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SIMARINE markası “Tekne, Karavan, Gezici Hizmet Araçları ve Mobil 

Evler” gibi birçok mobil platform sahibi veya üreticisi tarafından ‘‘Akü ve 

tank izleme sistemi’’ olarak tüm dünyada tercih edilmektedir. 
SIMARINE Pico Monitör Üst Düzey Ekran Kalitesi 

Yüksek kontrastlı 3,5 inç Gorilla® cam, yansıma önleyici ekran ve 

anodize aluminyum kasa ile sunulmaktadır. Su ve toza karşı dayanıklı 

olduğu için, kamara içinde veya güvertede rahatlıkla kullanılabilir. 

Işık sensörü ile ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır ve ürün ıslak 

elle dahi kumanda edebilmenize imkan sağlayan 4 adet CapSense® 

suya toleranslı düğme ile kontrol edilir. 

 
                   SIMARINE Kendinden WiFi’li Monitör 

Ücretsiz Simarine uygulaması ile  Android ya da IOS platformunda Wi-Fi 

üzerinden akıllı telefonunuzla veya tabletiniz ile ekranda olan tüm bilgileri 

aynı şekilde izleyebilir, cihaz ayarlarını yapabilir, gelen güncellemeler ile 

yeni eklenen özellikleri aktif hale getirebilirsiniz.  

SIMARINE AKÜ VE TANK İZLEME SİSTEMİ 

Şarj / Tüketim Amper Değerleri 

(Her Kanal Max. 25Amper) 
  

Solar Panel, Rüzgar Jeneratörü  

gibi şarj kaynaklarından gelen  

şarj amper değerlerini  

ve ayrıca 

Buzdolabı, Oto Pilot ve DC  

Su Yapıcı gibi  tüketim amper  

değerlerini anlık olarak, tam  

doğruluk ile gösterir. 

 

Mavi renk aküye gelen şarj  

amper değerini, sarı renk ise 

 aküden tüketim amper  

değerini gösterir. 

Akü Doluluk Yüzdesi 
Akü grubunun doluluk değerini 

yüzde olarak tam doğrulukla 

gösterir. 

Akü Voltajı 
Akü grubunun voltaj değerini 

tam doğruluk ile gösterir. 

Kümülatif (Net) Amper Değeri 
Gelen şarj amper değerleri ve tüketim amper değerleri arasındaki farkı gösterir. 

Net olarak aküye ulaşan veya aküden çıkan amper değeri bilgisidir.  

Anlık olarak aküler şarj mı oluyor yoksa aküden tüketim mi yapılıyor anlamanızı sağlar. 

Mavi renk akünün şarj olduğunu, sarı renk ise aküden tüketim olduğunu göstermektedir. 

Akü Bilgisi 
Bilgilerin ait olduğu akü 

grubunu gösterir. 

Zaman Bilgisi 
O anki şartlarla akülerin tam 

dolmasına veya bitmesine kalan 

süreyi gösterir. 
  

 

 

 

Tank seviyelerini izleme ekranı 
Yakıt, Tatlı Su gibi tankların yüzde ve 

litre olarak doluluk seviyelerini gösterir. 
 

 

 

Sıcaklık değerlerini izleme ekranı 
Akü, Makina Dairesi, Yaşam Alanı gibi 

yerlerin sıcaklık değerlerini gösterir. 

 

Barometre değerini izleme ekranı 
Anlık ve Geçmiş barometre 

değerlerini gösterir.(Standart olarak 

ekranda mevcuttur. Özel olarak 

modül almaya gerek yoktur) 

 

 

 

(Güncelleme tarihi:(25.01.2023) 
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Fiyat: 649,00€ + kdv 

NMEA 2000 GATEWAY 

 

Fiyat: 185,06 + kdv 

INCLINOMETER (EĞİM ÖLÇER) 

 

Fiyat: 109,66€ + kdv 

PICO EKRAN 

 

Fiyat: 297,25€ + kdv 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMARINE AKILLI AKÜ VE TANK SİSTEM MODÜLLERİ 

SCQ25T QUADRO (SCQ25 ve ST107 tek modülde)  

 

PICO ONE PAKET  

ÖZEL PAKET 

PICO BLUE PAKET 

ÖZEL PAKET  

+ + + 

1 x 300 Amper izleme (400A Peak < 1 dk) 

2 x Akü Voltajı izleme bağlantısı (0-75V) 

1 x Sıcaklık sensörü bağlantısı  

2 x Resistive sensör bağlantısı. (0-65kΩ) 

(Tank seviye sensörü veya sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

1 adet sıcaklık sensörü kutudan çıkmaktadır. 

 

SC303  

 

Fiyat: 123,40€ + kdv 

 

Karavanlar için kontrol paneli 

Akü akımı, tank seviyesi ve sıcaklık 

değerleri izleme imkanı sunar. 
 

SN01 

 

1 x 500 Amper izleme (800A Peek < 1dk) 

2 x Akü Voltajı izleme bağlantısı (0-75V) 

1 x Sıcaklık sensörü bağlantısı  

2 x Resistive sensör bağlantısı. (0-65kΩ) 

(Tank seviye sensörü veya sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

1 adet sıcaklık sensörü kutudan çıkmaktadır. 

Fiyat: 145,55€ + kdv 

 

SC503 

 

3 x Akü Voltaj izleme bağlantısı (0-35V) 

4 x Resistive sensör bağlantısı (0-65kΩ) 

(Tank seviye sensörü veya sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

 

 

 

ST107  

 

Not : 1 adet röle çıkışına sahiptir. 

 

 

Fiyat: 113,04€ + kdv 

 

4 x 25 Amper izleme (0-35V)  

 

Fiyat: 146,32€ + kdv 

 

 

SCQ25 QUADRO 

 

Not : 1 adet röle çıkışına sahiptir. 

 

 
4 x 25 Amper izleme (0-35V) 

3 x Akü Voltaj izleme bağlantısı (0-35V) 

4 x Resistive sensör bağlantısı. (0-65kΩ)  

(Tank seviye sensörü veya sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

SCQ50 QUADRO 

 
4 x 50 Amper izleme (0-35V) 

 

Fiyat: 186,23€ + kdv 

Not : 1 adet röle çıkışına sahiptir. 

 

 

SDI01 

 5mt Sıcaklık Sensörü: 24,90€ + kdv 

8mt Data Uzatma Kablosu: 24,90€ + kdv 

PICO EKRAN KORUYUCU 

  

Fiyat: 29,50€ + kdv 

 

Fiyat: 364,03€ + kdv 

PICO SC302T 

Fiyat: 607,63€ + kdv 

PICO SC501 ST107 SCQ25  

Fiyat: 206,12€ + kdv 
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3 x Akü Voltaj izleme bağlantısı (0-35V) 

4 x Resistive sensör bağlantısı (0-65kΩ) 

(Tank seviye sensörü veya sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

 

Fiyat: 113,04€ + kdv 

 

 

 

Fiyat: 105,50€ + kdv 

 

ST107  

 

+ veya 

 

St107 modül ile 3 adet akü voltaj değeri ve 4 adet tank 

seviyesi veya 4 adet sıcaklık değeri izleme imkanına sahip 

olursunuz. 

 

ST107 Modül ve Ekran Görüntüleri 

 

4 x 25 Amper izleme imkanı (0-35V)  

 

Fiyat: 146,32€ + kdv 
SCQ25 modül ile 4 adet 25A’e kadar şarj veya deşarj 

değerini (buzdolabı, solar panel, su yapıcı vb.) ayrı ayrı 

izleme imkanına sahip olursunuz. 

SCQ25 Modül ve Ekran Görüntüsü 
 

4 x 25 Amper izleme imkanı (0-35V) 

3 x Akü Voltaj izleme bağlantısı (0-35V) 

4 x Resistive sensör bağlantısı (0-65kΩ) 

(Tank seviye sensörü veya  

sıcaklık sensörü bağlanabilir) 

 

Fiyat: 206,12€ + kdv 

SCQ25T QUADRO  

 

Not : 1 adet röle çıkışına sahiptir. 

 

 

+ 

veya 

 

SCQ25T modül ile 4 adet 

25A’e kadar şarj veya deşarj 

değerini (buzdolabı, solar 

panel, su yapıcı vb.) ayrı ayrı 

izleme imkanına sahip 

olursunuz. Ayrıca 3 adet akü 

voltaj değeri ve 4 adet tank 

seviyesi veya 4 adet sıcaklık 

değeri izleme imkanına sahip 

olursunuz. 

SCQ25T Modül ve Ekran Görüntüleri 

(SCQ25 ve ST107 Tek Modülde)  
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INCLINOMETER (EĞİM ÖLÇER) 

 

Fiyat: 109,66€ + kdv 

Fiyat: 649,00€ + kdv 

 

  

SCQ50 QUADRO 

 4 x 50 Amper izleme imkanı (0-35V) 

 

Fiyat: 186,23€ + kdv 

SDI01 

(Inclinometer) 

 

SCQ50 modül ile 4 adet 50A’e kadar şarj veya deşarj 

değerini (buzdolabı, solar panel, su yapıcı vb.) ayrı ayrı 

izleme imkanına sahip olursunuz. 

 

SDI01 (INCLINOMETER) Ekran Görüntüleri 
 

Tekne ve karavanlarda yalpa ve trim değerlerini gösterir. 

 

KARAVANLAR İÇİN KONTROL PANELİ 

• Akü akımı, tank seviyesi ve sıcaklık değerleri izleme imkanı sunar. 

• Bütan ve propan seviyesi izleme imkanı sunar. 

• Servis verileri ekranını görmenizi sağlar. 

• Akıllı telefon uygulamaları ile uzaktan yönetim imkanı sunar. 

• Bulut platfornmu 

• Ayrı güç elektrik bölümü 

• Wifi bağlantısı. 

• Ayar kaydetme ve geri yükle imkanı sunar. 
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PICO ONE PAKET  

ÖZEL PAKET 

PICO SC302T 

+ 

Fiyat: 364,03€ + kdv 

PICO BLUE PAKET 

ÖZEL PAKET  

+ + + 

Fiyat: 607,63€ + kdv 

PICO SC501 ST107 SCQ25  
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