
أنظمة الري السكنية والتجارية
Built on Innovation®

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

BLUETOOTH® المزود بتقنية BTT مؤقت الصنبور
ري الحدائق والنباتات والزهور آلًيا من صنبور الخرطوم

استفد من الري فوق األرض باستخدام الهواتف الذكية من أجل تسهيل الوصول إلى صنبور الخرطوم. احتفظ بالري اآللي وبكميات 
كافية للحدائق والصوبات والنباتات المزروعة في أصص وأحواض الزهور والمشاتل ومناطق العشب الصغيرة مع BTT؛ مؤقت 

 .Android™ أو iOS® العامل بالبطاريات والذي يتم التحكم به عبر تطبيق هاتف ذكي على Bluetooth الصنبور المزود بتقنية

يتم تركيب مؤقت BTT في صنبور الخرطوم القياسي في دقائق وتكون البطاريات موضوعة. قم بإدارة عدد غير محدود من وحدات 
التحكم في نطاق 10 م وتجنب المشي على المواد النباتية الحساسة للوصول الى مؤقت الخرطوم. توفر ميزة Bluetooth برمجة 
فائقة السرعة دون إزعاج األزرار أو العرض المبهم لمؤقتات الصنابير التقليدية. يكرر وضع البرمجة الري بشكل مستمر بحسب 

األوقات التي وضعها المستخدم، وهو األمر المثالي ألنظمة التنقيط أو إلنبات البذور. 

يتسم تطبيق Hunter BTT متعدد اللغات بأمانه وسهولة التنقل داخله وتمتعه بلوحة معلومات مرئية تعرض حالة المنطقة وإجمالي 
وقت الري وتاريخ الري. مؤقت BTT هو حل "فوق األرض" ميسور ومناسب للري التكميلي.

تقنية ®Bluetooth: تتيح نطاًقا السلكًيا يصل إلى 
 10 أمتار لسهولة البرمجة والتحكم عن ُبعد 
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تشغيل بالبطاريات: يتضمن بطاريتي AA قلويتين 
 طويلتي العمر لسرعة اإلعداد للعمل

02

وضع دورة التشغيل: الوضع األمثل للري على 
فترات زمنية باستخدام نظام التنقيط أو إلنبات بذور 

النباتات

03
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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 ألن تكون ضمن مجموعة عمالء Hunter لسنوات قادمة.

 Gene Smith، الرئيس، ري المسطحات 
الخضراء واإلضاءة الخارجية

 BTT ميزات ومواصفات الموّقت

 الميزات

لبرمجة الالسلكية السهلة عبر الهاتف الذكي • ميزة Bluetooth ل

BTT إدارة عدد غير محدود من وحدات تحكم •

لغات • تطبيق هاتف محمول متعدد ال

•  أوضاع موّقت ودورات تشغيل مستقلة

انية إلى 24 ساعة • أوقات تشغيل من 1 ث

ا • إمكانية تعليق الري حتى 99 يوًم

•  تشغيل يدوي من خالل زر ضغط

اه بعد ساعة واحدة لمي قائي ل ل •  إيقاف ت

نبيه وامض منخفض طاقة البطارية • ت

•  حماية آمنة من خالل رمز مرور

•  فلتر قوي مزود بمصفاة

ـ BTT-LOC اختياري •  مجهز لنظام تنقيط مزود ب

•  بطاريات قلوية مضمنة

 •  فترة الضمان: سنتان

 مواصفات التشغيل

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

يقة •  تدفق: 15 إلى 57 لتر/دق  معدل ال
)908 إلى 3,840 لتر/ساعة(

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

 • Bluetooth 4.2 BLE، UL، c-UL، FCC، ،لبالستيك تصنيف IPX6 ل
CE، RCM

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

 منظم الضغط)اختياري(
قطر المدخل: ¾ بوصة

قطر المخرج: ¾ بوصة

االرتفاع: 7 سم

العرض: 4 سم

الموديل

BTT-201 
قطر المدخل: 2.5 سم و2 سم

قطر المخرج: 2 سم

االرتفاع: 15.7 سم

العرض : 13.5 سم

العمق : 7.6 سم

Bluetooth SIG. النصية وشعاراتها عالمات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth® تعد عالمة
 Apple يتم بموجب ترخيص. تعد Hunter Industries وأي استخدام لهذه العالمات بواسطة شركة Inc

 .Apple Inc عالمة خدمة لشركة App Store تعد .Apple Inc عالمات تجارية لشركة Apple وشعار
تعد IOS عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى 

وُتستخدم بموجب ترخيص. تعد Google وشعار Google وGoogle Play وAndroid عالمات تجارية 
.Google LLC لشركة


