
Table of Contents:
BTT
Cross References: 
BTT

 Visite hunterindustries.com114

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
ES A

 B
A

TER
IA

BTT

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Número de setores: 

– 1 ou 2
• 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 

• A proteção por senha segura 
impede alterações não autorizadas 
na programação

• 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)
• Taxa de vazão do BTT-101: 19 a 

64 LPM  
(1.130 a 3.860 LPH)

• Taxa de vazão do BTT-201: 15 a 
57 LPM  
(908 a 3.840 LPH)

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

• Aprovações: Plástico IPX6, 
Bluetooth 4.2 BLE, UL, c-UL, FCC, 
CE, RCM 

• Período de garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DO APLICATIVO
• IOS®9.0 ou superior
• Android™ 4.4 ou superior
• Distância de comunicação máxima: 10 m

BTT

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

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

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.

REGULADOR DE PRESSÃO

Modelo Descrição

PRLG203FH3MH Regulador de pressão de 1,4 bar (138 kPa), rosca de ¾"

PRLG253FH3MH Regulador de pressão de 1,7 bar (172 kPa), rosca de ¾"

PRLG303FH3MH Regulador de pressão de 2 bar (207 kPa), rosca de ¾"

PRLG403FH3MH Regulador de pressão de 2,8 bar (276 kPa), rosca de ¾"

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
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