitlader. Denk aan AC-voedingen voor het testen van produkten tegen internationale normen. Unipolaire en bipolaire voedingen 

voor karakterisatie van batterijen, zonnecellen etc. 

 

Zo zijn er vele specifieke voedingen of combinaties van meerdere instrumenten, die de enige juiste oplossing zijn voor uw 

meetprobleem. 

 

Heeft u een applicatie waar u een oplossing voor zoekt middels een geschikte voeding, electronische belasting of compleet testsyteem, 

laat het ons weten. Geheel vrijblijvend zal één van onze consultants graag een afspraak met u maken voor een bezoek op locatie. Met 

uw kennis van de applicatie en onze kennis van de mogelijkheden op dit gebied komen we samen ongetwijfeld tot de beste oplossing. 

 

TT&MS adviseert u graag! 

 

 

 

1. DC Laboratoriumvoedingen (< 500 Watt) 

Laboratoriumvoedingen zijn breed inzetbaar en vaak 

als tafelmodel (bench-top) uitgevoerd. De 

uitvoeringsvormen zijn zeer divers maar 

kenmerkend is het feit dat laboratoriumvoedingen 

vaak meerdere spannings-/stroomuitgangen hebben. 

Hierbij zijn de uitgangen aan de voorzijde geplaatst. 

Technisch zijn deze voedingen op basis van lineaire 

techniek, switched mode, of een combinatie van 

beide technieken uitgevoerd. Lineaire techniek 

kenmerkt zich door een hoge stabiliteit met lage 

ruiseigenschappen terwijl switched mode techniek 

hogere vermogens in relatief kleinere behuizingen 

mogelijk maakt. Manuele bediening is standaard, 

terwijl in veel gevallen ook externe programmering 

tot de mogelijkheden behoort. 

TTi 

Single, Dual and Triple output 

Voltage range up to 0-250 Vdc 

Current range up to 0-20 A 

Automatic crossover V/I 

Lineare, switched mode  

 and mixed mode technology 

Wide range of models 

Analog control, RS-232, GPIB, 

USB, LAN 

Rack mounting options 

TOELLNER 

Up to 5 outputs 

0-130 V / 0-40 A 

Max. power up to 400 W 

High precision 

Analog / Remote control 

1. DC Laboratoriumvoedingen (< 500 Watt) 

2. DC Laboratorium- / Instrumentatievoedingen (< 15 kW) 

3. DC Laboratorium- / Instrumentatievoedingen ( > 15 kW) 

4. DC Constant-vermogen-voedingen 

5. DC Hoogspanningsvoedingen (600 V – 200 kV) 

6. Arbitrary en Bipolaire power supplies (Sink-optie) 

7. Unipolaire en bipolaire versterkers 

8. Wisselspanningsvoedingen (1-fase) 500 VA – 9 kVA 

9. Wisselspannings voedingen (1/3-fase) 1.5 kVA – 90 kVA 

10. Electronische DC/AC Belastingen 

11. ATE Systeemintegratie 



2. DC Voedingen (< 15 kW) 

Hoog vermogen DC Laboratorium-/

Instrumentatievoedingen zijn veelal uitgevoerd in 

een 19-inch behuizing en zijn daardoor bijzonder 

geschikt voor toepassing in geautomatiseerde ATE 

meetsystemen. Gezien de vermogens vanaf 750 

Watt oplopend tot 15 kW, zijn switched mode 

power supplies in de meest uiteenlopende 

applicaties inzetbaar. Deze voedingen staan stuk 

voor stuk garant voor uitstekende specificaties en 

relatief hoge vermogens in slechts 1, 2 of 3 hoogte-

eenheden (HE). Alle uitvoeringen zijn als constante 

spannings- of stroombron te gebruiken of schakelen 

automatisch over tussen beide modes (automatic 

cross over). Naast manuele en analoge bediening 

zijn GPIB, RS232, RS485, LAN en USB interfaces 

standaard of optioneel beschikbaar. 

3. DC Laboratorium- / Instrumentatievoedingen (> 15 kW) 

Hogere uitgangsspanningen en vermogens zijn 

realiseerbaar door bijvoorbeeld meerdere voedingen 

in een zogenaamde Master/Slave-configuratie te 

schakelen. Wel dient hierbij rekening te worden 

gehouden met technische beperkingen en 

veiligheid. Een voordeel kan zijn dat in een 

bestaande situatie op een relatief eenvoudige manier 

vermogensvermeerdering kan worden gerealiseerd 

door plaatsing van een extra slave unit. 

 

Goedkoper is het om te kiezen voor een compleet 

voedingssysteem welke het gewenste vermogen 

levert. Magna-Power biedt hierin mogelijkheden 

met vermogens tot maar liefst 2 MW  Dit bij 

uitgangsspanningen tot 4000 Vdc ! Uniek bij 

Magna-Power is ook de interne stroom sturing. De 

voeding wordt hierdoor geschikt voor capacitieve 

en inductieve belastingen. 

4. DC Constant vermogen voedingen 

Bepaalde DC-voedingen zijn niet alleen als 

constante spannings- of stroombron te gebruiken, 

maar ook als constante vermogensbron. Een 

bijkomend voordeel kan zijn dat in bepaalde 

situaties kan worden volstaan met slechts een enkel 

power supply in plaats van twee verschillende units. 

Er is bij een power supply met constant vermogen 

sprake van variabele spanning- en stroombereiken. 

 

Bij een lage uitgangsspanning is de maximale 

stroom hoger en omgekeerd is bij een hogere 

uitgangsspanning de maximale stroom lager. Deze 

eigenschap geeft de mogelijkheid de 

vermogensdissipatie bij een variërende belasting 

constant te houden. Constante powervoedingen, ook 

wel power flex genoemd, zijn leverbaar in 

vermogens van 350 W tot 5 kW. 

LAMBDA Genesys 

750 – 2400 Watt in 1 U 

to 15 kW in 3U Rack 

Voltage to 600 V 

Current up to 1000 A 

 

MagnaPower 

Wide range of models 

Voltage up to 4.000 V ! 

Current up to 24.000 A 

 

CHROMA 

Power range 5/10/15 kW 

Voltage range up to 1.000 V 

Current range up to 375 A 

Magna-Power 

Power up to 2 MW 

Current–Fed power processing 

High power density 

Wide voltage range 

0-5 V up to 0-4000 V 

High efficiency 88% 

Automatic V/I cross over 

CVI, LabView, IVI Drivers 

LXI Compliant LAN 

 

Lambda / Chroma / Magna-Power 
Master/Slave configurations 

Serial– and parallel operation 

TTi  CPX- & QPX-series 

350, 420, 840 and 1200 Watt 

Up to 50V and 60A 

Power Flex technology 

Independent outputs 

Compact and Convenient 

 

CHROMA 62000P 
Constant power supply 

Power 600, 1200, 2400 & 5000 W 

Voltage 0-600 V, Current 0-120 A 

Precision V/I Meters 

Auto sequencing programming 

 

Toellner 

1000 W / 1500 W 

0-60 V, 0-400 V 

Arbitrary Functions 

 



5. Arbitrary en Bipolaire power supplies (Sink-optie) 

Elke DC-voeding levert in principe een positieve 

stroom bij een positieve spanning en functioneert 

elektrisch gezien in kwadrant 1. Dit betekent dat 

de voeding elektrisch vermogen kan leveren 

(source mode) aan een aangesloten belasting. In 

bepaalde situaties kan het voorkomen dat ook de 

belasting vermogen (terug) kan leveren. Voor het 

karakteriseren van bijvoorbeeld een accu of 

batterij bevindt de laadcurve zich in kwadrant 1, 

terwijl het ontladen in kwadrant 4 zal 

plaatsvinden. De voeding zal eerst de laadstroom 

moeten generen en vervolgens de ontlaadstroom 

moeten dissiperen (sink mode). In kwadrant 4 

gedraagt de voeding zich dus als 

ELEKTRONISCHE BELASTING !  

Bij een 2- of 4-kwadrantenvoeding krijgen we te 

maken met DYNAMISCH gedrag. Specificaties 

zoals stijg- en daaltijden en bandbreedte doen 

hier hun intrede. Een 4-kwadrantenvoeding 

wordt ook wel een Bipolaire voeding of 

operational amplifier genoemd. Een in- of 

externe (arbitrary) signaalbron kan de voeding/

amplifier aansturen en bijvoorbeeld een  

spannings-/stroompulsvorm laten genereren. 

Maar ook een frequentiesignaal superponeren op 

de aanwezige DC-spanning behoort tot de 

mogelijkheden. Bij een DC offset van 0 zal een 

wisselspanningssignaal een AC-spanning/stroom 

genereren. Hiermee komt de veelzijdigheid van 

de 4 kwadrant, ook wel Bipolaire amplifier 

genoemd, tot uiting. Het voeden of aansturen van 

sterk inductieve of capacitieve belastingen, 

waarbij faseverschuivingen tussen spanning en 

stroom optreden, vormen in het algemeen geen 

enkel probleem voor de bipolaire amplifier. 

TOELLNER heeft met het Arbitrary power 

supply een unieke 1-kwadrant DC-voeding met 

een bijzonder hoog dynamisch gedrag. De 

ingebouwde arbitrary functie generator met 

ondersteunende software is uitermate geschikt 

voor simulatie van bijvoorbeeld een verstoord 

DC-net. Toepassing zien we onder andere in de 

Automotive en Avionica omgeving. 

 

Opmerking: SINK-optie 

Er zijn oplossingen waarbij een standaard DC- 

voeding optioneel kan worden uitgerust met een 

zogenaamde Sink-optie. Deze optie kan in het 

algemeen alleen kortstondig een bepaalde 

hoeveelheid energie dissiperen en is inzetbaar in 

situaties, waarbij bijvoorbeeld elektromotoren 

(inducties) energie terugleveren of capaciteiten 

dienen te worden ontladen. 

H&H NL-Serie 

2– and 4 Quadrant units 

Source and Sink mode 

Constant V/I mode 

Power : 100 – 3.520 Watt 

Unipolair: -1V…..+100V 

Bipolair: ± 8…..± 50 V 

  ± 2....± 320 A 

Data Acquisition option 

GPIB, RS232, LAN 

NF BP 4610 / 4620 

4 Quadrant mode 

CV/CC mode 

DC Bandwidth up to 150 kHZ 

± 60 V, ± 20 A (60 Ap-p)  

Standard USB interface 

Analogue input 

Build in 255 step sequential 

signal Source 

Yokogawa GS-Series 

High Accurate V/I Source 

Single and dual channel 

Full 4 Quadrant mode 

Source/Measure functionality 

V Range: 200 mV....110 V 

I range: 220 nA….3 A 

Arbitrary Waveform 

TOELLNER 880X 

Generate V/I characteristics 

1 Quadrant Mode 

High/Fall rates up to 2 V/µs 

Voltage : 16 V – 100 V 

Ampere : 1.6 A – 320 A 

Power: 160 W – 5.200 Watt 

Sink Mode : optional 

Vehicle electrical ripple, 

20 Hz -70 kHz. 

Standard Curves library 



7. DC Hoogspanningsvoedingen (300 V – 200 kV) 

600 Vdc is een grens voor veel producenten van DC 

power supplies. Dit heeft te maken met de 

veiligheidsrichtlijn betreffende elektrische apparatuur, 

EN 61010. Toch zijn er veel toepassingen, waarbij 

hogere spanningen noodzakelijk zijn. In bijvoorbeeld 

Solarsimulatie en invertor testapplicaties zijn DC 

floating spanningen richting de 4000 Vdc aan de orde. 

In veel wetenschappelijke onderzoeksomgevingen zijn 

vaak hoge potentialen wenselijk, bijvoorbeeld voor 

‘electron beam generatie’. Maar ook bij  het laden van 

condensatorbanken zijn hoogspanningsvoedingen of 

High voltage capacitor chargers noodzakelijk. 

Chargers vanaf 150 – 20.000 J/s en 

uitgangsspanningen tot 200 kV behoren tot het 

standaardpakket van Technix. 

6. Unipolaire en Bipolaire Versterkers 

De overeenkomst tussen de voeding en de 2- of 

4-kwadrant versterker is het feit dat beide 

oplossingen elektrisch vermogen leveren. De 

hier vermelde oplossingen van Toellner en NF 

onderscheiden zich door de relatief hoge 

bandbreedte tot 50 MHz. Dit in tegenstelling tot 

de bipolaire voedingen, waarbij de 

vermogensbandbreedte in het algemeen enkele 

KHz bedraagt. Unipolaire en bipolaire 

versterkers zijn dan ook bijzonder geschikt om 

als signaalversterker achter een functiegenerator 

te plaatsen.  

8. Wisselspanningsvoedingen (1-fase) 500 VA – 18 kVA 

 

De noodzaak tot het genereren van een stabiele 

wisselspanning komt bij veel applicaties voor. 

Door onder andere de toenemende instabiliteit en 

vervorming van het bestaande elektriciteitsnet is er 

een toenemende vraag naar wisselspannings- (AC) 

voedingen in zowel R&D, Kalibratie- en EMC 

Laboratoria maar zeker ook in kwaliteits- en 

productieomgevingen.  

De AC-voeding genereert een nieuw, 

vervormingsarm AC-net, waarvan de stabiliteit en 

vervorming bekend zijn. De uitgangsspanning en 

de netfrequentie zijn instelbaar vanaf DC tot 1.200 

Hz. Dus de generatie van een 400 Hz avionica 

boordnet is net zo eenvoudig te genereren als de 

50/60 Hz nationale en internationale 

netspanningen. Door toepassing van direct 

gekoppelde vermogensversterkers kan er zowel 

AC-, DC- als AC/DC-spanning worden 

gegenereerd. Levering is mogelijk vanaf 375 VA 

tot vele KVa’s. GPIB, RS232, LAN of USB 

interfaces zijn deels standaard of optioneel 

beschikbaar. 

TOELLNER 

Broad Band amplifiers 

DC – 20 kHz, 500 kHz, 5 MHz 

Power: 8 to 63 Watt 

4 Quadrant amplifier 

DC – 100 kHz 

Power: 150 Watt 

NF BA4825/50 

4 Quadrant amplifiers 

DC – 2 MHZ, DC – 50 MHz 

Slew rate 500V/us, 6000V/us 

Low output impedance 

TECHNIX 

Compact design 

Voltage: 300 V - 200 kV 

Power: 300 W  – 40 kW 

Protection:  

ARC’s, overload, short cirquit 

Double resonance technology 

Automatic V/I cross over 

Capacitor charger: 

150 J/s – 50 kJ/s 

 

Magna-Power 

0 –4000 V 

Power up to 2 MW 

CHROMA 

AC/DC power supplies 

Wide range of models 

375 W to 18 kVA 

0-150V/0-300V 

Up to 600V in serie 

Freq.: DC-1200 Hz 

Programmable output impedance 

(pre)compliance testing 

Measurement functions 

Harmonics, interharmonics 

 

NF EC1000S 

AC/DC power supply 

Power: 1 kVA 

Voltage: 0-270 Vac / 0-380 Vdc 

Freq.: DC – 550 Hz 

Sequence function 

Measurement functions 

Compact desktop size 

Portable 



9. Wisselspanningsvoedingen (1/3-fase) 1.5 kVA – 90 kVA 

Ook voor de generatie en simulatie van een 3-fase 

wisselspannings-powernetwerk zijn diverse systemen 

beschikbaar. Naast de instelbare uitgangsspanning en 

frequentie is het ook mogelijk de afzonderlijke 

fasehoeken te variëren. 

 

Indien gewenst kan bewust een (harmonische) 

vervorming worden aangebracht, zijn dips en interups 

te programmeren of is er een voltage fluctuation test 

te definiëren. Hiermee is bijvoorbeeld de invloed van 

vervormde, instabiele voedingsnetten vast te stellen.  

 

Toepassingen zijn: EMC/kwaliteitslaboratoria, Power 

elektronica, Avionica, Defensie en uiteenlopende 

productietestsytemen. 

10. Elektronische belastingen DC/AC 

Een electronische belasting (load) kan vermogen 

dissiperen. Deze regelbare belastingen worden 

veelvuldig toegepast in diverse vermogensapplicaties, 

zoals bij het ontwikkelen en produceren van voedingen, 

invertors, zekeringen etc. Naast de generatie van een 

constante belasting zijn ook variabele 

belastingspatronen instelbaar. Software maakt het 

mogelijk om eenvoudige tot complexe belastingscurves 

te programmeren. Hiermee wordt de elektronische 

belasting uitermate geschikt voor toepassing in 

geautomatiseerde kwaliteits- en duurtestapplicaties.  

Afhankelijk van de uitvoering is een elektronische 

belasting te gebruiken in een constante stroom, 

constante spanning, constante weerstand, constant 

vermogen en zelfs een constante impedantiemodus. 

Uitvoeringsvormen zijn zeer divers in zowel te 

dissiperen vermogen als functionaliteit. Er is meestal 

sprake van verschillende spanningsbereiken tot 600 

Vdc. Maar het is zeker het vermelden waard dat 

inmiddels zelfs uitvoeringen met een bereik tot 1200 

Vdc beschikbaar zijn. 

CHROMA 

3 phase output 

AC/DC power supplies 

Wide range of models 

1500 W to 12 kVA 

0-150V/0-300V 

 

1 or 3 phase selectable 

AC/DC power supplies 

12 kVA – 90 kVA 

DC – 1500 Hz 

High Crest factor 

GPIB, RS232, USB, Ethernet 

 

Power line disturbance 

Harmonics,  

interharmonics synthesis 

Programmable output impedance 

Comprehensive measurements 

CHROMA 

DC and AC loads 

80 V to 600 V  

Current up to 1000 A 

High power up to 15,6 kW 

Dynamic loading up to 20 kHz 

CV.CC.CR.CP operating 

Measurement functions 

Surge load capability 

GPIB, RS-232 interfaces 

 

H&H 

DC and AC loads 

Short-time overload capacity 

 60 V to 1200 V 

Current up to 2700 A 

zero voltage option 

Dynamic Functions 

GPIB, RS-232, USB, LAN 

Wide range of models 

 

TTi 

DC load 

CC, CV, CR and CP modes 

0-80V/0-80A/300 W max 

Transient generator 

Analog remote control 



Multi Channel load 

Multi channel-uitvoeringen bevatten meerdere, 

onafhankelijke plug-in load modules. Flexibiliteit en 

uitwisselbaarheid zijn hierbij een belangrijk pluspunt. Plug-in 

modules met verschillende U/I/P-bereiken zijn toe te passen 

in 19-inch rack mount-behuizingen en zijn onderling te 

synchroniseren en zonodig als master/slave te combineren. 

 

AC Load 

De programmeerbare AC-belastingen zijn geschikt voor 

toepassingen van 50/60/400 Hz en zijn zelfs te gebruiken tot 

700 Hz. Dergelijke belastingen beschikken over speciale 

functies om bijvoorbeeld phase-gated en harmonische 

vervormde belastingsstromen te genereren. Dit bij hoge crest 

factoren en verschillende power-factoren. De AC load is dan 

ook uitstekend geschikt voor de simulatie van real world-

condities. De AC load is tevens geschikt voor DC-applicaties. 

 

Air cooled / Liquid cooled / Regenerative Loads 

Bij luchtkoeling zorgen temperatuur-geregelde ventilatoren 

voor een stille afvoer van de warmte. Bij zwaardere 

uitvoeringen heeft H&H bijvoorbeeld ook watergekoelde 

oplossingen. Regeneratieve loads zijn gekoppeld aan het  

AC-net, waardoor het te dissiperen vermogen niet wordt 

omgezet in warmte, maar wordt teruggeleverd aan het AC-

powernet. 

CHROMA 

10 channels in 3 HU 

2x100 W module 

30 & 250 W module 

200, 300, 600, 1200 W modules 

Fast response 

Frequency sweep to 50 kHz 

2000 Watt total power 

Unique CZ mode 

CV.CC.CR.CP operating 

Wide range of models 

 

H&H 

12 channels in  2 HU 

60, 120 en 240 V modules 

4,5 tot 80 Amp. 

150, 300, 450 en 600 W 

1800 W total power 

Full protection 

11. ATE Systeemintegratie 

In veel toepassingsgebieden worden vaak klantspecifiek 

systemen samengesteld om het eindproduct (DUT) aan een 

functionele test te onderwerpen. 

In onze powerdivisie zien we dan vaak een combinatie van 

losse test- en meetinstrumenten als DC-voedingen, AC- 

voedingen, AC/DC loads, powermeters, multimeters, timing/

noise analyzers, etc.  

 

TT&MS BV kan, eventueel in samenwerking met haar 

leveranciers, zorg dragen voor de volledige systeemintegratie 

conform uw specificaties.  

Dit heeft betrekking op zowel de H/W, S/W en interfacing, 

inclusief het genereren van testrapporten, management- 

rapportage etc. 

 

Laat ons weten wat uw applicatie is en wij zullen u geheel 

vrijblijvend een voorstel maken voor een complete en 

betrouwbare ATE-testoplossing. 

 

Gerealiseerde power testsysteem applicaties: 

• Power Supply testsysteem 

• PV Solar testsysteem 

• Accu / Battery testsysteem 

• Solar Emulatie testsysteem 

• Invertor testsysteem 

• Automotive / Avionica testing 

• Semiconductor Burn-in 

• Water Treatment 

• LED driver testsysteem 



SOLAR 

• PV simulation 

• Solar array simulation 

• Photovoltaic invertor testing 

• Solar cell characterization 

 

 

Battery / Accu 

• Battery charging / discharging 

• Battery array simulation 

• Battery cell testing 

 

 

R&D 

• Semiconductor testing 

• Component characterization 

• V/I curve tracer 

 

 

Burn-in 

• Constant power 

• High current solution 

• Quality testing 

 

 

Scientific / NMI 

• Electronic beam generation 

• Capacitor charging 

• High voltage generation 

• Reference voltage / current 

• Piezo driver 

 

 

Automotive 

• Electronic equipment testing 

• Wiring system test 

• Generating DC disturbances 

 

 

Several 

• Water purification 

• Surface treatment 

• Power electronic test solutions 

• 1/3 phase generation 

• Harmonics / Flicker testing 

• 50 / 60 / 400 Hz generation 

• Power supply testing 

• Fuse breaker testing 

 

 

Programming 

• RS-232 / RS-485 

• IEEE-488.2 / GPIB 

• LAN (LXI compliant) 

• USB 

• Remote analog programming 

• LabView driver 

• LabWindows 

12. Software, applicaties en leveranciers 


