
BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

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

BTT BLUETOOTH® ÖZELLIKLI MUSLUK 
ZAMANLAYICI

Musluğunuzdan bahçeleri, bitkileri ve çiçekleri otomatik olarak sulayın

Musluğunuza daha kolay erişim için akıllı telefonla kontrol edilen yüzey üstü sulamanın 
avantajını kullanın. Bahçeleri, seraları, terasları, saksılı bitkileri, çiçek yataklarını, fidelikleri 
ve küçük çimlik alanları iOS® veya Android™ akıllı telefon uygulaması yoluyla kontrol edilen 
Bluetooth özellikli, pilli musluk zamanlayıcısı BTT ile otomatik ve yeterli şekilde sulayın.

BTT standart bir musluğa birkaç dakika içinde monte edilir ve piller dahildir. 10 m mesafede 
sınırsız sayıda kontrol ünitesini yönetin ve musluğa ulaşmak için hassas bitkilerinize ve 
malzemelerine basmaktan kaçının. Bluetooth, geleneksel musluk zamanlayıcılarının 
zahmetli tuşları ve gölgeli ekranı olmadan hızlıca programlamanızı sağlar. Döngü 
programlama modu, kullanıcı tanımlı bir su penceresinde sulamayı sürekli olarak tekrarlar, 
damlama sistemleri veya tohumların çimlenmesi için mükemmeldir. 

Hunter BTT çoklu dil uygulaması güvenlidir ve gezinmesi kolaydır. Bölge durumunu, 
toplam sulama süresini ve sulama geçmişini görüntüleyen görsel bir panele sahiptir. BTT, 
tamamlayıcı sulama için uygun fiyatlı ve kullanışlı bir yüzey üstü çözümdür.

01 Bluetooth®: Kolay programlama ve 
uzaktan kontrol için 10 m’ye kadar 
kablosuz bağlantı imkanı sunar  

02 Pille çalışır: Daha hızlı kurulum için iki 
adet dayanıklı AA alkalin pil içerir 

03 Döngü Modu: Bitki tohumlarını 
filizlendirme ve fasılalı damlama 
sulama sistemleri için idealdir
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve 
mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, 
önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.
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BTT ÖZELLİKLERİ VE TEKNIK ÖZELLIKLERI

 Özellikler

• Kolay kablosuz akıllı telefon programlaması için 
Bluetooth özelliği

• Sınırsız sayıda BTT kontrol ünitesini yönetin

• Çok dilli mobil uygulama

• Bağımsız Zamanlayıcı ve Döngü modları

• 1 saniyeden 24 saate kadar çalışma süreleri

• 99 güne kadar sulamayı askıya alma

• Düğmeye basarak manüel çalıştırma

• 1 saat sonra suyu otomatik kapatma

• Yanıp sönen LED düşük pil uyarısı

• Güvenli şifre koruması

• Sağlam filtre süzgeci

• İsteğe bağlı BTT-LOC ile uyumlu damlama sistemi

• Alkalin piller dahildir

• Garanti süresi: 2 yıl 

 Çalışma Teknik Özellikleri

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

• Debi: 15 ila 57 l/dk (908 ila 3,840 l/sa)

• Önerilen basınç: 0,5 ila 8 bar (50 ila 800 kPa)

• Plastik IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM

 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

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

Çıkış çapı: 16 ila 18 mm damlama hattı

Yükseklik: 7 cm

Genişlik: 3 cm

Basınç Regülatörü (Opsiyonel)  
Giriş çapı: ¾” 

Çıkış çapı: ¾” 

Yükseklik: 7 cm

Genişlik: 4 cm

Model

BTT-201 
Giriş çapı: 2,5 cm ve 2 cm

Çıkış çapı: 2 cm

Yükseklik: 15,7 cm

Genişlik: 13,5 cm

Derinlik: 7,6 cm

Bluetooth® ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc.’ye ait tescilli ticari markalardır 
ve bunların Hunter Industries tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Apple 
ve Apple logosu Apple Inc.’ye ait ticari markalardır. App Store, Apple Inc. 
IOS’nin ABD’de ve diğer ülkelerde Cisco'nun kayıtlı hizmet markasıdır ve 
lisansla kullanılır. Google, Google logosu ve Google Play Google LLC’nin ticari 
markalarıdır.


