BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA

Built on Innovation®

01 Bluetooth®: Kolay programlama ve
uzaktan kontrol için 10 m’ye kadar
kablosuz bağlantı imkanı sunar
02 Pille Çalıştırma: Bir sezon yeterli
olacak iki adet dayanıklı AA alkalin
pil içerir
03 Döngü Modu: Bitki tohumlarını
filizlendirme ve fasılalı damlama
sulama sistemleri için idealdir

			

BTT BLUETOOTH ÖZELLIKLI MUSLUK
TIPI ZAMANLAYICI
Hortum musluğunuzdan bahçeleri, bitkileri ve çiçekleri otomatik olarak sulayın
BTT, en küçük peyzaj alanları için bile verimli bir sulama sunar. BTT kullanımı kolay ve
ayarlaması basit bir üründür ve hortum musluğunuz ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Çalıştırmak için çalıların etrafından dolanmaya gerek kalmadan, narin bitkileri ezmeden
sulamayı bir akıllı telefon aracılığıyla uzaktan programlamak için birçok seçenek sunar. BTT,
uzun ömürlü piller içerir ve sulama programlarını ayarlamak için iki sulama modu ve her birinde
iki başlatma zamanına bulunan mobil iOS® veya Android™ uygulamasını kullanır. Ürünün
üzerinde olan düğme ile manuel başlatma, otomatik kapatma özelliği sayesinde akıllı telefon
olmaksızın bir saate kadar manuel sulama olanağı tanır.
BTT basit sulama işlerini hızlı ve düşük maliyetli hale getirir. Ayrıca müteahhitlerin ek hizmet ve
kolay bakım sunması için kusursuz katma değer yaratn bir üründür.

Daha fazla bilgi edinin. Ayrıntılı bilgi için hunterindustries.com web sitesini ziyaret edin.

BTT ÖZELLİKLERİ VE TEKNIK ÖZELLIKLERI
		Özellikler
• Kolay kablosuz akıllı telefon kontrolü için Bluetooth
özellikli programlama
• Sayısız cihazı yönetebilme imkanı
• Çok dilli mobil uygulama
• Bağımsız Zamanlayıcı ve Döngü modları

Model

BTT-101
BSP giriş çapı: 2,5 cm ila 2 cm

Çıkış çapı: 2 cm

• 6 ve 24 saatlik çalışma süreleri

Yükseklik: 13 cm

• 7 Günlük Yağmur Gecikmesi süresi

Genişlik: 12 cm

• Düğmeye basarak manüel çalıştırma
• 1 saat sonra suyu otomatik kapatma

Derinlik: 2 cm

• Kırmızı LED ışıklı düşük pil göstergesi
• Güvenli şifre koruması
• Sağlam filtre süzgeci
• Musluk ucu adaptörü dahildir
• İsteğe bağlı BTT-LOC ile uyumlu damlama sistemi
• Alkalin piller dahildir
• Garanti süresi: 2 yıl

Musluk Ucu Adaptörü* (Dahildir)
Giriş çapı: 2 cm

Çıkış çapı: 1,6 cm
Yükseklik: 3,8 cm
Genişlik: 3,3 cm
*BTT-101 ile dahildir

		Elektrik Teknik Özellikleri
• Güç: İki AA (1,5 V) alkalin pil gerektirir (ürüne dahildir)

BTT-LOC (İsteğe bağlı)
Giriş çapı: 2 cm

• İletişim: Bluetooth 4.0, BLE Modülü

Çıkış çapı: 16 ila 18 mm damlama borusu

• Çalışma sıcaklığı: 5° ila 60°C

		Çalışma Teknik Özellikleri

Yükseklik: 7 cm
Genişlik: 3 cm

• Debi: 4 bar (400 kPa) basınçta 30 LPM
• Önerilen basınç: 0,5 ila 8 bar (50 ila 800 kPa)

		Uygulama Teknik Özellikleri
• iOS 9.0 veya üstü
• Android 4.4 veya üstü
• Optimum iletişim mesafesi: 3 ila 5 m
• Maksimum iletişim mesafesi: 10 m

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG Inc.’ye ait
tescilli ticari markalardır ve bu markaların tüm kullanımları Hunter Industries
lisansına tabidir. IOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco’nun ticari markası veya
tescilli ticari markasıdır ve lisansa tabidir. Android, Google LLC.’ye ait
bir ticari markadır.

Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Destek Birimi +1 760-752-6037 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve
mühendisliğe olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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