
IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

 Saiba mais. Acesse hunterindustries.com para obter informações mais detalhadas.

BTT TEMPORIZADOR DE TORNEIRA  
COM BLUETOOTH

Irrigação automática de jardins, plantas e flores a partir de uma torneira

O BTT oferece irrigação leve e eficiente até mesmo para os jardins menores. Ele é fácil de 
usar, de configurar e foi desenvolvido para ser usado em uma torneira. O BTT conta com 
opções práticas para programar a irrigação à distância pelo celular, evitando que o usuário 
tenha que se locomover até a torneira ou pisar em plantas frágeis. O BTT inclui pilhas de 
longa duração e usa um aplicativo para iOS® ou Android™. O BTT conta com dois modos de 
irrigação e dois horários de início para as programações de rega. O botão de início manual 
integrado permite até uma hora de irrigação manual com desligamento automático, sem 
precisar de um celular. 

Com ele, a irrigação se torna simples, rápida e econômica, sendo o complemento perfeito 
para prestadores de serviço que desejam oferecer serviços adicionais com fácil manutenção.

01 Bluetooth®: alcance de até 10 m para 
uma programação fácil e controle à 
distância  

02 Funciona com pilhas: inclui duas 
pilhas alcalinas AA que duram a 
temporada toda 

03 Modo de ciclo: ótimo para irrigação 
por sistema de gotejamento em 
intervalos ou para germinar sementes 
de plantas

   



Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas  

esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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BTT CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

  Recursos

• Programação com Bluetooth para facilitar o controle sem 
fio através de um celular

• Gerenciamento de um número ilimitado de dispositivos

• Aplicativo em vários idiomas

• Modos independentes de ciclo e de temporizador

• Tempos de rega de 6 e 24 horas

• Período de atraso da rega de 7 dias

• Operação manual com botão físico

• Desligamento automático da irrigação após 1 hora

• Indicador de bateria fraca por LED vermelho

• Proteção segura com senha

• Tela de filtragem reforçada

• Inclui um adaptador de acoplamento rápido

• Sistema de gotejamento com o BTT-LOC (opcional)

• Pilhas alcalinas inclusas

• Período de garantia: 2 anos 

  Especificações elétricas

• Energia: requer duas pilhas alcalinas AA de 1,5 V (inclusas)

• Comunicação: Bluetooth 4.0, módulo BLE

• Temperatura de funcionamento: 5°C a 60°C

  Especificações de operação

• Taxa de vazão: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)

• Pressão recomendada: 0,5 a 8 bar (50 a 800 kPa)

  Especificações do aplicativo

• iOS 9.0 ou superior

• Android 4.4 ou superior

• Distância de comunicação ideal: 3 a 5 m

• Distância de comunicação máxima: 10 m

BTT-LOC (opcional) 
Diâmetro da entrada: 2 cm

Diâmetro da saída: tubo gotejador de 16 a 

18 mm

Altura: 7 cm

Largura: 3 cm

Adaptador de acoplamento rápido*  
(incluso) 
Diâmetro da entrada: 2 cm 

Diâmetro da saída: 1,6 cm

Altura: 3,8 cm

Largura: 3,3 cm

*Incluído com o BTT-101

BTT-101 
Diâmetro da entrada BSP: 2,5 cm 
e 2 cm 

Diâmetro da saída: 2 cm

Altura: 13 cm

Largura: 12 cm

Profundidade: 2 cm

Modelo

A marca denominativa e os logotipos do Bluetooth® são marcas comerciais 
registradas pertencentes à Bluetooth SIG Inc., e seu uso pela 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 
do Google LLC.


