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yalt ((jméno) ((stará turečtina) 1. Jasný. 2. Náhle zazářit.

3. Náhle se objevivší světlo a energie.
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ENERGETICKÉ KO LO YA LT

ENERGETICK É KOLO YA LT

Pokročilý Flash
mikrokontrolér

Systém osvětlení
LED zobrazující systém
nabíjení

Odlévané sedadlo
na míru

SEZNAMTE SE S NOVÝM A
“ U N I K ÁT N Í M ” K O L E M :

IP66 Vodotěsné
Tělo z
nerezové oceli

YA L T
ENERGETICKÉ KOLO
Speciální systém
pedálů
Zde je YALT...
Stručně řečeno, YALT, který je definován jako “interaktivní,

vidět v prostorách jako parky, zahrady a uzavřené prostory, je

inteligentní terénní kolo” a který byl vytvořen plně na základě

YALT jedinečným produktem, který obsahuje skutečný “interakční”

tuzemského designu a výroby, je prvním a jediným produktem

prvek.

naší země v této oblasti. Na rozdíl od jiných rotopedů, které můžete
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VYS OKÁ TECH NO LO G I E

VYSOK Á TECHNOLOGIE

Použití osobních údajů s NFC

Přístup k internetu přes podporu SIM
karty

S podporou wifi internetové vysílání do
okolí kola
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Možnost přechodu mezi bezdrátovým – kabelovým
nabíjením

Přenos dat pomocí Bluetooth

Nastavení obtížnosti s magnetickým
omezovačem

VYSOKÁ TECHNOLOGIE
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VRACEJÍCÍ S E ENERG I E

VRACEJÍCÍ SE
YALT je více než rotoped ...

Kinetická energie vznikající šlapáním během aktivity je
díky speciálnímu dynamu YALTu přeměněna na elektrickou
energii. Podle výkonu uživatele je tedy vyrobeno 12 až 50
V energie. Tato energie se pomocí speciálně navrženého a
vyrobeného regulátoru Step-Down Regulátor Napětí sníží
na úroveň napětí, kterou lze použít pro mobilní zařízení, a je
tak možné ji využít na nabití libovolného mobilního zařízení
(mobilní telefony, tablety atd.), které uživatel připojí k
systému.

ENERGIE

VRACEJÍCÍ SE ENERGIE
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ZD RAVÍ NA P RV NÍ M M Í STĚ

ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

8

ZDRAVÍ NA
PRVNÍM MÍSTĚ...
Sport není jen pro sportovce, ale pro všechny ...
V dnešní době je v naší zemi, stejně jako po celém světě,
největším zdravotním rizikem, kterému lidé čelí, obezita...
Bohužel, jeden z pěti lidí v naší zemi spadá do třídy obezity.
Procento osob s nadváhou je 34% ...
V boji proti obezitě, která je spouštěčem mnoha závažných
zdravotních problémů, odborníci opakovaně doporučují život v
pohybu. Z tohoto hlediska se YALT jeví jako účinný a praktický
pomocník pro zdraví společnosti.
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EKONOMICKÉ V ÝH O DY

EKONOMICKÉ
Jaký je ekonomický přínos YALTu?
Pro nabití jednoho mobilního telefonu se denně použije průměrně 0,02 kW
energie. Ač se toto množství může na první pohled zdát nízké, v měřítku
Turecka se jedná o energetický výdej 1600 megawattů, což představuje
ročně náklady ve výši 53.750.000 $. Zatímco k plnému nabití mobilního
zařízení stačí hodinové cvičení na YALTu...
V tomto smyslu vám YALT, který je jedinou ukázkou svého druhu, jinými
slovy “vaši energii vrací zpět” ...

VÝHODY

EKONOMICK É VÝHODY

12

13

14

15

S APLIKACÍ YA LT

S A PLIK ACÍ YA LT

S APLIKACÍ
YALT
JE MOŽNÉ VŠE

YALT má unikátní software ...

YouTube

Downloa App

Když před zahájením sportovní aktivity spárujete kolo YALT s

doba trvání aktivity, množství spálených kalorií, virtuálně ujetá

chytrým zařízením, prostřednictvím speciálního softwaru se

vzdálenost a snížení uhlíkové stopy. Tato data jsou zpracovávána

spojí se systémem. Od okamžiku spárování je na obrazovce

jak lokálně, tak i globálně. Kromě denních údajů o aktivitách je tak

inteligentního zařízení poskytován bohatý tok informací o vaší

zajištěn i přístup k informacím o minulých aktivitách...

aktivitě. Pokročilý Flash mikrokontrolér, připojený k systému,

Kromě toho nabízí mnoho funkcí, jako jsou umístění nejbližších kol

se dostává k základním informacím uživatele mobilního zařízení

k uživateli podle mapy, možnosti hromadné aktivity a podobně...

a odesílá je do aplikace YALT. Do systému se tedy zpracovává
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MOBILNÍ AP LI KAC E YA LT

MOBILNÍ A PLIK ACE YA LT

V 17 JAZYCÍCH
Portugalština

Španělština

Francouzština

Angličtina

Němčina

Čeština

Estonština

MOBILNÍ APLIKACE YALT
Ruština

Mobilní aplikace YALT je velmi kompatibilní

Vše máte po ruce s jedním programem...

Aplikace YALT, navržená a vyrobená s Ionics, funguje v souladu

Aplikace YALT ukládá veškerou uskutečněnou aktivitu jak do zařízení,

s platformami Android i IOS. Systém, který je schopen se v

tak za účelem zlepšování a vytvoření základu pro systémy odměňování

krátké době přizpůsobit všem aktualizacím operačních systémů

do aplikace Master. Tímto způsobem lze snadno sledovat jak minulá

a okamžitě reagovat na nové potřeby, je navíc v 6 měsíčních

data o používání, tak současnou situaci a vývoj v uskutečňovaných

obdobích aktualizován.

soutěžích.

Stručně mobilní aplikace YALT a její vynikající funkce
Italština

Lokální sledování užívání
pomocí GPS informací o poloze

Maďarština

Turečtina

Ázerbájdžánština

Perština

Arabština

Hindština

Čínština

Japonština

Různé administrátorské
obrazovky pro různé
poskytovatele služeb

Zobrazení minulých aktivit
pomocí karty Výkon

Díky funkcí kde je nejbližší kolo
možnost nabíjení mobilního
zařízení na libovolném místě

Soutěžní systém, vytvořený
poskytovateli služeb uživatelům
pomocí systému odměn

Systém oznamování pro
poskytovatele služeb, zaměřený
na jejich uživatele
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MOBILNÍ APL I K AC E YA LT

MOBILNÍ A PLIK ACE YA LT

Přátelský pro uživatele díky

Pomocí určení polohy na bázi

Nepřetržitý přístup k

Prostřednictvím systému

možnosti rychle a zdarma se

GPS určení umístění nejbližšího

uživatelským datům, týdenní,

odměňování systém přidělování

zaregistrovat a přihlásit se přes

energetického.

měsíční a roční zprávy,

odměn a podpory uživatelů

množství spálených kalorií,

podle jejich oblastí použití.

účet Facebook.

systémem nasimulovaná ujetá
vzdálenost, doba používání,
množství vyrobené čisté energií
a množství blokovaných emisí
uhlíku.

Datový tok
S aplikací YALT je zajištěn plynulý a řízený tok dat.

spálené kalorie, ujetá vzdálenost, záznamy o poruchách, regionální

Příjemci služeb a zákazníci budou mít možnost si přes aplikaci

a všeobecné vytížení použití apod.

YALT prostřednictvím účtu, který jim otevře poskytovatel služeb,

S tímto aplikačním systémem je dokonce možné přidělit uživatelům

prohlížet uživatelská data z energetických kol. Takto lze řízeným

meze odměn a prostřednictví sledování těchto odměn zajistit

způsobem získat informace jako jsou celkový počet uživatelů,

uživatelský kontakt...
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KONTROLA AP LI KAC E YA LT

KONTROLA A PLIK ACE YA LT

KONTROLA APLIKACE YALT
YALT, inteligentní interaktivní aplikace pro kola, byla se svojí univerzální a
uživatelsky přívětivou strukturou vyvinuta tak, aby splňovala všechny potřeby.
Panel de instrumentos funcional

Funkční přístrojová deska

Aplikaci YALT lze;

Administrační panel
zajišťující plnou kontrolu

Jedná se o datové centrum, kde jsou sledovány veškeré aktivity

Jedná se o modul, kterým může být poskytovatelem služby

všech uživatelů a jsou kontrolována všechna kola v areálu. Data

definován uživatel, může být určena jeho role, na základě modulu

přijatá z přístrojových desek lze na webové stránce sledovat živě.

provedena definice rolí, může být definován neomezený uživatel a
hesla definovaných uživatelů jsou zapisována v šifrované podobě
včetně databáze.

Spravovat

Poměřovat

Aktualizovat

Rozšiřovat

Panel de instrumentos funcional

Identifikace registrovaných
jízdních kol do systému

YouTube

Member Login

WWW

Vysoká míra bezpečnosti

Jízdní kola, která jsou institutem uvedena do provozu, lze definovat

Aplikace YALT byla vyvinuta v souladu s 2048 bitovými šifrovacími

do systému prostřednictvím administračního panelu YALT. S tímto

technologiemi Secure Internet Connection - (SSH-2)“- . Veškeré

systémem lze z definovaných jízdních kol načíst všechna data

podstatné aktivity, které uživatelé v systému provádějí, se

o použití v minulosti, nahlásit seznam uživatelů, definovat data

uschovávají prostřednictvím tohoto spojení, a tyto záznamy zároveň

GPS, míry využití; zobrazit je z hlediska času, kalorií a vzdálenosti,

obsahují i údaje o osobách, času a IP. Díky své stávající kapacitě

nepoužitá nebo zneužitá kola mohou být na dobu neurčitou

může tento systém snadno obsluhovat 10 000 uživatelů současně,

deaktivována.

a má strukturu, která se dá snadno v případě potřeby snadno
rozšiřovat.
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BEZPEČNOST A O C H R A NA

BEZPEČNOST A OCHRA NA

BEZPEČNOST A OCHRANA
Bezpečnost je pro YALT nezbytná.
Flash mikrokontrolér, který zajišťuje tok dat při aktivitách,

Systém YALT je navržen pro bezporuchový provoz mezi -150°C

prováděných s YALT, byl navržen a vyroben s hardwarem vysoké

a +800°C a je naprogramován na vlastní ochranu automatickým

bezpečnosti. Toto bezpečnostní zařízení, které zajišťuje, že vstupní

odpojením napájení při zvýšení teploty, které by mohlo poškodit

a výstupní napětí je vždy na určité a konstantní úrovni, chrání

zařízení. Zároveň také online přenáší všechny možné informace

jak elektronickou kartu kola, tak spárované mobilní zařízení proti

o závadách do centrály. Tímto způsobem se zajistí co nejrychlejší

přepětí energie.

zásah technického týmu.
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NAVRŽENO S I NTELI G ENC Í V YRO B ENO S E S I LO U

NAVRŽENO S INTELIGENCÍ VYROBENO SE SILOU

IOS - Android
alternativní nabíjení,
které může přepínat mezi
zařízeními
Kryt z litiny GG20 o
tloušťce 10 mm

Ergonomický
design navržený
sochaři
Adaptivní obvod, který
lze přizpůsobit přesně
podle potřeb

Bod, ve kterém se technologie
setkává s estetikou

N AV R Ž E N O S I N T E L I G E N C Í

VYROBENO SE SILOU
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D ES IGN

DESIGN

YALT je unikátní i svými technickými a fyzikálními vlastnostmi...

Monolitická konstrukce

YALT se svým inteligentním softwarem kol a technickou infrastrukturou

Konstrukce YALT je v pravém slova smyslu umělecké dílo.

nabízí firmám vedle plné přizpůsobivosti i vysoce flexibilní řešení v

Protože byla navržena sochaři ... Tímto způsobem se, na

otázce vzhledu. YALT, který lze přizpůsobit firemním barvám, vzorům

rozdíl od podobných výrobků na trhu, vyrábí bez jakýchkoliv

a logům, je díky vynikajícím konstrukčním a designovým vlastnostem

přídavných částí. Výhody monolitické konstrukce jsou

vždy o krok napřed.

vysoká pevnost, ochrana proti korozi a jedinečný estetický
vzhled.
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SKOŘÁPKY

Ochrana proti korozi
Kovová konstrukce YALT je speciálně potažena proti
jakémukoliv druhu korozního účinku způsobeného vnějšími
faktory. Tento nátěrový systém, který nepoškozuje životní
prostředí a nevytváří tuhý odpad, chrání kovovou konstrukci
po dlouhou dobu.
Speciální pedálový systém
Speciálně vyrobený kovový pedál YALT a pedálová šlapka
z polyethylenu, zesílená hliníkovou deskou, jsou speciálně
navrženy tak, aby noha uživatele nemohla sklouznout.

S KOŘÁPKY
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TECHNOLOGI E

TECHNOLOGIE

Vodotěsnost IP 66
Elektronická karta v systému, USB vstup a dynamo jsou
navrženy tak, aby splňovaly normu vodotěsnosti IP66. Tato
konstrukce, která je nepropustná pro vodu i pod vlivem
vysokotlakého vodního paprsku, v kombinaci s ochranou
z nerezové oceli zajišťuje, že YALT může být použit i v
pobřežních oblastech pod vlivem slané vody.

Aplikace Industry 4.0
4. průmyslová revoluce je kolektivní termín, který zahrnuje
mnoho moderních automatizačních systémů, výměny dat
a výrobních technologií. Tato revoluce je souborem hodnot,
které se skládají z internetu objektů, služeb internetu a
kyberneticko-fyzických systémů. YALT je díky své pokročilé
technické infrastruktuře jedním z nejlepších a úspěšných
zástupců této třídy.
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CERTIFIKÁTY

CERTIFIK ÁTY

CERTIFIKÁTY
Registrace ochranné známky

Registrace Designu

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

Za YALT stojí odborné a kvalifikované podpisy...
Chytré kolo YALT bylo vyvinuto jako

se v krátké době stala jednou z

produkt dlouhodobé práce výhradně

nejvyhledávanějších značek v oboru.

tureckého lidu a turecké inteligence.

ZA NÁMI STOJÍ
VYSOKÁ ODBORNOST...

Firma ERGEAR Teknoloji AŞ, designér

V současné době ERGEAR úspěšným

a výrobce, byla založena v roce 2016

spojováním estetické kreativity a

na principu “rozvoje moderních a

technologických znalostí zejména v

inteligentních řešení pro dnešní

oblasti stavebnictví a terénních úprav

svět”. Obecně lze říci, že společnost,

pokračuje v neustálé práci, aby udržela

která působí v oblasti technologií,

trvalost svých úspěchů.

stavebnictví a terénních úprav,

48

49

50

Kancelář
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

český

YAL T
ENERGETICKÉ KOLO

