BTT

Número de setores: 1
Tipo: Bluetooth, a pilha, fixo

TEMPORIZADOR DE TORNEIRA COM BLUETOOTH

RECURSOS

CONTROLADORES

• Programação com Bluetooth e fácil controle através do
celular smartphone
• Gerenciamento de um número ilimitado de dispositivos
• Aplicativo de celular em vários idiomas
• Modos independentes de ciclo e de temporizador
• Tempos de rega de 6 e 24 hora
• Período de atraso da rega de 7 dias
• Operação manual com botão físico no temporizador
• Desligamento automático da irrigação após 1 hora
• Indicador de bateria fraca através do 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

BTT-101

Diâmetro da entrada BSP:
2,5 cm e 2 cm
Diâmetro da saída: 2 cm
Altura: 13 cm
Largura: 12 cm
Profundidade: 6 cm

BTT-LOC (opcional)

Diâmetro da entrada: 2 cm
Diâmetro da saída: tubo
gotejador de 16-18 mm
Altura: 7 cm
Largura: 3 cm

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
• Requer 2 pilhas alcalinas AA de 1,5V (inclusas)
• Bluetooth® 4.0, módulo de baixo consumo
• Temperatura de funcionamento: 5°C a 60°C

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
Válvula solenoide de alta pressão:
• Taxa de vazão: 30 l/min a 4 bar (400 kPa)
• Pressão recomendada: 0,5 a 8 bar (50 a 800 kPa)

Adaptador de acoplamento rápido (incluso)
Diâmetro da entrada: 2 cm
Diâmetro da saída: 1,6 cm
Altura: 3,8 cm
Largura: 3,3 cm

ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO
•
•
•
•

iOS 9.0 ou superior
Android 4.4 ou superior
Distância de comunicação ideal: 3 a 5 metros
Distância de comunicação máx.: 10 m

APROVAÇÕES
• Bluetooth, CE e IPX6

BTT
Modelo

Descrição

BTT-101

Temporizador de torneira com Bluetooth, entrada BSP e adaptador de acoplamento rápido

BTT-LOC

Adaptador BTT, tubo gotejador de 16-18 mm
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