SIMARINE
MEER DAN EEN SLIMME ACCUMONITOR

INZICHT IS ALLES AAN BOORD
Pico geeft u inzicht in al uw accu’s aan boord, in en uitgaande stromen, temperaturen,
de gezondheid van uw accu’s, tank niveau’s, ingebouwde barometer en meer.
Beeldschermen
100% waterdicht Gorilla glas
inbouw en opbouw versies

App
alle informatie is
zichtbaar in een
overzichtelijke app

inzicht in
resterende
accucapaciteit

altijd weten
hoe lang u nog
stroom heeft

elk moment
weten hoeveel u
laad en gebruikt

vergeet nooit
dat u de accu’s
moet laden

aanpassing van
de capaciteit
gedurende de jaren

alles instelbaar
en zichtbaar
in de gratis app

PICO SETS

PICOone set

PICO standard set

PICO blue set

SET

COMPONENTEN

GESCHIKT VOOR

PRIJS

PICO one

PICOone display
SC302T multi shunt

- Shuntmeting van een hoofdaccubank tot 300A
vermogen
- Twee voltage metingen
- Twee tank volumes

€ 279

PICO standaard

PICO display
SC300 shunt
ST107 tank volume en voltage meter

- Shuntmeting van een hoofdaccubank tot 300A
vermogen
- Vier voltage metingen
- Vier tank volumes

€ 399

PICO blue

PICO display
SC500 shunt
ST107 tank volume en voltage meter
SCQ25 speciale shunt voor 4 metingen

- Shuntmeting van een hoofdaccubank tot 500A
vermogen
- Vier voltage metingen
- Vier tank volumes
- Vier extra 25A shunts voor het indivudueel meten
van in en uitgaande stromen

€ 499

SIMARINE PRIJSLIJST
DISPLAYS
PICOone accumonitor

Geschikt voor 1 meetmodule, de SC302. Inclusief barograaf. Leverbaar als
opbouw in zilver of zwart.

€ 219

PICO accumonitor

Geschikt voor tot 6 accubanken, 6 batterij voltages, 14 tank niveau’s en
20 losse 25A shuntmetingen. Inclusief barograaf. Leverbaar in zwart en zilver,
inbouw en opbouw.

€ 259

SC300 shunt

1x voltage, 1x temperatuur en 1x 300A stroommeting.
Geschikt voor 12V en 24V systemen.

€ 99

SC302T combi shunt

2x voltage, 2x tank volume, of temperatuur en 1x 300A shunt.
Geschikt voor 12V, 24V en 48V systemen.

€ 129

SC500 shunt

1x voltage, 1x temperatuur en 1x 500A stroommeting.
Geschikt voor 12V en 24V systemen.

€ 119

ST107 tank volume meter

Veelzijdige digitale module voor het meten van tankvolumes, batterij voltages en
temperatuur. Tot 7 metingen.

€ 99

SCQ25 viervoudige shunt

4x 25A individuele shunt metingen voor inzicht in losse in en uitgaande stromen.
Geschikt voor 12V en 24V systemen.

€ 119

SCQ25T viervoudige combi shunt

4x 25A individuele shunt metingen voor inzicht in losse in en uitgaande stromen.
Plus 4 voltage en 3 weerstandsmetingen. Geschikt voor 12V en 24V.

€ 179

NTC precisie temperatuur sensor

€5

MEETINSTRUMENTEN

ONDERDELEN
Temperatuur sensor 1m
Temperatuur sensor 5m

NTC precisie temperatuur sensor

€ 15

Data kabel 8m

Extra lange datakabel van 8 meter

€9

Adviesprijzen incl. BTW, geldig tot 1 mei 2018, tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

Uw dealer:
Distributeur voor Nederland:

It Bûtlân 9 • 8621 DV Heeg
www.destilleboot.nl/simarine

