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BTT-101 
Diâmetro da entrada: 3/4" 
e 1" 
Diâmetro da saída: 3/4" 
Altura: 16,8 cm 
Largura: 12 cm 
Profundidade: 6 cm

BTT-201 
Diâmetro da entrada: 3/4" 
e 1" 
Diâmetro da saída: 3/4" 
Altura: 15,7 cm 
Altura: 13,5 cm 
Profundidade: 7,6 cm

BTT-LOC  
(opcional)
Diâmetro da entrada: 3/4" 
Diâmetro da saída: tubo 
gotejador de 16 a 18 mm 
Altura: 7 cm 
Profundidade: 3 cm

Regulador de Pressão
(opcional) 
Diâmetro da entrada: 3/4"
Diâmetro da saída: 3/4" 
Altura: 7 cm 
Profundidade: 4 cm

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores:

– 1 ou 12 (modelos fixos)
• Temporizador de torneira a pilhas com controle Bluetooth®

• Um smartphone gerencia um número ilimitado de controladores
• O tempo de rega de 1 segundo a 24 horas com 4 horários de início
• O modo cíclico repete-se de forma contínua dentro da janela de irrigação 

definida pelo usuário. Perfeito para sistemas de gotejamento ou para 
germinação de sementes 

• Suspenda a irrigação por até 99 dias durante a baixa temporada, perfeito 
para mercados sazonais

• Operação manual por botão para agilizar a operação sem o smartphone
• Desligamento automático da irrigação após 1 hora para evitar desperdício 

de água
• O LED de alerta com luz intermitente indica que a bateria deve ser 

substituída 
• Pilhas alcalinas incluídas para agilizar a instalação
• Inclui um adaptador de acoplamento rápido

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
• Duas pilhas alcalinas de 1,5 V AA (incluídas)
• Vazão: 1,9 a 2.271 L/h
• Pressão recomendada: 0,5 a 8 bar (50 a 800 kPa) 

• Bluetooth 4.0/4.2 (BLE)
• Aprovações: plástico IPX6 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED 
• Período de garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO
• iOS® 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior
• Distância de comunicação máxima: 10 m
• Veja todos os recursos do aplicativo em Hunter.info/BTT
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Modelo Descrição

BTT-101
Temporizador de torneira Bluetooth de 1 zona, BSP de 1" e rosca de 3/4", 
adaptador de acoplamento rápido

BTT-201
Temporizador de torneira Bluetooth de 2 zonas, BSP de 1" e rosca de 3/4", 
adaptador de acoplamento rápido

Desfrute da irrigação acima do solo controlada por smartphone, para ter acesso 
mais fácil à torneira da mangueira.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., 
e qualquer uso de tais marcas por parte da Hunter Industries é feito sob licença. iOS é uma marca 
comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. Android é 
uma marca comercial da Google LLC.

ACESSÓRIOS DO BTT

Modelo Descrição

BTT-LOC Adaptador do BTT para tubo gotejador de 16 a 18 mm

PRLG203FH3MH Regulador de pressão de 1,4 bar (140 kPa), rosca de ¾"

PRLG253FH3MH Regulador de pressão de 1,7 bar (170 kPa), rosca de ¾"

PRLG303FH3MH Regulador de pressão de 2 bar (200 kPa), rosca de ¾"

PRLG403FH3MH Regulador de pressão de 2,8 bar (280 kPa), rosca de ¾"

BTT 

Para controlar as aplicações de irrigação por 
gotejamento com o BTT, utilize o adaptador de 
gotejamento BTT-LOC, que conecta o BTT aos 
sistemas de superfície e subsuperfície de HDL. 
Compatível com:  

Tubo gotejador HDL

https://www.hunterindustries.com
https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/controllers/btt

