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Kennis en ervaring
Veiligheidstest apparatuur is ontworpen om de elektrische veiligheid van
producten te testen. Onze ingenieurs zijn door hun uitgebreide kennis en 
jarenlange ervaring specialisten op het gebied van doorgangs-, aardlei-
dings-, isolatie-, hoogspannings-, stootspannings-, lekstroom-, functie-  
en herkeurtesten.

Breed assortiment
De testen voor producten met een werkspanning boven 25 VAC worden,
afhankelijk van uw productie, uitgevoerd met speciale testapparatuur.
Voor fabrikanten van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen, wasmachines
of handgereedschappen hebben wij speciaal afgestemde systemen. 
Ook voor machinebouwers en fabrikanten van huishoudelijke apparaten
beschikken wij over de juiste testsystemen. 

Maatwerk
Uw wensen vertalen we graag naar een passende oplossing. 
Simac Electronics heeft testsystemen van groot tot klein, met meer of 
minder functies. Wij helpen u graag aan hoogspanningstesters van  
bijvoorbeeld 5kV, 15kV, 30kV en 50kV. 

Uiteraard zijn de hoogspanningstesters ook los leverbaar. Wij kunnen u 
voorzien van een eenvoudig tafelmodel zoals de HA-3300-SE en de 
HA-3800-SE tot de geavanceerde HA-2200-SE. Wij kunnen u ook her- 
keurtesters, zoals de Secutest, en installatietesters zoals de Profitest,  
aanbieden.

De apparatuur voor het testen met hoogspanning hebben wij ook inge-
bouwd in de combi-veiligheidstesters, zoals bijvoorbeeld de KT-3881-SE, 
KT-3301-SE en de LG-63301-SE. Met deze combi-testers heeft u dan ook 
meteen  beschikking over de doorgangs-, aardleidings-, isolatie-, hoog-
spannings-, stootspannings-, lekstroomtestmogelijkheden.
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Kwaliteit
Speciale hoogspanningstesten en isolatietesten  
vertellen ook wat over de kwaliteit en de veiligheid en 
duurzaamheid op langere termijn van uw product. In 
de ontwikkelfase en in de productielijntest wordt het 
gebruik van stootspanning en deelontlading steeds 
meer gebruikt. Ook hiervoor kunt u bij  
Simac Electronics terecht.

Aandacht en training
U krijgt als klant de aandacht die u verdient en wij  
pakken uw probleem of trainingswens grondig aan. 
Zelfs als het niet met veiligheid alleen te maken heeft 
zoeken wij een oplossing. Onze ingenieurs staan graag 
voor u klaar voor een goed advies, op maat gemaakte 
training, service en calibratie. Heeft u een apparaat dat 
u niet bij ons kocht en u zoekt een calibratie- onder-
houds- of controledienst? Neem dan gerust contact 
met ons op.
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Simac Electronics is niet zo maar een technische 
handelsonderneming. Als kenniscentrum en 
ingenieursbureau bieden wij onze klanten 
hoogwaardige meet- en verbindingsoplossingen. 
Zo leveren en ondersteunen wij glasvezelmeet- en 
lasapparatuur en veiligheidstest apparatuur. Met 
betrekking tot componenten kunnen wij voor de 
volgende technologieën materialen leveren: glasvezel, 
coax, wireless, microgolf en draad & kabel. 

No-nonsense aanpak
Onze aanpak kenmerkt zich door een klantgerichte, 
betrouwbare en flexibele samenwerking. Wij nemen 
uw zorg graag uit handen door hoge kwaliteit en een 
no-nonsense benadering. Dit betekent zekerheid, 
tijdsbesparing, gemak en kostenvoordeel voor u. 

Uw wens staat centraal
Door het combineren van de techniek met onze 
technische, specialistische kennis van de producten en 

jarenlange ervaring zijn we in staat om maatwerk te 
leveren. Onze toegevoegde waarde is kennis, kwaliteit 
en klantgericht denken.

Service en training
Wij bieden u graag advies, training en technische 
ondersteuning. Alle services en trainingen worden 
door onze eigen technici zelf in Drunen (Nederland) 
uitgevoerd. Voor calibratie, reparatie en onderhoud 
hebben we maar liefst 9 medewerkers in dienst. 

Samen met onze partners
Om u te kunnen voorzien van een compleet en 
passend pakket werken we nauw samen met meerdere 
technologiepartners zoals Yokogawa, Furukawa, Fitel, 
Kingfisher, SPS Electronic en Huber+Suhner.

Welkom bij Simac Electronics! 

Meer weten? Bel ons via +31 (0) 416 387700 of kijk op www.simacelectronics.nl
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