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YALT ENERJİ B İ Sİ K LE Tİ

YALT ENERJİ BİS İKLETİ

Gelişmiş
Flash Microcontroller

Şarj Sistemini
gösteren
Led Aydınlatma
Sistemi

Özel Yapım
Döküm Koltuk

YENİ VE “BENZERSİZ”
B İ R B İ S İ K L E T L E TA N I Ş I N :

IP66 Su Geçirmezlik

Paslanmaz Yekpare
Gövde

Özel
Pedal Sistemi
İşte karşınızda YALT…
Kısaca, “interaktif, akıllı açık alan bisikleti” olarak tanımlanan,

alan gibi mekanlarda benzerlerini gördüğünüz sabit kondisyon

tamamen yerli tasarım ve üretim olarak ortaya çıkan YALT, bu

bisikletlerinden farklı olarak, YALT gerçek anlamda sizinle

alanda ülkemizin ilk ve tek ürünüdür. Park, bahçe ve kapalı

“etkileşime geçme” özelliğine sahip, benzersiz bir üründür.
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YALT ENERJİ BİS İKLETİ
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İşte karşınızda YALT…
Kısaca, “interaktif, akıllı açık alan bisikleti” olarak tanımlanan,

alan gibi mekanlarda benzerlerini gördüğünüz sabit kondisyon

tamamen yerli tasarım ve üretim olarak ortaya çıkan YALT, bu

bisikletlerinden farklı olarak, YALT gerçek anlamda sizinle

alanda ülkemizin ilk ve tek ürünüdür. Park, bahçe ve kapalı

“etkileşime geçme” özelliğine sahip, benzersiz bir üründür.
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YÜKSEK TEKNOLOJİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ

NFC ile Kişisel Data kullanımı

SIM card desteği internet erişimi

Kablosuz - Kablolu şarzlar arası
geçiş imkanı

Bluetooth ile data transferi

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Wifi Desteği ile bisiklet çevresine
internet yayını imkanı

Manyetik sınırlandırıcı ile zorluk ayarı
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GERİ GELEN EN E R Jİ

GERi GELEN
YALT, bir kondisyon bisikletinden çok daha fazlası...

Aktivite esnasında pedal çevirerek üretilen kinetik enerji,
YALT’ın özel dinamosu sayesinde elektrik enerjisine
dönüştürülmektedir. Böylece, kullanıcının performansına
göre 12 ile 50 volt arasında bir enerji üretilmektedir. Bu enerji,
özel tasarlanıp üretilen Step-Down Voltaj Regülatörü ile
mobil cihazın kullanılabileceği voltaj seviyesine düşürülerek,
kullanıcının sisteme bağladığı herhangi bir mobil cihazın
(cep telefonu, tablet vs.) kesintisiz şarj edilebilmesinde
kullanılmaktadır.

ENERJi

GERİ GELEN ENERJİ
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ÖNCE SAĞ LIK

ÖNCE S AĞLIK

8

ÖNCE
SAĞLIK...
Spor, sadece sporcular için değil, herkes içindir…
Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların karşı
karşıya kaldıkları en büyük sağlık riski obezitedir... Maalesef
ülkemizde her beş kişiden biri obez sınıfına girmektedir. Fazla
kilolu bireylerin oranı ise %34’tür…
Birçok ciddi sağlık sorununun tetikleyicisi olan obezite ile
mücadelede hareketli bir yaşam uzmanlar tarafından ısrarla
önerilmektedir. Bu açıdan bakıldığında YALT etkili ve pratik bir
toplum sağlığı yardımcısı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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EKONOMİK FAYDA

EKONOMİK
Peki YALT’ın ekonomik faydası nedir?

Bir cep telefonunu şarj edebilmek için günde ortalama 0,02
kilowatt enerji harcanmaktadır. Bu miktar, ilk bakışta düşük
olarak algılansa da Türkiye ölçeğinde bu enerji harcamasının
1.600 megawatt olduğunu ve bunun da yılda 53,75 milyon
dolarlık bir maliyet oluşturduğunu görmekteyiz. Oysa mobil
cihazın tamamen şarj edilebilmesi için 1 saatlik YALT egzersizi
yeterlidir…
Bu anlamda türünün tek örneği olan YALT, diğer bir deyişle,
“sizin enerjinizi size geri veriyor”...

FAYDA

EKONOMİK FAYDA
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YALT APP

YALT APP

YALT APP

İLE HER ŞEY MÜMKÜN

YALT, benzersiz bir yazılıma sahip...

YouTube

App Download

Spor aktivitenize başlamadan önce YALT bisikleti ile akıllı cihazınızı

sanal olarak kat edilen mesafe ve karbon ayak izindeki düşüş

eşleştirdiğinizde, özel yazılım sayesinde sistem ile etkileşime

sisteme işlenmektedir. Bu veriler hem yerel hem de global olarak

geçmektedir. Eşleştirme anından itibaren, akıllı cihazınızın

işlenmektedir. Böylece günlük aktivite verilerinin yanı sıra geçmiş

ekranına aktivitenizle ilgili zengin bir bilgi akışı sağlanmaktadır.

aktivite bilgilerine de erişim olanağı sağlanmaktadır…

Sisteme bağlı gelişmiş Flash Microcontroller, mobil cihaz

Bunun yanında harita üzerinden kullanıcıya en yakın bisiklet

üzerinden kullanıcının temel bilgilerine ulaşıp, bunları YALT App’e

konumları, çoklu aktivite seçenekleri gibi birçok özelliği de

göndermektedir. Böylece, aktivite süresi, yakılan kalori miktarı,

barındırmaktadır...
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YALT MOBİL APP

17 DİLDE
Portekizce

İspanyolca

Fransızca

İngilizce

YALT MOBİL APP
Almanca

Çekce

Estonca

Rusça

YALT App çok uyumlu…

Her şey tek programla elinizin altında…

Ionics ile tasarlanıp üretilmiş olan YALT App hem Android hem de

YALT App, gerçekleştirilen tüm aktiviteyi hem cihazda hem de

IOS platformlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. İşletim

iyileştirme çalışmaları ve ödül sistemlerine temel oluşturması

sistemlerinin tüm güncellemelerine kısa süre de uyum sağlayabilen

amacıyla Master App üzerinde saklamaktadır. Bu sayede hem

ve yeni ihtiyaçlara anlık cevap verebilen sistem, aynı zamanda

geçmiş kullanım verilerini hem de yapılacak yarışmalardaki mevcut

6 aylık periyotlarla da güncellenmektedir.

durum ile gelişmeler kolayca takip edilebilmektedir.

Özetle YALT Mobil App ve üstün fonksiyonları
İtalyanca

GPS tabanlı lokasyon bilgisi ile
yerel kullanım izleme

Macarca

Türkçe

Azerice

Farsça

Arapça

Hintçe

Çince

Japonca

Farklı hizmet sağlayıcıları için
farklı admin ekranları

Performans sekmesi ile geçmiş
aktivitelerin görüntülenmesi

En yakın bisiklet nerde özelliği
ile mobil cihazınızı istediğiniz
noktada şarj edebilme imkanı

Ödül sistemi ile hizmet
sağlayıcılarının kullanıcılara
oluşturacağı yarışma sistemleri

Hizmet sağlayıcılarının kendi
kullanıcılarına yönelik bildirim
sistemi
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YALT MOBİL AP P

YALT MOBİL APP

Hızlı ve ücretsiz kayıt olabilme,

GPS bazlı konum belirleme ile

Kullanıcı verilerine sürekli ulaşım,

Ödül sistemi ile kullanım

Facebook hesabı ile giriş

yakındaki enerji bisikletinin

haftalık, aylık ve yıllık raporlama

alanlarına göre sisteme ödül

yapabilme kullanım kolaylığı ile

yerini belirleme.

ile yakılan kalori miktarı, sistemin

atama ve kullanıcıları teşvik etme

kullanıcı dostu.

simüle ettiği gidilen mesafe,
kullanım süresi, üretilen temiz
enerji ile engellenen karbon
salınımı miktarı.

Veri akışı
YALT App ile kesintisiz ve kontrollü bir veri akışı sağlanmaktadır.

kalori, kat edilen mesafe, arıza kayıtları, bölgesel ve genel kullanım

Hizmet alacak kurumlar müşteriler YALT App ile enerji

yoğunlukları gibi verilere kontrollü bir biçimde ulaşılabilmektedir.

bisikletlerinden gelen kullanıcı verilerini, hizmet sağlayıcı

Bu uygulama sistemi ile kullanıcılar için ödül barajları atamak ve bu

kuruluş tarafından kendilerine açılacak hesap üzerinden

ödüllerin takibi ile kullanıcı iletişimi sağlamak bile mümkündür…

inceleyebilmektedir. Böylelikle toplam kullanıcı sayısı, yakılan
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YALT APP KONTROL

YALT APP KONTROL
YALT, akıllı interaktif bisiklet uygulaması, çok yönlü ve kullanıcı dostu yapısı ile her
ihtiyaca cevap verebilmesi için geliştirilmiştir.
Fonksiyonel gösterge paneli
YALT uygulaması;

Tam kontrol sağlayan admin paneli

Tüm kullanıcıların aktivitelerinin gözlemlendiği, alandaki tüm

Hizmet veren kurum tarafından kullanıcı tanımlaması yapılabilen,

bisikletlerin kontrol edildiği veri merkezidir. Gösterge panellerinden

rol belirlenebilen, rol tanımları modül bazında yapılabilen, sınırsız

alınan veriler web sitesinde anlık olarak gözlemlenebilmektedir.

kullanıcı tanımlanabilen, tanımlanan kullanıcıların şifreleri veri
tabanı dahil şifrelenmiş olarak yazılan modüldür.

Yönetilebilir

Ölçeklendirilebilir

Güncelleştirilebilir

Genişleyebilir

Kayda alınan bisikletleri sisteme tanımlama

YouTube

Member Login

WWW

Yüksek Güvenlik

Kurum tarafından hizmete alınan bisikletler YALT admin

YALT App “Güvenli İnternet Bağlantısı - (SSH-2)” 2048 bit veri

paneli sayesinde sisteme tanımlanabilmektedir. Tanımlanan

şifreleme teknolojilerine uygun olarak geliştirilmiştir. Kullanıcıların

bisikletlerden bu sistemle geçmişe dönük tüm kullanım verileri

sistemde yaptıkları tüm kritik aktiviteler bu bağlantı üzerinden

alınabilmekte, kullanıcıların listeleri raporlanabilmekte, GPS verisi

saklanmakta, bu kayıtlar aynı zamanda, kişi, zaman ve IP bilgilerini

tanımlanabilmekte, kullanım oranları; süre, kalori ve mesafe

de içermektedir. Mevcut kapasitesi ile aynı anda 10.000 kullanıcıya

cinsinden görüntülenebilmekte, kullanılmayan veya kötü niyetli

rahatlıkla hizmet verebilen bu sistem, ihtiyaç halinde kolaylıkla

kişilerce alınmış olan bisikletler süresiz pasifleştirilebilmektedir.

genişleyebilen bir yapıya da sahiptir.
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G ÜVENLİK VE KOR UM A

GÜVENLİK VE KORUM A

GÜVENLİK VE KORUMA
YALT için güvenlik vazgeçilmezdir.
YALT ile yapılan aktivitelerde veri akışını sağlayan Flash

– 150C ile +800C arasında sorunsuz bir biçimde çalışması için

Microcontroller, özel olarak yüksek güvenlik donanımı ile

tasarlanmış YALT’ın sistemi, donanıma zarar verecek seviyedeki

tasarlanmış ve üretilmiştir. Sisteme giren ve çıkan voltajın her

sıcaklık artışlarında da güç bağlantısını otomatik olarak keserek kendini

zaman belirli ve sabit bir seviyede olmasını sağlayan bu güvenlik

koruma üzerine programlanmış durumdadır. Ayrıca olası her tür arıza

donanımı, aşırı enerji yükselmesine karşı hem bisikletin elektronik

bilgisini merkeze çevrimiçi şekilde anında iletmektedir. Bu sayede

kartını hem de eşleştirilmiş mobil cihazı korumaktadır.

gerekli teknik ekibin en kısa sürede müdahale etmesi sağlanmaktadır.
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ZEK AYL A TASA R L AN DI GÜÇ LE ÜR E Tİ LDİ

10 mm
kalınlığında
GG20 döküm
sınıfı gövde

Z EK AYL A TAS ARL ANDI GÜÇLE ÜRETİLDİ

İOS - Android
cihazlar arası geçiş
yapabilir alternatif
şarj özelliği

Heykeltraşlar
tarafından
tasarlanmış
ergonomik
dizayn

Tamamıyla
ihtiyaca göre
özelleştirilebilir
adaptif devre

Teknoloji ile estetiğin
buluştuğu nokta

Z E K AY L A TA S A R L A N D I

GÜÇLE ÜRETİLDİ
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TASARIM

TAS ARIM

YALT teknik ve fiziksel özellikleriyle de benzersiz…

Yekpare gövde tasarımı

YALT akıllı bisiklet yazılımı ve teknik altyapısı ile kurumlara

YALT’ın gövdesi gerçek manada bir sanat eseridir. Çünkü

tam uyarlanabilmenin yanı sıra, görünüş olarak da son

heykeltıraşlar tarafından tasarlanmıştır… Bu sayede

derece esnek çözümler sunmaktadır. Kurumsal renk, desen

piyasadaki benzerlerinin aksine tamamen ek yeri olmadan

ve logolar ile özelleştirilebilen YALT, ayrıca üstün yapısal ve

üretilmektedir. Yekpare gövdenin avantajları; yüksek

tasarım özellikleri ile her zaman bir adım öndedir.

mukavemet, paslanma koruması ve eşsiz estetik görünüştür.
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K ABUK

Paslanmaya karşı koruma
YALT’ın metal gövdesi dış etkenlerin yaratacağı her tür
aşındırıcı etkiye karşı özel olarak kaplanmıştır. Çevreye zararı
olmayan ve katı atık üretmeyen bu kaplama sistemi, metal
gövdeyi süresiz olarak korumaya almaktadır.

Özel pedal sistemi
YALT’ın özel üretim metal pedal kolu ve polietilenden
üretilmiş, alüminyum plaka ile güçlendirilmiş pedal ayağı,
kullanıcının ayağını kaydırmayacak şekilde özel olarak
tasarlanmıştır.

K ABUK

32

33

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

IP 66 su geçirmezlik
Sistemde bulunan elektronik kart, USB girişi ve dinamo
teçhizatı IP66 su geçirmezlik standartına uygun şekilde
tasarlanmıştır. Yüksek basınçlı su jeti etkisinde dahi su
geçirmeyen bu yapı, paslanmazlık koruması ile birleşince,
YALT’ın tuzlu su etkisindeki sahil bölgelerinde de rahatlıkla
kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Endüstri 4.0 uygulaması
4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri
alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir
terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri
ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.
YALT bünyesinde bulunan gelişmiş teknik altyapısı ile bu
sınıfın en iyi ve başarılı temsilcilerinden biridir.
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SERTİF İK AL AR

SERTİFİK AL AR

SERTİFİKALAR

Marka Tescil

Tasarım Tescil

ISO 50001:2011

ISO 18001:2014

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

YALT’ın arkasındaki uzman ve yetenekli imzalar var…
YALT akıllı bisiklet, tamamen Türk

aranan markaları arasına girmeyi

insanının ve Türk zekasının yıllar süren

başarmıştır.

çalışmalarının ürünü olarak ortaya

ARKASINDA BÜYÜK BİR
UZMANLIK VAR…

çıkmıştır. Tasarımcı ve üretici kurum

Bugün özellikle inşaat ve peyzaj

ERGEAR Teknoloji AŞ, 2016 yılında,

alanlarında, estetik yaratıcılıkla

“günümüz dünyası için çağdaş ve

teknolojik uzmanlığı başarılı bir şekilde

akıllı çözümler geliştirmek” ilkesi ile

bir araya getirerek, özgün çözümler

kurulmuştur. Genel olarak teknoloji,

üreten ERGEAR, başarılarının kalıcı

inşaat ve peyzaj alanlarında faaliyet

olması için hiç durmadan çalışmaya

gösteren firma, kısa sürede sektörün

devam etmektedir.
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