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( YALTاسم) (الرتكية القدمية) .1متأللئ.
 .2اللمعان املفاجئ  .3الضوء والطاقة التي
تظهر فجأة
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دراجة  YALTللطاقة

دراجة  YALTللطاقة

نظا اإلضاءة ليد الذي يوضح نظام
الشحن

تحكم ميكرو فالش متقدم

مقعد خاص مصبوب

تع ّرف عىل دراجة هوائية جديدة
و”فريدة” من نوعها:

العزل املايئ من الفئة IP66
هيكل الصلب غري القابل
للصدأ

نظام دواسة مخصص

نقدم لكم YALT
باختصار يتم تعريف  YALTبأنها «الدراجة الهوائية التفاعلية الذكية للمساحات الخارجية» والتي تم
تصميمها وانتاجها بشكل محيل بالكامل حيث تعترب املنتج األول والوحيد يف هذا املجال يف بلدنا.
عىل عكس الدراجات ذات الدورة الثابتة التي تراها يف أماكن مامثلة مثل الحدائق واملساحات
املغلقة فإن  YALTمنتج فريد من نوعه يتمتع مبيزة “تفاعلية” حقيقية.
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تقنية عالية

تقنية عالية

إمكانية االنتقال بني الشحن
الالسليك-الكابل السليك

استخدام البيانات الشخصية مع
NFC

نقل البيانات عرب البلوتوث

بطاقة  SIMودعم الوصول إىل
اإلنرتنت

ضبط التكيف مع املحدد
املغناطييس

تقنية

عالية

بث اإلنرتنت حول الدراجة مع
دعم واي فاي
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الطاقة املتجددة

الطاقة املتجددة

الطاقة

 ،YALTأكرث بكثري من مجرد دراجة لياقة بدنية ...

الطاقة الحركية الناتجة عن تدوير البداالت أثناء النشاط
يتم تحويلها إىل طاقة كهربائية بفضل الدينامو الخاص يف
 .YALTوبالتايل يتم إنتاج طاقة من  12إىل  50فولت
وفقا ألداء املستخدم .يتم تخفيض هذه الطاقة وفق
منظم الجهد الذي تم تصميمه وانتاجه بشكل خاص لتوفري
إمكانية شحن أي جهاز محمول يتم توصيله عن طريق
املستخدم بشكل متواصل (الهاتف املحمول ،الحاسب
اللوحي وغريها).

املتجددة
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الصحة أوال

الصحة أوال

الرياضة ليست فقط للرياضيني ،ولكن للجميع...

تعترب السمنة أكرب املخاطر الصحية التي يواجهها األشخاص
يف بلدنا وكذلك يف جميع أنحاء العامل اليوم  ...لسوء الحظ،
يقع واحد من كل خمسة أشخاص يف بلدنا يف فئة السمنة
املفرطة .نسبة األفراد الذين يعانون من زيادة الوزن هي ٪34
ينصح الخرباء بشدة بحياة نابضة بالحركة يف مكافحة السمنة
التي تسبب العديد من املشكالت الصحية الخطرية .من
وجهة النظر هذه ،يُنظر إىل دراجة  YALTعىل أنها مساعدة
صحية فعالة وعملية يف املجتمع.

الصحة أوال
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فائدة اقتصادية

فائدة اقتصادية

فائدة

ما هي الفائدة االقتصادية لدراجة YALT؟

يتم استخدام ما متوسطه  0.02كيلووات من الطاقة
يوميا لشحن الهاتف املحمول .هذه الكمية تعترب منخفضة
للوهلة األوىل ولكن عند احتسابها بحجم تركيا يتضح ان
استهالك الطاقة يبلغ  1600ميجاوات سنويا ،كام أنه يخلق
أيضا تكلفة قدرها  53.75مليون دوالر .يف حني أن ساعة
واحدة من التمرين عىل دراجة  YALTكافية لشحن الجهاز
املحمول بالكامل
تعترب دراجة  YALTالوحيدة من نوعها بهذا املعنى ،مبعنى
آخر توفر “منح طاقتك إليك مرة أخرى”...

اقتصادية
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تطبيق YALT

تطبيق YALT

تطبيق YALT
معه كل يشء ممكن

 YALTلديه برنامج فريد من نوعه ...
عندما تقوم بإقران هاتفك الذيك مع دراجة  YALTقبل أن تبدأ نشاطك الريايض فإنه يتفاعل مع
النظام من خالل برنامج خاص .من لحظة االقرتان يتم توفري تدفق غني من املعلومات حول نشاطك
عىل شاشة جهازك الذيك .من خالل نظام تحكم ميكرو فالش املتقدم املرتبط بالنظام يتم التعرف
عىل املعلومات األساسية للمستخدم من خالل الجهاز املحمول ويتم إرسالها إىل التطبيق .وبالتايل
تتم معالجة مدة النشاط ،وكمية السعرات الحرارية املحروقة واملسافة املقطوعة فعليا واالنخفاض
يف بصمة الكربون يف النظام .تتم معالجة هذه البيانات محليا وعامليا .وبالتايل ،فإنه يوفر الوصول
إىل معلومات النشاط املايض وكذلك بيانات النشاط اليومية...

تنزيل التطبيق

YouTube

عالوة عىل ذلك ،يحتوي عىل العديد من امليزات مثل أقرب مواقف الدراجات وخيارات النشاط
املتعددة عىل الخريطة...
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تطبيق املحمول YALT

تطبيق املحمول YALT

يف  17لغة
الروسية

اإلستونية

التشيكية

األملانية

اإلنجليزية

الفرنسية

اإلسبانية

اليابانية

الصينية

الهندية

العربية

الفارسية

اآلذرية

الرتكية

الربتغالية

تطبيق املحمول YALT
تطبيق  YALTمتوافق جدا
تم تصميم تطبيق  YALTباستخدام أيونيكس وهو
متوافق مع كل من منصات  Androidو.IOS
يوفر النظام إمكانية التكيف مع جميع تحديثات
أنظمة التشغيل يف وقت قصري واالستجابة
الفورية لالحتياجات الجديدة كام يتم تحديثه أيضا
يف فرتات  6أشهر.

كليشءيفمتناولاليدمعبرنامجواحد
يخزن تطبيق  YALTجميع األنشطة عىل التطبيق
الرئييس ،بحيث يكون أساسا لكل من الجهاز
ودراسات التحسني وأنظمة املكافآت .وبهذه
الطريقة ميكن بسهولة تتبع بيانات االستخدام
السابقة والوضع الحايل والتطورات يف
املسابقات.

باختصار التطبيق املحمول  YALTووظائفه املتفوقة
اإليطالية
نظام اإلخطار ملقدمي
الخدمات الخاصة
للمستخدمني

الهنغارية

عرض األنشطة السابقة
مع عالمة تبويب األداء

شاشات املسؤول
املختلفة ملقدمي
الخدمات املختلفة

يوفر نظام الجوائز
ومقدمو الخدمات
إنشاء أنظمة منافسة
للمستخدمني

القدرة عىل شحن
جهازك املحمول يف
أي وقت باستخدام
ميزة أقرب دراجة

مراقبة االستخدام
املحيل مع معلومات
املوقع القامئة عىل GPS
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تطبيق املحمول YALT

إمكانية التسجيل
برسعة وبشكل مجاين،
إمكانية تسجيل الدخول
باستخدام حساب
فيسبوك مع سهولة
االستخدام الصديق
للمستخدم.

تطبيق املحمول YALT

تحديد موقع دراجة
الطاقة القريبة مع
تحديد املواقع املستند
إىل .GPS

النقل املستمر لبيانات
املستخدموتقارير
كمية السعرات الحرارية
املحروقة من خالل
التقاريراألسبوعية
والشهريةوالسنوية
واملسافة التي يسافر بها
النظام ومدة االستخدام
ومقدار انبعاثات
الكربون التي متنعها
الطاقة النظيفة الناتجة.

نظام منح ومكافأة
املستخدمني وفقا
ملناطق االستخدامات
مع نظام املكافآت

تدفق املعلومات
مع تطبيق  ،YALTيتم توفري دفق بيانات سلس ومحكم .ميكن لعمالء الخدمات مراجعة بيانات
املستخدم من دراجات الطاقة من خالل تطبيق  YALTعىل الحساب الذي سيتم فتحه بواسطة
مزود الخدمة .وبالتايل ميكن الوصول إىل البيانات مثل العدد اإلجاميل للمستخدمني ،والسعرات
الحرارية املحروقة ،واملسافة املقطوعة ،وسجالت األعطال ،وكثافة االستخدام اإلقليمية والعامة
بطريقة ميكن التحكم فيها .من خالل نظام التطبيق هذا يكون من املمكن تعيني حدود املكافأة
للمستخدمني وتوفري اتصال املستخدم باتباع هذه الجوائز

20

21

التحكم وفق تطبيق YALT

التحكم وفق تطبيق YALT

التحكم وفق تطبيق YALT
لوحة االدارة لتوفري السيطرة الكاملة
تم تطوير تطبيق  YALTللدراجات الهوائية التفاعلية الذكية وفق بنية متعددة
االستخدام مع سهولة االستخدام لتلبية جميع االحتياجات.

تطبيق :YALT

قابل للتوسيع

قابل للتطوير

قابل للتحديث

الوحدة التي ميكن تعريفها من قبل مزود
الخدمة وتوفر امكانية تحديد الدور ،وميكن إجراء
تعريفات الدور عىل أساس الوحدة النمطية مع
إمكانية تعريف مستخدم غري محدود وكتابة
كلامت مرور املستخدمني املحددين يف شكل
مشفر مبا يف ذلك يف قاعدة البيانات.

اتصال إنرتنت آمن من تطبيق  )2-YALT (SSHتم
تطويره وفقا لتقنيات تشفري البيانات  2048بت.
يتم تخزين جميع األنشطة الهامة التي يقوم بها
املستخدمون عىل النظام عىل هذا االتصال ،والذي
يتضمن أيضا معلومات االتصال والوقت وعنوان
 .IPبفضل قدرته الحالية ،ميكن لهذا النظام أن
يخدم بسهولة  10000مستخدم يف نفس الوقت،
وميكن أن يتوسع بسهولة إذا لزم األمر.
WWW

مركز البيانات حيث تتم مراقبة أنشطة جميع
املستخدمني ويتم فحص جميع الدراجات يف
املنطقة .ميكن مالحظة البيانات الواردة من
لوحات املعلومات عىل الفور عىل املوقع
اإللكرتوين.

قابل لإلدارة

حامية عالية

دخول األعضاء

لوحة املؤرشات الوظيفية

YouTube

تحديد الدراجات املسجلة يف النظام
إمكانية تعريف الدراجات التي يتم وضعها يف
الخدمة من قبل املؤسسة بفضل لوحة اإلدارة.
باستخدام هذا النظام ميكن الحصول عىل جميع
بيانات االستخدام بأثر رجعي ،وميكن اإلبالغ عن
قوائم املستخدمني ،وميكن تحديد بيانات ،GPS
وميكن تحديد معدالت االستخدام كام ميكن
عرض الوقت والسعرات الحرارية واملسافة،
وميكن تعطيل الدراجات غري املستخدمة أو
املستخدمة بشكل يسء إىل أجل غري مسمى.
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األمن والحامية

األمن والحامية
األمن ال غنى عنه يف تطبيق YALT
تم تصميم وحدة تحكم ميكرو فالش املتقدمة وتصنيعها باستخدام أجهزة شديدة األمان مام يسمح
بتدفق البيانات يف األنشطة .يوفر نظام الحامية الحفاظ عىل مستوى الطاقة يف املدخل واملخرج
بشكل ثابت ومستقر دامئا كام يحمي جهاز األمان هذا البطاقة اإللكرتونية للدراجة وجهاز الهاتف
املحمول املقرتن من ارتفاع الطاقة املفرط.
 مصمم للتشغيل الخايل من املشاكل بني  150درجة مئوية و  800 +درجة مئوية ،حيث تم تصميمنظام  YALTللحامية الذاتية من خالل فصل الطاقة تلقائيا عند زيادة درجات الحرارة التي قد تلحق
الرضر باملعدات .كام ينقل جميع معلومات الخطأ املحتملة إىل املركز عىل اإلنرتنت مبارشة.
وبهذه الطريقة يتم توفري إمكانية التدخل الالزم من الفريق الفني يف أقرب وقت ممكن.

األمن والحامية
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تصميم ذيك انتاج قوي

تصميم ذيك انتاج قوي

 IOS - Androidميزة
شحن بني األجهزة وفق
أنظمة التشغيل املختلفة

هيكل بسامكة 10
مليمرت من الصب
الفئة GG20

تصميم ذيك

تصميم مريح من
تصميم النحاتني

دائرة متكيفة متاما
للتخصيص

نقطة اجتامع التكنولوجيا مع
جامليات

انتاج قوي
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التصميم

تصميم الجسم املتجانس
هيكل  YALTهو عمل فني حقيقي .ألنه تم تصميمها
بواسطة النحاتني  ...بحيث يتم إنتاجها دون مفاصل
إضافية ،بدال من املفاصل املامثلة يف السوق .مزايا الجسم
املتجانسة .القوة العالية ،وحامية التآكل واملظهر
الجاميل الفريد.

التصميم

فريدة من نوعها مع امليزات التقنية والفيزيائية
باإلضافة إىل كونها قابلة للتكيف متاما مع الرشكات من
خالل برنامجها الذيك للدراجات والبنية التحتية التقنية،
توفر  YALTحلوال مرنة للغاية يف املظهر .قابلة للتخصيص
مع ألوان الرشكات وأمناطها وشعاراتها ،كام أنها خطوة إىل
األمام مبيزات هيكلية وتصميمية فائقة.
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هيئة

هيئة

الحامية من التآكل
الجسم املعدين لدراجة  YALTمطيل خصيصا ضد جميع أنواع
التأثريات املسببة للتآكل الناتجة عن العوامل الخارجية.
نظام الطالء هذا ،الذي ال يرض بالبيئة وال يولد نفايات صلبة،
يحمي الجسم املعدين إىل أجل غري مسمى.

نظام دواسة مخصص
ذراع الدواسة املعدنية الخاصة يف دراجة  YALTودواسة
القدم املعززة مع لوحة األلومنيوم ،مصنوعة من البويل
ايثلني ،وصممت خصيصا بحيث ال توفر إمكانية انزالق قدم
املستخدم.
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تكنولوجيا

العزل املايئ من الفئة 66 IP
تم تصميم البطاقة اإللكرتونية ومدخل  USBوأجهزة الدينامو
يف النظام وفقا ملعيار العزل املايئ  .IP66هذا الهيكل
يضمن عدم اخرتاقه من ضغط املياه حتى يف حالة وجود
الضغط العايل مع تغليفه بحامية الفوالذ املقاوم للصدأ مام
يوفر إمكانية استخدام دراجة  YALTبسهولة يف املناطق
الساحلية تحت تأثري املياه املالحة.

تطبيق الصناعة 4.0
الثورة الصناعية رقم  4هي مصطلح جامعي يشمل العديد
من أنظمة األمتتة الحديثة وتبادل البيانات وتقنيات اإلنتاج.
هذه الثورة هي مجموعة من القيم التي تتكون من إنرتنت
األشياء ،وخدمات اإلنرتنت واألنظمة الفيزيائية اإللكرتونية.
تعترب دراجة  YALTواحدة من أفضل وأنجح ممثيل هذه الفئة
مع بنيتها التحتية التقنية املتقدمة.

تكنولوجيا
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الشهادات

الشهادات

الشهادات
ISO 18001:2014

ISO 50001:2011

تسجيل التصميم

تسجيل العالمات التجارية

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008
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ERGEAR

ERGEAR

توقيعات الخرباء واملهرة وراء دراجة ... YALT
تم تصميم البطاقة اإللكرتونية ومدخل  USBوأجهزة الدينامو يف النظام وفقا
ملعيار العزل املايئ  .IP66هذا الهيكل يضمن عدم اخرتاقه من ضغط املياه
حتى يف حالة وجود الضغط العايل مع تغليفه بحامية الفوالذ املقاوم للصدأ مام
يوفر إمكانية استخدام دراجة  YALTبسهولة يف املناطق الساحلية تحت تأثري
املياه املالحة.

خربات كبرية وراء االعامل

تستمر رشكة إرجري للتكنولوجيا اليوم يف مجاالت التشييد واملناظر الطبيعية
من خالل الجمع بنجاح بني اإلبداع الجاميل والخربة التكنولوجية حيث تنتج
حلوال أصلية دون توقف لتحقيق نجاحها.
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اكتشاف
القوة واإلمكانات

املكتب
محلة املركز شارع سشكني وادي مكاتب داب املكتب ز الرقم/4-2 :أ
الرقم 293-292 :كاغيتهانة  /إسطنبول
رقم الهاتف
+902122944489
رقم الفاكس
+902122944459
www.ergear.tech

