BTT
استفد من ميزة الري فوق األرض ،التي يتم التحكم بها بواسطة الهاتف الذكي ،من أجل سهولة الوصول إلى صنبور الخرطوم.

الميزات األساسية

BTT-101

قطر المدخل 3/4 :بوصة و 1بوصة
قطر المخرج 3/4 :بوصة
االرتفاع 16.8 :سم
العرض 12 :سم
العمق 6 :سم

BTT-201

قطر المدخل 3/4 :بوصة و 1بوصة
قطر المخرج 3/4 :بوصة
االرتفاع 15.7 :سم
العرض 13.5 :سم
العمق 7.6 :سم

مواصفات التشغيل
•بطاريتان قلويتان  1.5فولت بحجم AA
(مضمنتان)
•معدل تدفق  BTT-101: 19إلى  64لتر/دقيقة
( 1,130إلى  3,860لتر/ساعة)
•معدل تدفق  BTT-201: 15إلى  57لتر/دقيقة
( 908إلى  3,840لتر/ساعة)

•الضغط الموصى به 0.5 :إلى
 8بار ( 50إلى  800كيلوباسكال)
•الموافقات :تصنيف  IPX6للبالستيك،
Bluetooth 4.2 BLE، UL، c-UL،
FCC، CE، RCM
•فترة الضمان :سنتان

مواصفات التطبيق
•نظام  IOS®9.0أو أعلى
•نظام  Android™ 4.4أو أعلى
•مسافة االتصال القصوى 10 :أمتار

BTT

BTT-LOC

(اختياري)
قطر المدخل 3/4 :بوصة
قطر المخرج :أنبوب تنقيط  16-18مم
االرتفاع 7 :سم
العرض 3 :سم

منظم الضغط

(اختياري) قطر المدخل 3/4 :بوصة
قطر المخرج 3/4 :بوصة
االرتفاع 7 :سم
العرض 4 :سم

وحدات التحكم التي تعمل بالبطارية

•عدد المناطق:
–  1أو 2
•مؤقت صنبور يعمل بالبطارية مع تحكم ®Bluetooth
•هاتف ذكي واحد يدير عد ًدا غير محدود من وحدات التحكم
•مدة تشغيل تمتد من ثانية واحدة إلى  24ساعة مع  4أوقات بدء
•يتكرر وضع دورة الري بشكل مستمر بحسب أوقات الري التي وضعها المستخدم ،وهو األمر المثالي
ألنظمة التنقيط أو إنبات البذور
•إمكانية تعليق الري حتى  99يومًا في غير الموسم ،وهو األمر المثالي لألسواق الموسمية
•تشغيل يدوي بضغطة زر ،للتشغيل السريع دون هاتف ذكي
•إغالق المياه التلقائي بعد مرور ساعة واحدة لمنع هدر المياه
•ضوء تنبيه انخفاض طاقة البطارية يشير إلى وجوب استبدال البطارية
•حماية برمز مرور آمن لمنع التغييرات غير المسموح بها على الجداول
•بطاريات قلوية مجهزة للتركيب السريع
•يتضمن محوالً سريع التوصيل

BTT

الوصف

الموديل

مو ّقت صنبور مزود بتقنية  ،Bluetoothمنطقة واحدة ،محول سريع التوصيل  1بوصة  BSPو 3/4بوصة
لسن الخرطوم
مو ّقت صنبور مزود بتقنية  ،Bluetoothلـ  2منطقة ،محول سريع التوصيل  1بوصة  BSPو 3/4بوصة
لسن الخرطوم

BTT-101
BTT-201
BTT-LOC

محول  BTTألنبوب تنقيط  16-18مم

منظم الضغط
الوصف

الموديل
PRLG203FH3MH

منظم ضغط  1.4بار ( 140كيلوباسكال) ،لولبة خرطوم ¾ بوصة

PRLG253FH3MH

منظم ضغط  1.7بار ( 170كيلوباسكال) ،لولبة خرطوم ¾ بوصة

PRLG303FH3MH

منظم ضغط  2بار ( 200كيلوباسكال) ،لولبة خرطوم ¾ بوصة

PRLG403FH3MH

منظم ضغط  2.8بار ( 280كيلوباسكال) ،لولبة خرطوم ¾ بوصة

تعتبر عالمة كلمة ® Bluetoothوشعاراتها عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات
بواسطة شركة هنتر إندستريز يتم بموجب ترخيص .تعد  IOSعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  Ciscoفي الواليات المتحدة
األمريكية ودول أخرى و ُتستخدم بموجب ترخيص .تعتبر  Androidعالمة تجارية لشركة .Google LLC

تفضل بزيارة hunterindustries.com
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