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Дэд бүтэц болон 
шугам хоолой 
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Археологийн 
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Ашигт малтмалын 
сувгийн илрүүлэлт Малтлага

ТАНЫ ГАЗАР ДООРХИ НҮД



Улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах 
зорилгоор маш их эрмэлзэлтэй ажилладаг 
манай хамт олон, олон салбарт хэрэглэгдэж 
болохоор, хүний цагийг хэмнэдэг,  ажлын 
ачааллыг буруулдаг, санхүүгийн хэмнэлт 
хийдэг Торук төхөөрөмжийг бахархалтайгаар 
үйлдвэрлэдэг. Идем Текноложи компаний 
хухувьд үндэсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл 
болон ажлынхаа үр дүн, амжилтыг харна 
бахархалтай байдаг. Дотоод хүчээ өчигдрийн 
туршлага болон амжилтуудаас авдаг 
компани маань Торук нэрээ түүхт хөдөлмөр 
болон ялалтын бэлэг тэмдэг болсон, нэг зуун 
жилийг хаасан, алдарт Фатих Мехмет Хааныг 
хүхүндэтгэн дээдэлснээр энэхүү нэрийг өгөх 
болсон юм. Торук нэр нь энэ алдартай Фатих 
Мехмет Хааны зурхайн орд юм.
Idem Technology Industry and Trade inc.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Манай зорилго;  амжилтаа  улам их сайжруулах, манай улсын бахархал 
болсон бүтээгдэхүүнээр дэлхийн зах зээлд  өрсөлдөх чадвараараа 
алдарших

ӨМНӨХ ҮГ 



Idem Technology Industry and Trade inc.
ММанай компаний түүх 2010 оноос эхэлдэг юм. 7 жилийн 
судалгааны ажлын үр дүнд хуримтлагдсан энэ их 
туршлагыг технологийн салбарт хэрэгжүүлэх, үүгээрээ 
улсынхаа ашиг тусыг харгалзан бодон, програм хангамж 
болон материалын зүгээс үндэсний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх зорилгоор 2017 онд төслөө хэрэгжүүлж 
эхэлсэн юм. 
ММанай хамт олны олон жилийн туршлага болон 
хуримтлалыг анх  эх орныхоо соелын бүтэц болон ашигт 
малтмалуудын үнэлгээнд, хот тохижуулалт, дэд бүтэц 
болон шугам хоолойнуудыг илрүүлэх, барилгын ажил г.м. 
олон салбарт  хэрэглэх зорилгоор ажлын гараагаа эхлэж 
байсан.  
ИИдем Текноложи  нь дотоодын үйлдвэрлэлийн зарчмыг 
баримтлаж үйл ажиллагаагаа явуулдаг программ хангамж, 
техник хангамж бүх юм нь үндэсний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг. Мэргэшсэн боловсон хүчингээр шинэлэг, 
орчин үеийн технологийн бүтээгдэхүүний шаардлагыг 
хангасан төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг юм. 

Идем Текноложи компаний хувьд, өндөр чанартай 
технологийн төхөөрөмж үйлдвэрлэсэнээр ажил эрхлэлт, 
судалгаа ба хөгжүүлэлтийн төслүүдэд болон улсынхаа 
эдийн засагт хувь нэмрээ оруулж байгаагаараа бахархаж 
байна. 

Бидний тухай



2017

2017

ХХК компани 
болон үүсгэн 

Хажеттепе Их Сургуудийн 
Текнокентийн удирдлаган 
доор Торук 101 Төслийг 

дуусгав 

онд анхны 
дотоод 

худалдаагаа 
хийсэн онд гадаадад 

экспорт Монгол 
Улсад хийгдсэн

Анхны байгууллагатай 
хийгдсэн худалдаа 

Чорум мужийн  захиргаа 

Үндэсний бүтээгдэхүүн, 
Технологийн Сертификат, 
Хүчин чадлын бичиг баримт 

Нэгтгэгдсэн 
Компани
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Хөрс, хад, асфальт 
гадаргуунуудыг 
хэмжиж чадна

Дотоодын 
программ 
хангамж

Цэгэн өгөгдлийн 
анализ хийж чадна

Бүх газрын гадаргууд 
тохиромжтой
(бүх орны)

Програмыг ашиглах 
хэлээ сонгож болно

Газрын гүнийг 
нь харуулна

Хөнгөн бөгөөд 
хэрэглэхэд хялбар

Хүрээлэн орчин болон 
хүний эрүүл мэндэд 
мэдрэмтгий, хоргүй

Компьютер, гар утас 
болон таблетэд wi-fi 

холболттой 
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Техник дэмжлэг 



ХЭРЭГЛЭЖ БОЛОХ САЛБАРУУД

Дэд бүтэц
болон шугам Археологи

Ашигт малтмалын 
сувгийн илрүүлэлтМалтлага 



• Програм нь хэрэглэхэд хялбар бөгөөд хэмжилтийн үр дүнг тод шинжилж, 
ойлгож чадахын тулд, авагдсан өгөгдөлүүдийн 2D (2 хэмжээст), 3D (3 
хэмжэээст), 3 D (3 төсөөлөлтэй) аномалийн зураглалыг соронзон нягтрал 
болон соронзон гүний тусаар харуулна. 

• Хөрсний бүтцэд тохируулан хийгдсэн тул өөр хөрсний бүтэцтэй газар 
орнуудын нутагт ялгаагүй үр дүнтэй ажиилана. 

•• Бие биендээ нийцүүлэн зохион бүтээсэн техник болон програм 
хангамжын туслалцаагаар шугам хоолой, археологийн дурсгалт газрууд, 
(хоосон) орон зай, үнэтэй металууд, малтлага, чулуулгийн бүтэц г.м. 
салбаруудад тус тус хэрэглэхэд тохиромжтой. 

• Хамгийн багадаа 5x5 матрицээр багадаа 1 м2 талбайгаас эхлэн хүссэн 
хэмжээний талбайг шинжилж, хэмжиж болно.       

• Газрын гадаргуу дахь геосоронзон талбайг нарийвчлан хэмжиж, хэмжилт хийгдэж 
буй талбайд газрын доороос ирж буй соронзон долгионуудын ялгааг харуулна.

• Төхөөрөмжийн програмын дагуу хэмжилт хийгдэж буй талбайн хөндлөнгийн 
оролцоогүй тогвтортой матрицийг үүсгэж, цэгэн өгөгдлүүдээр анализ хийгдэнэ. 

• Авагдсан өгөгдөлүүд Торук 101-ийн програм хангамжаар боловсруулагдаж, 
шинжилгээний дагуу хөрсөн доторх янз бүр биеийн аномалийн зураглалыг нь 
харуулна. 

•• Биеийн масс болон эзлэхүүний хэмжээгээс нь хамаарч газрын доорх 30 м хүртэлх 
гүнийг илрүүлнэ. Масс болон эзэлхүүн ихсэх тусам илрүүлэлтийн боломж ихсэж, 
багасах тусам адилхан буурна. 

TORUK 101



 БАГЦ 

-1 ширхэг Торук  101
-1 ширхэг USB Flash (Торук программ)
-1 ширхэг Powerbank
-1 ширхэг Powerbank-ийн цэнэглэгч утас
-1 ширхэг Холболтын кабель
--1 ширхэг İdem бугуйвч  
-1 ширхэг  хамгаалалттай  TORUK 101 цүнх
-1 ширхэг луужин 
-1 ширхэг Гарын авлага

Холболтын кабель

Powerbank-ний 
цэнэглэгч

Луужин БугуйвчPowerbank

USB Flash 
(Торук 

программ)

Toruk 101

Биеийн масс болон 
эзлэхүүний хэмжээгээс нь 
хамаарч газрын доорх 30 м 
хүртэлх гүнийг илрүүлнэ.

 Цэгэн анализ хийдэг Торук 101 
төхөөрөмж нь газар доорхи 
цацарсан соронзон 
мэдээлэлүүдийг ангилж, 
шинжилж чаддаг юм.



Торук 101 төхөөрөмж
  нь детектор биш болно

     ТЕХНИК ОНЦЛОГУУД

- Төхөөрөмж нь 1 метрийн урттай, 252 гр жинтэй
- 3.3 – 5 Вольтийн дунд ажиллах хүчин чадалтай
- Зөөврийн USB цахилгаан хамнгамжтай
- Жинхэнэ үндэсний  дотоодын бүтээгдэхүүн
-- Төхөөрөмжийн програм нь компьютер, гар утас болон 
таблетед тохиромжтой 
- Компьютер болон бусад төхөөрөмжнүүдэд wi-fi-гаар 
холбогдоно 

Нүүр тал 

Хойд тал

Алдааг заасан гэрэл

ОК товчлуур 

Урагш товчлуур 
Баруун тийшээ товчлуур
 Зүүн тийшээ товчлуур

Тохируулгын товчлуурЭрчим хүчний
оролт 



АНОМАЛИЙН ЗУРАГЛАЛ

2D –  СОРОНЗОН 

3D 3D - MULTİ 3D – 3 ТӨСӨӨЛӨЛТЭЙ

2D – ГҮН

Авагдсан өгөгдөлүүд Торук 101-ийн програм 
хангамжаар боловсруулагдаж, шинжилгээний дагуу 
хөрсөн доторх янз бүр биеийн аномалийн 
зураглалыг нь харуулна. • Нарийн 

нарийвчилсан 
зураглал

• Ойлгох болон 
тайлбарлахад 

хялбар аномалийн 
зураглал



 БИДНИЙ ХЭМЖИЛТИЙН ТАЛБАЙНУУД

Бидний олон жилийн туршлага, шаргуй хөдөлмөрийн 
үр дүн болох Торук 101 төхөөрөмжийн худалдааны 
өмнөх туршлагын зорилалттай тайлбайнууд байдаг.  

Идем Текноложи ХХК-ий хувьд дөрвөн өөр байршилд туршлагын талбайд Торук 
төхөөрөмжүүдийг туршиж үздэг байгаа. 

ХАЖЕТТЕПЕ ИХ СУРГУУДИЙН 
ТЕХНОКЕНТ (АНКАРА ХОТ)
Хажеттепе их сургуулийн Технокент 
хотхоны дотор туршлага болон тест хийх 
зориулалтын талбайтай. 

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D 2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D

ТИМКО (АНКАРА ХОТ)
Тимко 1 Офисийн барилгын хашаанд дахь 
зориулалттай талбайд худалдаанд 
гаргахаас өмнөх сүүлийн шалгалт хийгддэг 
юм. 



ТУРШИЛТЫН ТАЛБАЙ (АНТАЛИЯ-АЛАНИЯ ХОТ)
2020 онд Алания хотод манай компаний 
төлөөлөгчийн офис байгуулагдсанаар энэхүү 
байршилд бас худалдаанд гаргахаас өмнөх сүүлийн 
шалгалтын туршлагууд хийгддэг.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛБАЙ (КАЗАН)
Манай туршилтын зориулалттай 
талбайнуудын нэг Анкара хотын 
Кахраманказанд бас нээгдсэн болно. 

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D



Эскишехир хотын Нато шугам хоолой Кония хотын Үстүнлү гудамж 

Чорум мужийн захиргаа Кушсарай Чорум мужийн захиргаанд хамааралтай 
Таш Ожак байршил

ТАЛБАЙН АЖИЛЛАГА - 1

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D 2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D



Токат Сулусарай Одесса Хотын Ус Ба Усны 
Шугмын Удирдах Газар

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН 3D

2D –  СОРОНЗОН 2D – ГҮН

Орду Хотын Захиргаа

ТАЛБАЙН АЖИЛЛАГА - 2

3D



БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСАД



ДЭЛХИЙ ДАХИНД

Оросын холбооны улс

Монгол Улс

Казахстан

Өзбекстан
Өзбекстан

Тажикстан

Афганистан

Гана

Ангола

Ирак



СЕРТИФИКАТУУД

Зохиогчийн эрхийн  
гэрчилгээ

СЕ
сертификат

Toruk барааны 
тэмдгийн 
бүртгэлийн 
гэрчилгээ

Анкарагийн Хөгжлийн 
Агентлагийн шагнал

Хажеттепе Их Сургуулийн 
Торук 101 Төслийн 
Гүйцэтгэлийн Шагнал

Идэм бренд 
тэмдгийн 
бүртгэлийн 
гэрчилгээ

Технологийн 
бүтээгдэхүүний 
туршлагын 
гэрчилгээ

АШИГТАЙ 
МОДУЛЬ 
ГЭРЧИЛГЭЭ

Аж үйлдвэрийн 
бүртгэлийн гэрчилгээ

Торук програм 
хангамж дотоодын 
барааны гэрчилгээ

Торук 101 үндэсний 
бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

Шинжлэх Ухаан 
болон Технологийн 
яамны  төслийн 
гүйцэтгэлийн 
гэрчилгээ

БИДНИЙ АМЖИЛТУУД



МАНАЙ ЛАВЛАГАА

ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛАГУУД



Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 
Timko 1 İş Yerleri No: 20/E-6 Yenimahalle/Ankara   TÜRKİYE

R-D: Hacettepe Üniversitesi Teknokent Üniversiteler Mahallesi
1596. Cadde 6. Arge C Blok No:38 Çankaya/Ankara   TÜRKİYE

+90 (312)  227 06 36
+90 (530) 386 43 36
info@idem.com.tr

Биднийг дагаарай...


