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یالت (( )yaltاسم) (در ترکی باستانی)
-۱زرق و برق
۲ـ برق زدن ناگهانی
۳ـ نور و انرژی که یکباره به وجود آمده است

1

د و چر خه مو لد ا نر ژی یا لت

دوچرخه مولد انرژی یالت

سیستم نمایشگر میزان
شارژ ال.ای.دی

میکروکنترل فلش پیشرفته
زین (نشیمنگاه)
ریختهگری شده
مخصوص

با یک دوچرخه جدید و
بیهمتا آشنا شوید:

دارای استاندارد ضد
آب بودن IP66

بدنة یکپارچه ضد
زنگ

دوچرخه مولد انرژی یالت
)(yalt

سیستم پدال مخصوص
و اینک دوچرخه (...)yalt
دوچرخه یالت که کامالً در ترکیه طراحی و تولید شده است به اختصار دوچرخه هوشمند و
اینتراکتیو برای استفاده در محیط خارجی است .این دوچرخه در دنیا در نوع خود بینظیر میباشد.
دوچرخه هوشمند یالت از تمام دیگر دوچرخههای ثابت که در پارکها ،اماکن ورزشی و تفریحی
و یا در منازل وجود دارند ،کامالً متفاوت بوده و بهصورت کامل با شما ارتباط برقرار میکند.
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فنآوری (تکنولوژی) برتر

فنآوری (تکنولوژی) برتر

امکان تبادل شارژ برقی با سیم و بدون سیم

با استفاده از سیستم ان .اف.
سی مشخصات شما را ثبت
میکند

انتقال اطالعات با بلوتوث
()Blutooth

دسترسی اینترنت با کمک
سیمکارت

تنظیم قدرت پدال توسط سیستم
مغناطیسی

امکان دسترسی به اینترنت در
کنار دوچرخه توسط وای  .فای
()Wi-Fi

فنآوری (تکنولوژی) برتر
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انرژی بازگشتی

انرژی بازگشتی

انرژی
یالت محصولی بیش از یک دوچرخه ثابت
الطاقة الحركية الناتجة عن تدوير البداالت أثناء النشاط
يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية بفضل الدينامو الخاص في
 .YALTوبالتالي يتم إنتاج طاقة من  12إلى  50فولت
وفقا ألداء المستخدم .يتم تخفيض هذه الطاقة وفق منظم
الجهد الذي تم تصميمه وانتاجه بشكل خاص لتوفير إمكانية
شحن أي جهاز محمول يتم توصيله عن طريق المستخدم
بشكل متواصل (الهاتف المحمول ،الحاسب اللوحي
وغيرها).

بازگشتی
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اولویت سالمتی

اولویت سالمتی

ورزش نه تنها برای ورزشکاران بلکه برای همگان مفید است...
امروزه یکی از مشکالت عمده سالمت و بهداشت جامعه
جهانی افزایش وزن و چاقی است .متأسفانه در همه کشورها
از هر پنج نفر یک نفر چاق محسوب میشود و  ٪۳۴مردم
اضافه وزن دارند...
متخصصان همواره بر اهمیت زندگی با تحرک برای
مبارزه با اضافه وزن و چاقی تأکید میکنند .در این
خصوص دوچرخه یالت یک محصول منحصر بفرد برای
حفظ سالمت و بهداشت جامعه مطرح میشود.

اولویت سالمتی
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فایده اقتصادی

فایده اقتصادی
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فایده اقتصادی
سود (فایده) اقتصادی دوچرخه یالت چیست؟
برای شارژ یک تلفن همراه بهطور متوسط روزانه
 ۰٫۰۲کیلو وات انرژی مصرف میشود .هر چند این
میزان ناچیز به نظر میرسد اما در مقیاس ترکیه این
میزان  ۱۶۰۰مگاوات است و در یک سال هزینهای
معادل  ۵۳٬۷۵میلیوندالر در بردارد .در حالیکه برای
شارژ یک تلفن همراه بهطور متوسط یک ساعت پدال
زنی در دوچرخة هوشمند یالت کافی خواهد بود....
بدینترتیب دوچرخة هوشمند یالت که در نوع خود
بیهمتا میباشد «انرژی را که از شما میگیرد به شما
بازپس میدهد»...
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برنامه یالت

برنامه یالت

برنامه یالت
با این برنامه هر کاری ممکن است.
یالت دارای یک برنامه بسیار کامل است...
اگر قبل از شروع به کار با دوچرخه هوشمند یالت ،تلفن همراه خود را با دوچرخه همخوان و
شناسایی کنید ،دوچرخه هوشمند توسط برنامه مخصوص خود با تلفن شما ارتباط برقرار میکند.
در این صورت از ابتدای کار با دوچرخه هوشمند ،برنامه مخصوص یالت تمام اطالعات الزم
را در صفحه تلفن همراه به شما نمایش خواهد داد .این برنامه با استفاده از سیستم پیشرفته
میکرو کنترل فلش ،اطالعات شما را از تلفن همراه دریافت و به دوچرخه هوشمند یالت
ارسال میکند .بدینترتیب اطالعاتی مانند مدت زمان فعالیت ،میزان کالری مصرفی ،مسافت
مجازی طی شده در مدت فعالیت ،کاهش میزان انتشار کربن به محیط در سیستم ثبت میشود.
این اطالعات هم در دوچرخه هوشمند و هم در سیستم گلوبال ثبت میشود .بدینترتیب امکان
دسترسی به اطالعات روزانه و اطالعات روزهای گذشته (قبلی) مقدور خواهد بود...
App Download

YouTube

با استفاده از این برنامه شما میتوانید اطالعات مربوط به محل نزدیکترین دوچرخه هوشمند
یالت را دریافت کنید و یا از فعالیتهای گروهی و اخبار اینگونه اطالع کسب کنید.
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برنامه موبایل یالت

برنامه موبایل یالت

 ۱۷زبان

برنامه موبایل یالت

روسی

استونیایی

چک

آلمانی

انگلیسی

فرانسوی

اسپانیایی

ژاپنی

چینی

هندی

عربی

فارسی

آذربایجان

ترکی

پرتغالی

برنامه موبایل یالت بسیار سازگار
میباشد...

همه چیز در یک برنامه منسجم زیر دست
شمااست.

این برنامه با طراحی و ساخت آیکونی ،با
سیستم اندروید و آیوس سازگاری کامل دارد
و به راحتی قابل استفاده است .این برنامه
قابل بهروزرسانی در کوتاهترین زمان ممکن
و باالترین کیفیت کاری میباشد .نسخه
بهروزرسانی بهصورت منظم هر شش ماه
یکبار و در صورت نیاز همواره قابل دسترس
میباشد.

این برنامه هم بهصورت لوکال (بومی) و هم
بهصورت مستر اپلیکیشن تمام اطالعات و
فعالیتهای تکمیلی و سیستم جایزه را ثبت
میکند .بدین ترتیب با استفاده از این برنامه
میتوانید هم به اطالعات شخصی خود در
خصوص فعالیتهای گذشتهتان دسترسی داشته
باشید و همچنین از اخبار مربوط به فعالیتهای
گروهی و جوایز اطالع کسب کنید.

به اختصار برنامه موبایل یالت و ویژگیهای
استثنایی آن عبارتند از:
ایتالیایی
سیستم اطالعرسانی
مجزا و مخصوص
برای کاربران مؤسسات
مختلف ارائه دهنده
خدمات

مجارستانی

دسترسی به اطالعات
فعالیتی گذشته با استفاده
از آیکون کارایی

استفاده از صفحة
مدیریتی متفاوت برای
مؤسسات مختلف ارائه
دهندة خدمات

اطالعرسانی در
خصوص مسابقات و
جوایز و موارد دیگری
که توسط مؤسسات
مختلف ارائه دهنده
خدمات عرضه میشود.

با استفاده از سیستم
ردیابی نزدیکترین
دوچرخه هوشمند
میتوانید دستگاههای
موبایل و همراه خود را
شارژ کنید.

اطالعات موقعیت استقرار
با استفاده از جی  .پی  .اس
( )GPSو تعقیب استفاده
محلی
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برنامه موبایل یالت

با استفاده از سیستم
توزیع جوایز ،انتساب
جوایز و تشویق
کاربران به استفاده از
دوچرخه هوشمند.

برنامه موبایل یالت

با استفاده از سیستم جی .امکان ثبتنام سریع
دسترسی مستمر به
پی.اس ،تعیین موقعیت و رایگان ،ورود به
اطالعات کاربری،
سیستم توسط حساب
نزدیکترین دوچرخه
گزارش هفتگی،
فیسبوک ،کاربری
ماهانه و ساالنه میزان هوشمند
آسان و تأمین تمام
مصرف کالری ،سیم
امکانات مورد نیاز
مسیر و مسافت طی
کاربر.
شده مجازی ،مدت
زمان استفاده و میزان
تولید انرژی تمیز و
متناسب با موازین
زیست محیطی.

گردش دادهها (اطالعات)
با استفاده از برنامه یالت گردش و دسترسی بیوقفه به اطالعات و دادهها میسر میشود.
شرکتها و مؤسسات ارائه دهندة خدمات با استفاده از برنامه یالت و برنامه موبایل یالت
میتوانند برای کاربران خود حساب افتتاح کنند ،اطالعات شخصی آنان را ثبت و آنالیز کنند.
اطالعاتی مانند مجموع تعداد کاربران ،میزان مصرف کالری ،مسافت مجازی طی شده ،ثبت
خرابیها ،میزان استفاده از دوچرخه هوشمند و تعیین موقعیت مناسب برای آن و با کنترل کامل
اطالعات بسیار دیگری دریافت کنند.
با استفاده از این برنامه همچنین میتوان میزان مصرف برای اخذ جایزه تعیین نمود و جوایز
تعیین شده را به اطالع کاربران و یا گروهی از کاربران رساند.
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کنترل برنامه یالت

کنترل برنامه یالت

کنترل برنامه یالت
پنل ادمین برای کنترل کامل
برنامه اینترآکتیو دوچرخه هوشمند یالت ،برنامه چند جانبه با قابلیت توسعه
و مناسب برای استفاده کاربران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

برنامه یالت

قابل گسترش است

به روزرسانی

مقیاس پذیر

این پنل توانایی ثبت کاربر ،ایجاد نقش و
تعیین صالحیت و مأموریت ،ایجاد مأموریت
مرحلهای ،تعیین کاربر بدون محدودیت ،ایجاد
رمز عبور برای کاربران و انتقال و ثبت تمام
اطالعات مربوطه توسط شرکت و مؤسسه
ارائه دهندة خدمات است.

WWW

این پنل مرکز کنترل اطالعات موقعیت
دوچرخههای هوشمند و تمام اطالعات مربوط
به فعالیت کاربر میباشد .تمام اطالعات ثبت
شده در همان لحظه بهصورت آنالین در
وبسایت قابل دسترسی و تعقیب میباشد.

قابل مدیریت

حفاظت کامل

Member Login

پنل نمایشگر کاربری

YouTube

ثبت دوچرخههای هوشمندی که در
سیستم وجود دارند.

ارتباط اینترنت کامالً محفوظ با برنامه یالتـ
تمام دوچرخههایی که توسط شرکت و مؤسسه
ارتباط اینترنت برنامه یالت توسط تکنولوژی
ارائه دهنده خدمات تأمین و نصب شدهاند
اطالعات رمز  2-SSHبا  ۲۰۴۸بیت برقرار
توسط این برنامه در سیستم به ثبت میرسد.
میکند .تمام اطالعات برقراری ارتباط و
بدینصورت تمام اطالعات استفاده از این
فعالیتها در سیستم ثبت و نگهداری میشود .این دوچرخههای هوشمند قابل دسترسی خواهد بود.
اطالعات شامل؛ اشخاص ،زمان ،مدت و IP
همچنین با استفاده از این برنامه گزارش لیست
است .با ظرفیت فعلی توأما ً ( ۱۰۰۰۰دههزار)
کاربرانی که از دوچرخههای هوشمند استفاده
کاربر بهصورت همزمان میتوانند از سیستم
کردهاند و همچنین ثبت اطالعات جی.پی.اس
استفاده کنند .در صورت نیاز سیستم دارای
و تعریف آنها ،میزان استفاده ،زمان و مدت
قابلیت توسعه میباشد.
استفاده ،مسافت طی شده و یا سوءاستفاده از
دوچرخهها و غیر فعال کردن آنها از طریق
برنامه ممکن است.
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حفاظت و امنیت

حفاظت و امنیت
حفاظت و امنیت اولویت اصلی یالت است.
سیستم میکروکنترل فالش بهعنوان تأمین کننده تمام فعالیتها و انتقال اطالعات یالت با ویژگی
حفاظت و امنیت پیشرفته طراحی و تولید شده است .این سختافزار پیشرفته ولتاژ ورودی و
خروجی سیستم را کامالً ثابت نگه داشته و از ایجاد خسارت به سیستم جلوگیری بهعمل میآورد.
بدینترتیب هم کارت الکترونیکی دوچرخه هوشمند یالت هم دستگاههای موبایل و همراه متصل
به آن حفاظت میشود.
سیستم یالت بهصورتی طراحی و تولید شده است که از ۱۵۰ـ درجه تا  +۸۰۰درجه قابل استفاده
است .در صورتیکه دمای محیط به هر دلیلی افزایش یابد و موجب ایجاد خسارت به دستگاه
شود ،سیستم امنیتی بهصورت خودکار انرژی و برق ورودی به دستگاه را قطع میکند .این
سیستم عالوه بر این ویژگی اطالعات خسارات و خرابی احتمالی را بهصورت آنالین به مرکز
منتقل میکند و بدینترتیب سرویس تعمیر و نگهداری در اسرع وقت برای رفع مشکل اقدام الزم
را مبذول خواهند داشت.

حفاظت و امنیت
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طراحی هوشمند تولید قدرتمند

طراحی هوشمند تولید قدرتمند

آیوس ـ اندروید
ویژگی شارژ برای سیستمهای
مختلف موبایل موجود است.

طراحی ویژه
توسط هنرمندان
مجسمهسازی

بدنه گروه GG20
ریختهگری به
ضخامت ۱۰
میلیمتر

طراحی هوشمند

کارت الکترونیک
آداپتیو با قابلیت برآورد
تمام احتیاجات

نقطه تالقی ظرافت و تکنولوژی

تولید قدرتمند
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طرح

طراحی بدنه یکپارچه
بدنه دوچرخه هوشمند یالت توسط هنرمندان مجسمه سازی
طراحی شده است به این دلیل یک اثر هنری محسوب
میشود ...با این طراحی بدنه دوچرخه یالت تنها بدنه
دوچرخه بدون هیچ قطعی اتصالی بی رقیب و بی همتا
است .یکی از بزرگترین امتیازات بدنه یک پاره؛ استقامت
و دوام فوق العاده و همچنین با روکش ضد زنگ و مقاوم
دارای ظاهری بسیار شیک و مستحکم است.

طرح

یالت از نظر فنی و تکنولوژیک بیهمتا است.
یالت با زیرساخت فنی و با برنامه هوشمند ،تمام نیازهای
شرکتها و مؤسسات را برآورده میکند و درضمن از
نظر نما و ظاهر نیز بسیار کارآمد است .یالت با تنوع
رنگی ،طراحی و آرم و لوگو جوابگوی نیاز شرکتها و
با قابلیت طراحی و ساختار ویژه بدون رقیب است.
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پوسته

پوسته

ضدزنگ و دارای محافظ
تمام بدنه دوچرخة هوشمند یالت دارای عایق کامل ضد
تمام موارد ساینده و تخریب کننده میباشد .این الیه عایق
مطابق با استانداردهای زیست محیطی است و به محیط
زیست ضرر نمیرساند .این الیه حفاظتی بدون محدودیت
زمانی از تمام اجزاء دوچرخه هوشمند حفاظت بهعمل
میآورد.
سیستم پدال مخصوص
سیستم پدال یالت بهصورت اختصاصی از پدال و دستة
پلیاتیلن ساخته شده و توسط پالک آلومینیومی تقویت شده
است .پدال بهصورتی طراحی شده است که با محافظ
مخصوص ،پای کاربر از پدال خارج نمیشود.
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تکنولوژی

خصوصیت ضدآب IP66
تمام سیستم کارت الکترونیکی ،ورودی یو.اس.پی ،دینام و
تمام اجزای دیگر دارای استاندارد  IP66ضدآب طراحی
و تولید شده است .این ساختار که حتی در فشار باالی
آب نیز ویژگی ضدآب را تأمین میکند و توأم با ویژگی
ضدزنگ بودن تمام اجزای یالت را در مقابل آب نمکی
دریاچه نیز محفوظ میدارد و در تمام نقاط قابل استفاده
است.
فرآیند صنعتی ورژن ۴
فرآیند صنعتی ورژن  ،۴مجموعهای از ویژگیهای
تولیدی و تکنولوژی و تبادل اطالعات در صنعت
خودروسازی است .این مجموعه تعاریف ویژهای
برای برقراری ارتباط اینترنت ،خدمات اینترنتی و
سیستم سختافزاری سایبر میباشد .یالت با استفاده از
پیشرفتهترین تکنولوژی روز دارای زیرساخت فنی کامل
و یکی از نمونههای موفق این استاندارد بشمار میآید.

تکنولوژی
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گواهینامهها

گواهینامهها

الشهادات

گواهینامهها

ISO 18001:2014

ISO 50001:2011

ثبت طراحی

ثبت برند

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008
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ERGEAR

ERGEAR

یالت با پشتوانة متخصصین و ساخت هوشمند یالت با پشتوانة متخصصین
و ساخت هوشمند
یالت یک محصول کامل ساخت ترکیه است .طراحی و ساخت آن تماما ً

دارای پشتوانة غنی فنی و
تخصصی است.

توسط متخصصین و کارکنان ترکیه انجام شده است .طراح و تولیدکننده
آن شرکت فنآوری ارگهآر (سهامی خاص) است .این شرکت در سال
 ۲۰۱۶میالدی با هدف دستیابی به فنآوری تولید محصوالت هوشمند و
مدرن تأسیس شده است .این شرکت در زمینههای تکنولوژی ،ساختمانی و
محوطهسازی فعالیت میکند و در مدت زمان کوتاه ،پس از تأسیس بهعنوان
یک شرکت پیشرو در بخش صنعتی شناخته شده است.
شرکت ارگهآر امروزه خصوصا ً در زمینه ساختمان و محوطهسازی با
طراحی و سازههای تکنولوژیک و پیشرفته راهحلهای مخصوص و موفق
ارائه میدهد و تالش خود را در این زمینه استمرار میبخشد.
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