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yalt (Nimisõna) (Vana türgi keel) 1. Hiilgav. 2. Spontaanselt
särada. 3. Valgus ja energia, mis ilmub kohe.
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YALT ENERGIA JALGR ATAS

YALT ENERGIA JALGR ATAS

2

LED-valgustussüsteem,
mis näitab
laadimissüsteemi

Välja töötatud Flash
mikrokontroller
Spetsiaalselt
valmistatud vormitud
iste

TUTVU UUE JA
“ K O O S K Õ L A S TA M ATA” J A L G R AT TA G A :

Spetsiaalne pedaalisüsteem
Roostevabast
terasest üheosaline
raam

YA L T
E N E R G I A J A L G R ATA S
IP66 Veekindel
YALTi Tutvustus...
Lühidalt öeldes on YALT defineeritud kui „interaktiivne,

jalgratastest, mida näete sellistes ruumides nagu pargid, aiad ja

intelligentne, avatud ruumiga jalgratas”, mis tekkis täielikult

suletud ruumid, on YALT tasakaalustamata toode, mis tõeliselt

kohaliku disaini ja tootmise kaudu ning on meie riigi esimene

“suhtleb” sinuga.

ja ainus toode selles valdkonnas. Erinevalt stabiilse seisundiga
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KÕRGTEHNOLOO GI LI N E

KÕRGTEHNOLOOGILINE

Isikuandmete kasutamine NFC-ga

SIM-kaart toetab Interneti-ühendust

Wi-Fi toega jalgratta ümber interneti
levitamise vahendid

Ülemineku vahendid
traadita - traadiga laadimise vahel

Andmeedastus Bluetoothiga

Rasked seaded magnetilise klassifikaatori
abil

KÕRGTEHNOLOOGILINE
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ENERGIA TAGASTA MI N E

ENERGIA

YALT on palju enamat kui tingimuslik jalgratas...
Pedaalide liikumise ajal tekkinud kineetiline energia
muundatakse elektrienergiaks tänu YALT spetsiaalsele
dünamole. Seega toodetakse kasutaja jõudluse põhjal 12 kuni
50 volti. Seda energiat kasutatakse igasuguse mobiilseadme
(mobiiltelefoni, tahvelarvuti jne) katkestamatul laadimisel,
mida kasutaja süsteemiga ühendab, vähendades selle pinge
taset, millega mobiilseadet saab kasutada spetsiaalselt
kavandatud ja toodetud sammuga -Võimsusregulaator.

TAGASTAMINE

ENERGIA TAGASTA MINE

6

7

TER VIS ESITEKS

TER VIS ES ITEKS
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TERVIS
ESITEKS ...
Sport on mõeldud kõigile, mitte ainult sportlastele...
Tänapäeval on meie riigis ja kogu maailmas suur terviserisk
inimesTE ülekaalulisus. Kahjuks liigitatakse meie riigis üks
viiest inimesest rasvunuks. Ülekaaluliste isikute määr on 34%.
Rasvumise vastu võitlemisel, mis on paljude tõsiste
terviseprobleemide vallandamine, soovitavad eksperdid
pidevalt aktiivset eluviisi. Sellest vaatenurgast ilmneb YALT kui
tõhus ja praktiline abiline ühiskonna tervisele.
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ÖKONOOMILISED E E LI SE D

ÖKONOOMILISED
Mis on YALT eelised?

Mobiiltelefoni laadimiseks kulub iga päev keskmiselt 0,02 kilovatti
energiat. Kuigi seda summat tajutakse esmapilgul madalana, näeme,
et selle energia kulu Türgis on 1600 megavatti ja võrdub 53,75 miljoni
dollari aastase maksumusega. Aga 1 tunnisest treeningust YALTiga piisab
mobiilseadme täielikuks laadimiseks.
Teisisõnu, ainulaadne YALT „annab sinu energia sulle tagasi”.

EELISED

ÖKONOOMILISED EELISED
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YALTI ÄPPIGA

YALTI ÄPPIGA

YALTI ÄPPIGA
ON KÕIK VÕIMALIK

YALTil on ainulaadne tarkvara.

YouTube

App Download

Kui sünkroonite oma intelligentset seadet jalgrattaga YALT

läbitud virtuaalset kaugust ja süsiniku jalajälje vähenemist. Neid

enne sõitmist, on see süsteemiga suhtluses tänu spetsiaalsele

andmeid töödeldakse nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil.

tarkvarale. Sünkroniseerimise hetkest alates on teie nutiseadme

Ja see annab võimaluse pääseda juurde nii päevase tegevuse

ekraanile tagatud teie tegevuse rikkalik voog. Süsteemile tuginev

andmetele kui ka varasemale tegevusele.

Flash Microcontroller jõuab kasutaja põhilisele informatsioonile

Lisaks sellele pakub see kaardil mitmeid funktsioone, nagu

mobiilseadmes ja saadab need YALT rakendusele. Seega

kasutajale kõige lähemal asuvate jalgrataste positsioonid ja

töödeldakse süsteemis aktiivsuse kestust, põletatud kaloreid,

mitmed aktiivsusvõimalused.
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YALT MOBIILIR AK E N DUS

YALT MOBIILIR AKENDUS

17 KEELES
Portugali

Hispaania

Prantsuse

Inglise

Saksa

YALT MOBIILIRAKENDUS
Tšehhi

Eesti

Vene

YALT rakendus on üsna ühilduv.

Kõik käeulatuses ühe programmiga.

YALT rakendus on projekteeritud ja toodetud Ionicsiga ning töötab

YALT rakendus salvestab kõik sooritatud tegevused nii seadmesse kui ka parendustööde

kooskõlas Android- ja iOS-platvormidega. Süsteem saab kiiresti

ja auhindade süsteemide loomiseks Master App’is. Sellega seoses saate hõlpsasti jälgida

kõikides operatsioonisüsteemide uuendustes ühtlustada ja

nii varasemate andmete kasutamist kui ka praegust sisu ja sisu arengut.

reageerida kohe uutele vajadustele. Samal ajal,
seda ajakohastatakse iga kuue kuu järel.

YALT mobiilirakendus ja selle ülemised funktsioonid
Itaalia

Kohaliku kasutamise jälgimine
GPS-põhise asukohateabe abil

Ungari

Türgi

Aserbaidžaani

Pärsia

Araabia
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Hindi

Hiina

Jaapani

Erinevad administraatori
ekraanid erinevatele
teenusepakkujatele

Varasemate tegevuste
visualiseerimine toimivuse
vahekaardiga

Vahendid, mis muudavad
teie mobiilseadet, kus iganes
soovite, funktsiooni „Kus on
lähim jalgratas”

Võistlussüsteemide
teenusepakkujad loovad
kasutajatele auhinnasüsteemi

Teenusepakkujate enda
kasutajate teavitamise süsteem
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YALT MOBIILIR AKENDUS

Kiire ja tasuta registreerimine,

Lähima energiaga jalgratta

Pidev juurdepääs kasutajale,

Süsteemi tasuv ja kasutajate

lihtne kasutamine Facebookiga

määramine GPS-põhise

põletatud kalorite arv

julgustamine, mis põhineb

sisse logimise võimalusega ja

asukoha määramise abil.

andmetega, nädala, kuu

auhindade süsteemidel ja

ja iga-aastane aruanne,

kasutusaladel.

kasutajasõbralik.

süsteemi poolt simuleeritud
kaugus, kasutuse kestus,
toodetud puhas energia ja
süsinikdioksiidi heite vältimine.

Andmevoog
YALT rakendus tagab katkematu ja kontrollitud andmevoo.

koguarv, põletatud kalorid, läbitud vahemaa, talitlushäirete

Institutsioonid ja kliendid, kes saavad teenuseid, saavad tutvuda

andmed, piirkondlikud ja üldkasutatavad intensiivsused.

energia jalgratastelt pärinevate kasutajaandmetega rakendusega

Selle rakendussüsteemiga on isegi võimalik määrata kasutajatele

YALT teenuseosutaja asutuse poolt neile avatud kontodele. Seega

auhinnakünnised ja tagada kasutajate suhtlemine nende

saab kontrollitud viisil juurde pääseda andmetele, nagu kasutajate

auhindade jälgimisega.
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YALT R AKENDUSE KONTROLL

YALT RAKENDUSE KONTROLL
YALT töötati välja, et vastata igale vajadusele aruka interaktiivse jalgratta rakenduse
ning mitmekülgse ja kasutajasõbraliku struktuuriga.
Panel de instrumentos funcional

Funktsionaalse indikaatori paneel

YALT rakendus on;

Admin paneel, mis tagab täieliku kontrolli

Kontrollitakse andmekeskust, kus vaadatakse kõiki kasutajate

Moodul, mille kasutaja saab määratleda teenindava asutuse poolt,

tegevusi ja kõiki piirkonna jalgrattaid. Indikaatorpaneelilt saadud

kus saab kindlaks määrata rollid, rollide määratlusi saab teha

andmeid saab veebisaidil reaalajas vaadata.

mooduli abil, piiritlemata kasutajaid saab määratleda ja kirjutada
krüpteeritavaks, sealhulgas määratletud kasutajate paroolid ja
andmebaasid .

Hallatav

Skaleeritav

Uuendatav

Laiendatav

Panel
de instrumentos
Salvestatud
jalgratastefuncional
määratlemine

süsteemis

YouTube

Member Login

WWW

Kõrge turvalisus

Tänu süsteemi YALT administraatoripaneelile saab seadmestiku

YALT rakendus töötati välja vastavalt “Secure Internet Connection

poolt hooldatud jalgrattaid määratleda. Selle süsteemiga saab selle

- (SSH-2)” 2048-bitistele andmete krüpteerimise tehnoloogiatele.

süsteemi abil saada tagasiulatuvaid kasutusandmeid määratud

Kõik need kriitilised tegevused, mida kasutajad süsteemis teevad,

jalgratastelt, esitada saab kasutatavate kasutajate nimekirju,

salvestatakse selle ühenduse kaudu ja need kirjed sisaldavad

määratleda GPS-andmeid, kasutada ajakulu, kaloreid ja kaugusi

samaaegselt ka isikut, aega ja IP-teavet. See süsteem suudab

ning jalgrattaid, mis on pahatahtlike inimeste poolt kasutamata või

mugavalt teenindada 10 000 kasutajat samal ajal oma praeguse

võtmata saab lõputult välja lülitada.

võimsusega ja tal on vajaduse korral kergesti laiendatav struktuur.
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TUR VALIS US JA K AITSE

TURVALISUS JA KAITSE
Turvalisus on oluline YALTi jaoks.
Flashi mikrokontroller võimaldab andmevoogu YALT abil läbi viidud

YALTi süsteem oli loodud töötama ilma probleemideta vahemikus

tegevustes ning on spetsiaalselt projekteeritud ja toodetud kõrge

-150 ° C kuni 800C ning on programmeeritud nii, et see kaitseb

turvaseadmetega. See turvavarustus tagab, et süsteemi sisenev

ennast soojussõrmetes tasemel, mis kahjustaks selle riistvara,

ja sealt väljuv pinge on alati kindlal ja parandatud tasemel ning

katkestades automaatselt ühenduse vooluga. Samuti edastab see

kaitseb nii jalgratta elektroonilist kaarti kui ka sünkroniseeritud

keskusele kõikvõimalikke võimalikke talitlushäireid. Sellega seoses

mobiilseadet äärmise võimsuse üle.

on vajalik tehniline meeskond võimalik sekkuda nii kiiresti kui
võimalik.
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MÕISTATUD INTELLIGENTSEGA TOODETUD TUGEVUSEGA
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Vahetatav alternatiivne
laadimisfunktsioon
iOS - Android-seadmete
vahel

10 mm paksune
GG20 valatud
klassi korpus

M Õ I S TAT U D I N T E L L I G E N T S E G A

Kohanduv vooluring, mis
on kohandatav, lähtudes
täielikult vajadusest

Punkt, kus tehnoloogia
vastab esteetikale

Ergonoomiliselt
skulptorite kujundatud

TOODETUD TUGEVUSEGA
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Disain

Disain

YALT on võrreldamatu selle tehniliste ja füüsiliste omadustega...

Üheosaline raam

YALT kohandub täielikult arukate jalgrataste tarkvara ja tehnilise

YALT raam on tõesti kunstiteos. Sest see oli kujundatud

infrastruktuuriga asutustele ning pakub ka välimuselt uskumatult

skulptorite poolt. Sellega seoses ja vastupidiselt sarnastele

paindlikke lahendusi. LUSTERit (YALT) saab kohandada ettevõtte

turul olevatele mudelitele toodetakse seda täielikult ilma

värvide, kujunduse ja logodega ning see on alati ühe sammu võrra ees

liigesteta. Üheosalise korpuse eelised on selle kõrge

ja kõrgemate struktuuri- ja disainiomadustega.

vastupidavus, korrosioonikaitse ja ainulaadne esteetiline
välimus.
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KEST

Kaitse korrosiooni eest
YALT metallraam on spetsiaalselt kaetud igasuguste
söövitavate mõjude vastu, mida välised elemendid loovad.
See kattesüsteem on keskkonnasõbralik ja ei tekita tahkeid
jäätmeid ning kaitseb metalli korpust lõputult.

Spetsiaalne pedaalisüsteem
YALT spetsiaalselt valmistatud polüetüleenist valmistatud ja
alumiiniumkattega tugevdatud metallist pedaalikäepide ja
pedaalilaager on mõeldud spetsiaalselt selleks, et kasutaja
jalg ei libiseks.

KEST
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Teh n ol oog ia

Tehnoloog ia

IP66 veekindel
Süsteemis leiduv elektrooniline kaart, USB-port
ja dünamo-seadmed on projekteeritud kooskõlas
veekindla standardiga IP66. See struktuur on veekindel
isegi kõrgsurve veejoa mõjul ja kui see on ühendatud
roostevabast terasest kaitsega, tagab see, et YALT saab
mugavalt kasutada rannikualadel soolase vee mõju all.

Tööstus 4.0 rakendus
4. tööstusrevolutsioon on kollektiivne termin, mis
hõlmab paljusid kaasaegseid automatiseerimissüsteeme,
andmevahetust ja tootmistehnoloogiaid. See revolutsioon
on väärtuste kogum, mis hõlmab asjade internetti,
internetiteenuseid ja küberfüüsilisi süsteeme. YALT on
selle klassi üks parimaid ja edukamaid esindajaid, kellel on
arenenud tehniline infrastruktuur.
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SERTIF IK A ADID

SERTIFIK A ADID

SERTIFIKAADID
Kaubamärkide registreerimine

Disainilahenduse registreerimine

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 18001:2014

ISO 14001:2015
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ERGE AR

YALT on toetatud ekspertide ja talentide poolt...

TOETATUD
OLULISEMATE EKSPERTIDEGA.

YALT nutikas jalgratas kujunes

„arendada tänapäeva maailmas

välja ainuüksi Türgi rahva ja Türgi

kaasaegseid ja arukaid lahendusi”.

luureandmete aastate pikkuste

Ettevõte tegutseb üldjuhul tehnoloogia,

uuringute tulemusena. Projekteerimis-

ehituse ja haljastuse vallas ning tal

ja tootmisasutus ERGEAR Teknoloji

õnnestus kiiresti siseneda sektori kõige

AŞ asutati 2016. aastal põhimõttega

ihaldatumate kaubamärkide hulka.
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Kontor
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis, No:2-4/A,
No:292-293 Kağıthane / Isztambul

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

eesti
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