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Yalt (Ad) (Qədim Türkcədə) 1. Parıldayan. 2. Birdən

parlamaq. 3. Qəfil işıq və enerji
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YALT ENERJİ V ELO S İ P ED İ

YA LT ENERJİ VELOSİPEDİ

ətraflı Flash
Microcontroller
Xüsusi
hazırlanmış döküm
oturacaqları

YENİ VƏ “BƏNZƏRSİZ” BİR
V E L O S İ P E D L Ə TA N I Ş O L U N :
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Şarj Səviyyəsini
Göstərən Led
İşıqlandırma Sistemi

IP66 Suya Davamlıdır
Paslanmayan tək
parça bədən

YA L T
ENERJİ VELOSİPEDİ
Xüsusi Pedal Sistemi
İşdə qarşınızda YALT...
Qısaca, “interaktiv, ağıllı açıq sahədə velosipedi” olaraq təyin

sahə kimi məkanlarda bənzərlərini gördüyünüz sabit kondisyon

olunan, tamamilə yerli dizayn və istehsal olaraq ortaya çıxan YALT,

bisikletlerinden fərqli olaraq, YALT gerçək mənada sizinlə “qarlılıqlı

bu sahədə ölkəmizin ilk və tək məhsuludur. Park, bağça və bağlı

təsirə keçmə” xüsusiyyətinə sahib, unikal bir məhsuldur.
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YÜKS Ə K TEXNOLOGİYA

Y Ü KS Ə K TEXNO LO G İ YA

NFC ilə Şəxsi Məlumatların İstifadəsi
SİM kart dəstəyi, internetə çıxış

Simsiz – Simli şarzlar arası keçid imkanı

SIM card dəstəyi ilə internetə giriş imkanı

Bluetooth vasitəsilə məlumat ötürülməsi

Wifi Dəstəyi ilə velosiped ətrafına
internet nəşri imkanı

Maqnetik məhdudlaşdırıcı ilə çətinlik
tənzimlənməsi

YÜKSƏK TEXNOLOGİYA
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Geri Gələn E ne r ji

GERİ GELEN
YALT bir kondisyon velosipeddən çoxdur ...

Fəaliyyət əsnasında pedal çevirərək çıxarılan kinetik enerji,
YALT’ın xüsusi dinamosu sayəsində elektrik enerjisinə
çevrilir. Beləcə, istifadəçinin performansına görə 12 ilə 50 volt
arasında bir enerji istehsal edilir. Bu enerji, xüsusi hazırlanıb
çıxarılan Step-Down Voltaj tənzimləyicisi ilə mobil cihaz
istifadə edilə gərginlik səviyyəsinə salınaraq, istifadəçinin
sistemə bağladığı hər hansı bir mobil cihazın (mobil telefon,
tablet vs.) kəsilməz şarj edilə bilməsini istifadə edilməkdədir.

ENERJİ

Geri Gələn Enerj i
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ƏV VƏ LCƏ SAĞ LA M LI Q

ƏV VƏ LCƏ SAĞLA MLIQ
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ƏVVƏLCƏ
SAĞLAMLIQ...
İdman, yalnız idmançılar üçün deyil, hər kəs üçündür ...
Bu gün dünyanın hər yerində olduğu kimi, piylənmə də
ölkəmizdəki insanların ən böyük sağlamlıq problemlərindən
biridir ... Təəssüf ki, ölkəmizdəki hər beş nəfərdən biri obez
hesab olunur. Kilolu olanların nisbəti 34% olaraq təyin
olundu ...
Mütəxəssislərin fikrincə, çox sayda xəstəliyə səbəb olan
piylənmə ilə mübarizə yalnız aktiv həyatla mümkündür. Bu
baxımdan YALT çox təsirli və istifadəsi asanlıqla cəmiyyətə
kömək edən bir vasitədir.

9

10

11

İQTİSAD İ FAY DA

İQTİSADİ
Yaxşı YALT’ın iqtisadi faydası nədir?
Cib telefonunu doldurmaq üçün orta hesabla 0,02 kilovat enerji sərf
olunur. Bu enerji miqdarı, ilk baxışda çox böyük görünmürsə da Türkiyə
səviyyəsində yalnız bunun üçün lazımlı enerji miqdarı 1.600 megawatt
olub ölkə iqtisadiyyatına yükünün illik 53,75 milyon dollar olduğu təyin
olunmuşdur. Ancaq mobil cihazlarını tam doldurmaq üçün YALT ilə cəmi 1
saat məşq etmək kifayətdir...
Bu mənada növünün tək nümunəsi olan YALT, başqa sözlə, “sizin enerjinizi
sizə geri verir” ...

FAYDA

İQTİSA Dİ FAYDA
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YALT TƏTBİQ İ

YA LT TƏTBİQİ

YALT TƏTBİQİ
İLƏ HƏR ŞEY MÜMKÜN

YALT, unikal bir proqrama sahib ...

YouTube

Downloa App

İdman fəaliyyətinizi başlamazdan əvvəl YALT velosipedi ilə ağıllı

edilən məsafə və karbon ayaq izindeki eniş sistemə işlənməkdədir.

cihazınızla cütləşdirdiyiniz zaman, xüsusi proqram sayəsində

Bu məlumatlar həm native, həm də qlobal səviyyədə işlənir. Beləcə

sistem ilə qarşılıqlı təsirə keçməkdədir. cütləşdirdiyiniz zamandan

gündəlik fəaliyyəti məlumatlarının yanında keçmiş fəaliyyət

etibarən, ağıllı cihaz ekranına aktivitenizle əlaqədar zəngin bir

məlumatlarına də daxil imkanı təmin edilməkdədir ...

məlumat axışı təmin edilməkdədir. Sistemə qoşulmuş inkişaf etmiş

Bunun yanında xəritə üzərindən istifadəçiyə ən yaxın velosiped

Flash microcontroller, mobil cihaz vasitəsilə istifadəçinin əsas

mövqeləri, çoxlu fəaliyyət variantları kimi bir çox xüsusiyyəti də

məlumatlarına çatıb, onları YALT App’e göndərməkdədir. Beləcə,

saxlamaqdadır ...

fəaliyyət müddəti, yandırılan kalori miqdarı, virtual olaraq qət

16

17

YALT MOBİL TƏTB İ Q İ

YA LT MOBİL TƏTBİQİ

17 DİLDE
Portugal

İspan

Fransız

İngilis

YALT MOBİL TƏTBİQİ
Alman

Çex

Eston

Rus

YALT tətbiqi çox uyumlu...

Hər şey tək bir proqram ilə əlinizin altında ...

Ionics ilə dizayn və istehsal edilən YALT App həm Android, həm

YALT App, həyata keçirilən bütün fəaliyyəti həm cihazda həm də

də IOS platformalarına uyğun bir şəkildə işləyir. Əməliyyat

yaxşılaşdırma işləri və mükafat sistemlərinə təməl meydana gətirməsi

sistemlərinin bütün yeniləmələrinə qısa müddət də uyğunlaşma

üçün Master App üzərində saxlamaqdadır. Bu şəkildə həm keçmiş

təmin edə bilən və yeni ehtiyaclara anlıq cavab verə bilən sistem,

istifadə məlumatlarını həm də müsabiqələrdə mövcud vəziyyət və

həmçinin 6 aylıq intervallarla yenilənir.

inkişaflar asanlıqla təqib edilə bilər.

Qısaca YALT Mobile App və üstün funksiyaları
Italyan

GPS əsaslı lokasyon məlumatı
ilə yerli istifadə monitorinqi

Macar

Türkçe

Azerice

Fars

Ərəb

Hind

Çin

Yapon

Fərqli xidmət təminatçıları üçün
fərqli admin ekranlar

Performans nişanı ilə keçmiş
fəaliyyətlərin göstərilməsi

Ən yaxın velosiped nerde
xüsusiyyəti ilə mobil cihazınızı
istədiyiniz nöqtədə şarj edə
bilmə imkanı

Mükafat sistemi ilə xidmət
provayderlərin istifadəçilərə
meydana gətirəcəyi yarışma
sistemləri

Xidmət provayderlərin öz
istifadəçilərinə istiqamətli
bildiriş sistemi
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YALT MOBİL TƏTB İ Q İ

YA LT MOBİL TƏTBİQİ

Sürətli və pulsuz qeydiyyatdan

GPS əsaslı mövqe təyin etmək

İstifadəçi məlumatlarına hər

Mükafat sistemi ilə Istifadə

ola bilmə, Facebook hesabı ilə

ilə yaxındakı enerji velosini

zaman daxil olmaq, həftəlik,

sahələrinə görə sistemə

daxil edə bilmə istifadə asanlığı

yerini öyrənmək.

aylıq və illik hesabatlar və

mükafat təyin etmək və

yanan kalorinin miqdarı,

istifadəçiləri təşviq etmə

ilə istifadəçi dostu.

sistemin keçdiyi məsafə,
velosipeddən istifadə vaxtı,
təmiz enerji ilə tıxanan ətraf
mühitə karbon tullantılarının
miqdarı.

Məlumat axışı
YALT App ilə fasiləsiz və idarəli bir məlumat axışı təmin

nöqsan qeydləri, regional və ümumi istifadə sıxlığı kimi məlumatlar

edilməkdədir.

nəzarət altına alınır.Bu tətbiq sistemi ilə istifadəçilər üçün mükafat

Xidmət təminatçıları istifadəçi müştəri məlumatlarını enerji

anbarlar təyin etmək və bu mükafatlara əməl etməklə istifadəçi

velosipedlərindən YALT Tətbiqi ilə xidmət provayderi tərəfindən

ünsiyyəti təmin etmək belə mümkündür...

açılacaq bir hesab vasitəsilə görə bilərlər. Bu şəkildə müştərilərin
ümumi sayı, kalorinin yanma miqdarı, istifadəyə yararlı məsafə,
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YALT APP NƏZA R ƏT

YA LT A PP NƏZA RƏT

YALT APP NƏZARƏT
YALT, ağıllı interaktiv velosiped tətbiqi, çox yönlü və istifadəçi dostu quruluşu
ilə hər ehtiyacını qarşılamaq üçün inkişaf etdirildi.
Panel de instrumentos funcional

Funksional göstərici paneli

YALT tətbiqi;

İdarə oluna bilər

Ölçəkləndirilə bilər

Güncellene bilər

Bütün istifadəçilərin fəaliyyətlərinin müşahidə, sahədəki bütün

Xidmət verən təşkilat tərəfindən istifadəçi təyin etməsi edilə, rolu

velosiped idarə edildiyi məlumatların mərkəzidir. Göstərici

müəyyən edilə bilər, rol anlayışları modul əsasında edilə bilər,

panellərini alınan məlumatlar web saytında anlıq olaraq

sərhədsiz istifadəçi təyin oluna bilən, təyin olunan istifadəçilərin

gözlemlenebilmektedir.

şifrələri verilənlər bazası daxil şifrelenmiş olaraq yazılan moduldur.

Genişlənə bilər

Panel de instrumentos funcional

Qeydə alınan bisikletleri sistemə təyin etmə

YouTube

Member Login

Tam nəzarət təmin edən admin paneli

WWW

Yüksək Təhlükəsizlik

Təşkilat tərəfindən xidmətə alınan velosipedlər

YALT App “Təhlükəsiz İnternet Əlaqəsi - (SSH-2)” 2048 bit məlumat

YALT admin paneli sayəsində sistem müəyyən edilə bilər. Təyin

şifrələmə texnologiyalarına uyğun olaraq inkişaf etdirilmişdir.

olunan velosiped bu sistemlə; bütün keçmiş istifadə məlumatları

İstifadəçilərin sistemdə etdikləri bütün kritik fəaliyyətlər bu əlaqə

əldə edilə bilər, istifadəçilərin siyahıları məlumat verilə bilər,

üzərindən saxlanmaqda, bu qeydlər eyni zamanda, adam, zaman və

GPS məlumatları müəyyən edilə bilər, istifadə nisbətləri; vaxt,

IP məlumatlarını də ehtiva etməkdədir. Mövcud qabiliyyəti ilə eyni

kalori və məsafə baxımından göstərilə bilər istifadə edilməyən

anda 10.000 istifadəçiyə rahatlıqla xidmət verə bilən bu sistem,

və ya pis niyyətli kəslər alınmış olan velosipedlər müddətsiz

ehtiyac halında asanlıqla genişleyebilen bir quruluşa da malikdir.

pasifleştirilebilmektedir.
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TƏHLÜ KƏS İZLİ K V Ə M Ü DA Fİ Ə

TƏ HLÜKƏ SİZLİK VƏ MÜDA FİƏ

TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ MÜDAFİƏ
YALT üçün təhlükəsizlik vacibdir.
YALT xüsusi hazırlanmış və yüksək təhlükəsizlik Flash

- 150C ilə + 800C arasında problemsiz bir şəkildə çalışması üçün

Microcontroller ilə təmin olunmuş məlumat axını ilə işləyir.

hazırlanmış YALT’ın sistemi, təchizata zərər verəcək səviyyədə

Həm velosipedin elektron kartını, həm qoşalaşmış mobil cihazı

istilik artışlarında da güc əlaqəsini avtomatik olaraq kəsərək özünü

həddindən artıq enerji artımından qorumaq üçün xüsusi bir

qoruma üzərinə proqramlaşdırılmış vəziyyətdədir. Ayrıca ola

təhlükəsizlik sistemi mövcuddur və bu sistem sayəsində giriş və

biləcək hər cür səhv məlumatlarını mərkəzə online şəkildə dərhal

çıxış gərginliyi daim və sabit bir səviyyədə olur.

çatdırmaqdadır. Bu sayədə lazımlı texniki qrupun ən qısa müddətdə
müdaxilə etməsi təmin edilir.
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ZƏ KA İLƏ D İZAYN ED İ LM İ ŞTİ R G Ü C İ LƏ İ STEH SAL OLUN UR

Z ƏKA İLƏ DİZAYN EDİLMİŞTİR GÜC İLƏ İSTEHSA L OLUNUR

IOS - Android
cihazlar arası keçiş edə
bilər alternativ şarj
xüsusiyyəti
10 mm qalınlığında GG20
tökmə sinfi bədən

Tamamilə ehtiyaca
görə özelleştirilebilir
adaptiv dövrə

Texnologiya ilə incəsənətin
görüşdüyü nöqtə

Heykəltəraşlı
sənətkarların
hazırladığı
erqonomik
dizayn

Z Ə K A İ L Ə D İ Z AY N
EDİLMİŞDİR

GÜÇ İLƏ İSTEHSAL
OLUNUR
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D IZAY N

DIZAYN

YYALT texniki və fiziki xüsusiyyətləriylə də unikal...

Monolit gövdə dizaynı

YALT ağıllı velosiped software, texniki infrastrukturu ilə Müəssisələrə

YALT’ın gövdəsi gerçək mənada bir sənət əsəridir. Çünki

tam uyğunlaşmağa əlavə olaraq,

heykəltəraş sənətçiləri tərəfindən hazırlanmışdır ... Bu

görünüş olaraq da son dərəcə elastik həllər təklif edir. Korporativ rəng,

sayədə bazardakı bənzərlərinin əksinə tamamilə əlavə yeri

naxış və loqotiplər ilə xüsusiləşdirilə bilən YALT, ayrıca üstün struktur

olmadan istehsal olunur. Monolitik bədənin üstünlükləri;

və dizayn xüsusiyyətləri ilə həmişə bir addım qabaqda.

yüksək gücü, korroziyadan qorunması və unikal estetik
görünüşüdür.
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QABIQ

Paslanmağa qarşı qoruma
YALT’ın metal gövdəsi xarici faktorların yaradacağı hər
növ abraziv təsirə qarşı xüsusi olaraq örtülmüşdür. Ətraf
mühitə zərəri olmayan və bərk tullantıların yaratmayan bu
kaplama sistemi, metal gövdəni müddətsiz olaraq qorumağa
etməkdədir.
Xüsusi pedal sistemi
YALT’ın xüsusi istehsal metal pedal qolu və polietilendən
çıxarılmış, alüminium boşqab ilə gücləndirilmiş pedal ayağı,
istifadəçinin ayağını kaydırmayacak şəkildə xüsusi olaraq
nəzərdə tutulmuşdur.

QABIQ
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TEX NOLOGIYA

TEXNOLOGIYA

IP 66 su keçirməyən
Sistemdə olan elektron kart, USB girişi və dinamo
təchizatı IP66 su keçirməyən standartına uyğun şəkildə
hazırlanmışdır. Yüksək təzyiqli su jeti təsirində dahi
su keçirməyən bu quruluş, paslanmazlık qoruması ilə
birləşincə, YALT’ın duzlu su təsirindəki sahil bölgələrində də
rahatlıqla istifadə edilə təmin etməkdədir.

Sənaye 4.0 tətbiqi
4. Sənaye İnqilabı, bir çox müasir avtomatlaşdırılmış
sistemini, məlumat alverlərini və istehsal texnologiyalarını
ehtiva edən kollektiv bir termindir. Bu inqilab obyektlərin
interneti, internetin xidmətləri və kiber-fiziki sistemlərdən
ibarət olan bir dəyərlər bütünüdür. YALT bünyəsində olan
inkişaf etmiş texniki infrastrukturu ilə bu sinifin ən yaxşı və
müvəffəqiyyətli nümayəndələrindən biridir.
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S ERTİFİKAS İYA

SERTİFİK A SİYA

SERTİFİKASİYA
Marka Qeydiyyatı

Dizayn Qeydiyyatı

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 18001:2014

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

YALT’ın arxasındakı mütəxəssis və qabiliyyətli imzalar var...
YALT ağıllı velosiped, tamamilə Türk

qısa müddətdə sektorun axtarılan

insanının və Türk zəkasının illər

markaları arasına girməyi bacarmışdır.

sürən işlərinin məhsulu olaraq ortaya

Bu gün xüsusilə inşaat və landşaft

çıxmışdır. Dizayner və istehsalçı təşkilat sahələrində, estetik yaradıcılıqla

ARXASINDA
BÖYÜK BİR İXTİSAS VAR...

ERGEAR Texnologiya AŞ, 2016-ci

texnoloji mütəxəssisliyi müvəffəqiyyətli

ildə, “günümüz dünyası üçün müasir

bir şəkildə bir araya gətirərək,

və ağıllı həllər inkişaf etdirmək”

xüsusi həllər çıxaran ERGEAR,

prinsipi ilə qurulmuşdur. Ümumi

müvəffəqiyyətlərinin qalıcı olması üçün

olaraq texnologiya, tikinti və landşaft

heç dayanmadan işə davam etməkdədir.

sahələrində fəaliyyət göstərən firma,
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Ofis
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis, No:2-4/A,
No:292-293 Kağıthane / İstanbul

Telefon
+90 212 294 44 89
Fax
+90 212 294 44 59
www.ergear.tech
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