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AL UW ACCUBANKEN, TANKVOLUMES, TEMPERATUREN 
EN INDIVIDUELE VERBRUIKERS IN ÉÉN SCHERM

App
Uw Simarine PICO wordt standaard geleverd 

met een mooi vormgegeven app waarin u alles 
kunt zien en instellen. 

Beeldschermen
3,5” hoog resolutie scherm, 100% waterdicht, 

onverwoestbaar Gorilla glas, anti-reflectielaag, 
uitstekend leesbaar in zonlicht

INZICHT IS ALLES

Mobiel
alles is instelbaar en 
zichtbaar in de gratis 

beschikbare app

Alarmen
verleng de levensduur 

van uw accu’s met slimme 
alarmfuncties

Monitoring
elk moment inzicht in 
capaciteit en in- en 
uitgaande stromen

Modulair
uit te breiden met 

vele sensoren
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Distributeur voor Nederland:Uw dealer:

Adviesprijzen incl. BTW, geldig t/m 31 december 2022, tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

PICO display Geschikt voor meerdere meetmodulen, inclusief ingebouwde barograaf,

leverbaar als inbouw of opbouw versie in zwart of zilver.

€ 279

SC303 combi shunt 1x 300A in en uitgaande stroommeting, 2x voltage, 2x weerstand,  

1x temperatuur sensor, geschikt voor metingen van 0 - 75 Volt.

€ 115

SC503 combi shunt 1x 500A in en uitgaande stroommeting, 2x voltage, 2x weerstand,  

1x temperatuur sensor, geschikt voor metingen van 0 - 75 Volt.

€ 135

ST107 tank volume meter Veelzijdige module voor tankvolumes, voltages en temperaturen,  

4x weerstandsmeting, 3x voltage meting, inclusief schakelrelais 1A.

€ 105

SCQ25 viervoudige shunt 4x 25A shunt-metingen voor inzicht in individuele verbruikers, geschikt voor 12V 

en 24V systemen, inclusief schakelrelais 1A.

€ 135

SCQ25T viervoudige combi shunt 4x 25A shunt-metingen voor inzicht in individuele verbruikers, 4x voltagemeting

3x weerstandsmeting, geschikt voor metingen van 0 - 75 Volt.

€ 189

SCQ50 viervoudige combi shunt 4x 50A shunt-metingen voor inzicht in individuele verbruikers, geschikt voor 12V 

en 24V systemen, inclusief schakelrelais 1A.

€ 175

SDI01 inclinometer Zeer nauwkeurige hellinghoek meter voor campers met meting van twee assen € 105

SN01 NMEA 2000 module Simarine NMEA 2000 gateway-module om uw PICO op een bestaand NMEA 

netwerk aan te sluiten, zodat data van de Simarine shunts en modules op andere 

schermen getoond kunnen worden.

€ 175

Cover voor afdekken PICO Kunststof cover, alleen geschikt voor de PICO opbouw modellen.  

Beschikbaar in zwart en blauw.

€ 20

DC01 SiCOM DATA KABEL 5m Datakabel tussen splitter en meetmodules 5 meter € 10

DC02 SiCOM DATA KABEL 8m Extra lange datakabel tussen splitter en meetmodules 8 meter € 17

TS01 Temperatuur sensor 1m NTC 10k Temperatuursensor - lengte 1 meter € 10

TS02 Temperatuur sensor 5m NTC 10k Temperatuursensor - lengte 5 meter € 17

SPLT01 SiCOM SPLITTER Vervangende splitter voor voeding en datacommunicatie met PICO,  

geschikt tot 30 Volt

€ 28

SPLT02 HV SiCOM SPLITTER Hoog voltage splitter voor voeding en datacommunicatie met PICO,  

geschikt tot 75 Volt

€ 28

DISPLAY

COMPLETE SETS

PICO one PICO standard PICO blue

MEET MODULES  

KABELS EN ACCESSOIRES

PICO opbouw scherm
+ SC303 multi shunt
300A meetshunt

3x accu spanning of sensor (voltage)

2x tank of temperatuursensor (weerstand)

1x temperatuursensor

€ 394   € 349

PICO inbouw of opbouw scherm 
+ SC303 shunt
+ ST107 tank volume en voltage meter
300A meetshunt

6x accu spanning of sensor (voltage)

6x tank of temperatuursensor (weerstand)

1x temperatuursensor

1x programmeerbaar 1A schakelrelais

€ 499   € 449

PICO inbouw of opbouw scherm 
+ SC503 shunt
+ ST107 tank volume en voltage meter
+ SCQ25 speciale shunt voor 4 metingen
500A meetshunt

6x accu spanning of sensor (voltage)

6x tank of temperatuursensor (weerstand)

4x 25A meetshunt individuele verbruikers

1x temperatuursensor

2x programmeerbaar 1A schakelrelais

€ 655   € 589


