
أنظمة الري السكنية والتجارية
قائمة على االبتكار®

 تعرف على المزيد قم بزيارة الموقع hunterindustries.com لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية.

BLUETOOTH المزود بتقنية BTT موّقت الصنبور

ا من صنبور الخرطوم يمكنك ري الحدائق والنباتات والزهور أوتوماتيكًي

يوفر الموّقت BTT إمكانية الري الخفيف الفعال حتى ألصغر المسطحات الخضراء. يتسم موّقت الصنبور BTT بسهولة 
التشغيل وبساطة اإلعداد، وهو مصمم لالستخدام مع صنبور الخرطوم. وهو يمنح المستخدمين خيارات مريحة لبرمجة 
نباتات الرقيقة لتشغيل  الري عن بعد من هواتفهم الذكية، مما يؤدي إلى تجنب التسلق حول الشجيرات أو السير على ال

ا للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام ®iOS أو  ًق ي الصنبور. يتضمن الموّقت BTT بطاريات طويلة العمر وهو يستخدم تطب
™Android مع وضعي ري ووقتي تشغيل لبرمجة جداول الري. يتيح التشغيل اليدوي من خالل زر الضغط المضمن ما 

لقائي، دون الحاجة إلى استخدام هاتف ذكي.  ت يصل إلى ساعة واحدة من الري اليدوي مع إمكانية إيقاف التشغيل ال

لمقاولين  يجعل موّقت BTT عملية الري البسيطة عملية سريعة ومعقولة التكلفة وهو العنصر اإلضافي المثالي الذي يتيح ل
تقديم خدمة إضافية وصيانة سهلة.

01 ا يصل إلى  ا السلكًي تقنية Bluetooth®: تتيح نطاًق
عد   10 أمتار لسهولة البرمجة والتحكم عن ُب

02 يعمل ببطاريات: يتضمن بطاريتي AA قلويتين 
ا كامالً  طويلتي العمر يستمران موسًم

03 وضع دورة التشغيل: الوضع األمثل للري على 
تنقيط أو إلنبات  فترات زمنية باستخدام نظام ال

نباتات بذور ال

   



 Gene Smith، الرئيس، ري المسطحات 
الخضراء واإلضاءة الخارجية

 تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل.
بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية 

التي نسعى من خاللها إلى بقائك ضمن مجموعة عمالء Hunter لسنوات قادمة.
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 BTT ميزات ومواصفات الموّقت

     الميزات

برمجة من خالل تقنية Bluetooth لسهولة التحكم الالسلكي من الهاتف   •
الذكي

إدارة عدد غير محدود من األجهزة  •

تطبيق هاتف محمول متعدد اللغات  •

•  أوضاع موّقت ودورات تشغيل مستقلة

أوقات تشغيل تستمر 6 و24 ساعة  •

فترة تأخير الري بسبب المطر لمدة 7 أيام  •

•  تشغيل يدوي من خالل زر ضغط

اه بعد ساعة واحدة لمي قائي ل ل •  إيقاف ت

•  مؤشر LED أحمر اللون لمستوى البطارية المنخفض

•  حماية آمنة من خالل رمز مرور

•  فلتر قوي مزود بمصفاة

•  يتضمن محوالً سريع التوصيل

ـ BTT-LOC اختياري •  مجهز لنظام تنقيط مزود ب

•  بطاريات قلوية مضمنة

 •  فترة الضمان: سنتان

ائية     المواصفات الكهرب

ويتين AA  )1.5 فولت( )مضمنتان(•  الطاقة: يتطلب بطاريتين قل

 •BLE وحدة ،Bluetooth 4.0 :االتصال

درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية• 

    مواصفات التشغيل

يقة بمعدل 400 كيلوباسكال )4 بار(•  دق ترًا في ال معدل التدفق: 30 ل

الضغط المقترح: 50 - 800 كيلوباسكال )0.5 - 8 بار(• 

    مواصفات التطبيق

نظام iOS 9.0 أو أعلى• 

نظام Android 4.4 أو أعلى• 

مسافة االتصال المثلى: 3 - 5 أمتار• 

مسافة االتصال القصوى: 10 أمتار• 

 BTT-LOC )اختياري(
قطر المدخل: 2 سم

قطر المخرج: أنبوب تنقيط 16 - 18 مم

االرتفاع: 7 سم

العرض: 3 سم

 المحول سريع التوصيل* )مضمن(
قطر المدخل: 2 سم 

قطر المخرج: 1.6 سم

االرتفاع: 3.8 سم

العرض: 3.3 سم

BTT-101 مضمن مع*

BTT-101 
قطر مدخل BSP: 2.5 سم و2 سم 

قطر المخرج: 2 سم

االرتفاع: 13 سم

العرض: 12 سم

العمق: 2 سم

الموديل

 Bluetooth. وكة لشركة تعتبر عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتها عالمات تجارية مسجلة ممل
م بموجب ترخيص. تعد  ت هذه العالمات بواسطة شركة Hunter Industries ي SIG, Inc وأي استخدام ل
ة لشركة Cisco في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى  IOS عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجل

.Google LLC عالمة تجارية لشركة Android ستخدم بموجب ترخيص. تعد وُت


