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Generelt 

 

Gennem de sidste 25 år har vi  leveret en 

væsentlig andel af alle de taxametre der er 

anvendt i Danmark og i Grønland. 

Vi har løbende udviklet vort sortiment af ud-

styr, og mængden af faciliteter, således at vi 

i dag har et stort og bredt sortiment.  

Taxametre 
Vort TM6 taxameter kan leveres i mange va-

rianter. Det kan anvendes som almindeligt 

taxameter, eller som kombineret taxameter 

og terminal. Dette giver mulighed for at an-

vende TM6 i ”Taxa Trafik” systemer med 

datakommunikation via radio, SMS eller 

GPRS. 

TM7 taxametret kan leveres i versioner for 

anvendelse som almindeligt taxameter. Al-

ternativt kan det tilsluttes terminaler fra an-

den leverandør. 

Taxacentral ”Taxa Trafik” 
Taxacentral systemet ”Taxa Trafik” udbygges 

løbende med nye faciliteter, efter kundernes 

behov. Nyeste facilitet er elektronisk køre-

bog. Systemet kan kommunikere med vogn-

udstyret via radio eller GPRS. 

Andet udstyr 
Digana-Taximat A/S har også et omfattende 

program af andet taxa udstyr. Vi kan nævne 

FRI skilte med lysdioder, flere typer tagskilte 

med magnetfødder, og belysning med lysdio-

der. 

Videoovervågning specielt udviklet til taxaer 

er et andet produktområde. 

 



 3 

 

Taxametre 

 

TM6 

 

 

 

 

 

 

 

TM6 kan anvendes som almindeligt taxame-

ter, eller som en avanceret taxa terminal 

med integreret taxameter funktion. Indbyg-

get termoprinter og kortlæser. 

Ved anvendelse som taxa terminal er der 

funktioner for booking, herunder til/fra 

meld, zone, kø position, zoneoversigter og 

meget mere. Når terminalen anvendes 

sammen med ”Taxi Trafik” system kan da-

takommunikationen ske via radio eller 

GPRS. 

Funktioner 

⇒ Læser alle gængse kreditkort med mag-

netstribe, med valgfrit gebyr for hver 

korttype. 

⇒ Lagrer de seneste 3 måneders ture med 

turdetaljer. 

⇒ Udskrift af vagtrapport. Samt turdetaljer 

for valgfrit vagt. 

⇒ Udskrift af kvittering med alle detaljer 

om turen. Udskriften kan forsynes med 

selskabets logo. 

⇒ Indlæsning af chaufførkort, med mulig-

hed for at spærre taxameteret hvis kor-

tet ikke er indlæst. 

⇒ Samtidig visning af: Beløb, strækning, 

takst og tillæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takstmuligheder 

⇒ 99 grundtakster 

⇒ 99 forskellige km takster 

⇒ 99 vente eller time takster 

⇒ 99 automatiske takstskift på baggrund 

af tilbagelagt strækning eller tid. 

⇒ Alle takster kan tidsstyres gennem 64 

tidszoner, defineret på timer, ugedage, 

helligdage eller datoperioder. 

⇒ 32 rabatsatser (manuelt, automatisk 

eller tidsstyret). 

⇒ 32 foruddefinerede tillæg. 

⇒ 32 foruddefinerede gebyrer. 

⇒ Aftalt pris, garanteret minimum og 

fremkørselstakst. 

⇒ Nye takster kan indlæses (via PCMCIA, 

radio eller GPRS) forud for med ikraft-

trædelsesdato 

 

Dimension 

235x117x45 mm (excl. Papirskål) 
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Taxametre 

 

TM7 

 

 

 

 

 

 

TM7 taxameter er opbygget med en mini 

betjeningsdel, som har indbygget kortlæser 

og infrarød port. Udskrift af kvitteringer og 

rapporter sker på en tilsluttet ekstern, hur-

tig termoprinter.  

Indbygget magnetkortlæser for kreditkort, 

abonnementskort og chaufførkort. 

Funktioner 

⇒ Læser alle gængse kreditkort med mag-

netstribe, med valgfrit gebyr for hver 

korttype. 

⇒ Lagrer de seneste 3 måneders ture med 

tur detaljer. 

⇒ Udskrift af vagtrapport. Samt detaljer 

for valgfri vagt. 

⇒ Udskrift af kvittering med alle detaljer 

om turen. Udskriften kan forsynes med 

selskabets logo. 

⇒ Indlæsning af chaufførkort, med mulig-

hed for at spærre taxameteret hvis kor-

tet ikke er indlæst. 

⇒ Samtidig visning af: Beløb, strækning, 

takst og tillæg. 

⇒ 4 ind- og udgange for fri lys, kabinelys 

m.m. 
⇒ Forberedt for montering af GPS modul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takstmuligheder 

⇒ 99 grundtakster 

⇒ 99 forskellige km takster 

⇒ 99 vente eller time takster 

⇒ 99 automatiske takstskift på baggrund 

af tilbagelagt strækning eller tid. 

⇒ Alle takster kan tidsstyres gennem 64 

tidszoner, defineret på timer, ugedage, 

helligdage eller datoperioder. 

⇒ 32 rabatsatser (manuelt, automatisk 

eller tidsstyret). 

⇒ 32 foruddefinerede tillæg. 

⇒ 32 foruddefinerede gebyrer. 

⇒ Aftalt pris, garanteret minimum og 

fremkørselstakst. 

⇒ Nye takster kan indlæses (via IrDa eller 

eksternt udstyr) forud for med ikrafttræ-

delsesdato 

 

Dimension 

194x52x30 mm (betjeningsdel) 
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Taxi trafik system 

 

Taxi Trafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXI TRAFIK SYSTEM er et komplet booking 

system med funktioner for turdistribuering, 

kredit- og kontokort  håndtering, samt op-

samling af data fra alle vogne. Kan også 

leveres med funktion for autobooking. 

Systemet er modul opbygget, og består af 

en række software moduler, hvoraf flere 

kan fungere alene. Systemet kan derfor 

udbygges gradvist, efter kundens behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktioner 

⇒ Taxi 32 modul, for konto og kreditkort 

håndtering, og fakturaudskrivning. 

⇒ Trafik modul. For central notering, kar-

toteks vedligehold, samt oversigter og 

statistik. 

⇒ Online modul for automatisk styring af 

turafsendelse, flådestyring m.m. 

⇒ GPS modul for styring ved automatisk 

positionering af vogne. 

⇒ FEP modul for styring af kommunikation 

mellem central og vogne. 

⇒ Base modul, baseradio eller telefon mo-

dul og APL modemmer. 

⇒ Vogn modul, bestående af terminal m. 

integreret TM6 taxameter, samt TP6000 

Dataradio eller GPRS telefon modul. 
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Tagskilte 

 

LED tagskilt ”kotelet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHV0047 

Anvendelse af AHV0047 kvalitets tagskilte 

med LED lys betyder at der aldrig skal skif-

tes lamper, og at strømforbruget reduceres. 

Toppen på tagskiltene er  fremstillet i va-

cumformet, slagfast plast, som er monteret 

på en bundplade i rustfrit stål. I denne ver-

sion kan tagskiltet  monteres på en tagbøjle 

med 2 skruer. 

Tagskiltet kan leveres med en gummiover-

trukket, flexibel monteringsplade  med 

magnetfødder, hvilket gør montage meget 

nem  -  uden at taget  eller lakken  beskadi-

ges. 

AHV0047 tagskilte kan på bestilling leveres 

i udgaver med andre tekster, eller eventuelt 

logo. 

Tagskiltet AHV0047 overholder Færdselsty-

relsen´s regler. De  leveres normalt med 

LED lys, men kan også leveres i udgaver 

hvor belysning sker med lamper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske data: 
 

⇒ Lygte i slagfast akryl. 

⇒ Bundplade i rustfri stål. 

⇒ Magnetsokkel med gummiovertræk. 

⇒ Mål:  Bundplade 360 x 90 mm. 

⇒ Vægt: 1,5 Kg. ( incl. magnet monte-
ringsplade). 

⇒ Strømforbrug: 
AHV0047 med lamper: 30 W 
AHV0047/LED med LED lys: 12 W,. 

⇒ LED har en levetid på mere end 50.000 
timer, svarende til mere end 5 år med  
konstant tændt tagskilt. 

⇒ Temperaturområde:   -40 til + 50 °C 
 
Acryl toppen er monteret med to topmøtri-

ker. Dette betyder at toppen let kan skiftes 

ved. f.eks. Kørsel for lægevagt. 
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Tagskilte 

 

LED tagskilt standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHV0040 

Anvendelse af AHV0040 kvalitets tagskilte 

med LED lys betyder at der aldrig skal skif-

tes lamper, og at strømforbruget reduceres. 

Toppen på tagskiltene er  fremstillet i va-

cumformet, slagfast plast, som er monteret 

på en bundplade i rustfrit stål. I denne ver-

sion kan tagskiltet  monteres på en tagbøjle 

med 2 skruer. 

Tagskiltet kan leveres med en gummiover-

trukket, flexibel monteringsplade  med 

magnetfødder, hvilket gør montage meget 

enkel -  uden at taget  eller lakken  beska-

diges. Ved glas eller plasttag, kan der lev-

res rustfri, magnetisk stålplade for montage 

AHV0040 tagskilte kan på bestilling leveres 

i udgaver med andre tekster, eller eventuelt 

logo. 

Tagskilte AHV0040 overholder Færdselsty-

relsen´s regler. De  leveres med LED lys. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske data: 
 

⇒ Lygte i slagfast akryl. 

⇒ Bundplade i rustfri stål. 

⇒ Magnetsokkel med gummiovertræk. 

⇒ Mål:  Bundplade 360 x 90 mm. 

⇒ Vægt: 1,5 Kg. ( incl. magnet monte-
ringsplade). 

⇒ Strømforbrug: 
AHV0040 med lamper: 30 W 
AHV0040/LED med LED lys: 12 W,. 

⇒ LED har en levetid på mere end 50.000 
timer, svarende til mere end 5 år med  
konstant tændt tagskilt. 

⇒ Temperaturområde:   -40 til + 50 °C 
 
Acryl toppen er monteret med to topmøtri-

ker. Dette betyder at toppen let kan skiftes 

ved. f.eks. Kørsel for lægevagt. 
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Tagskilte 

 

Airline 

 

 

 

 

Airline 

Airline er et kvalitetstagskilt i meget robust 

udførsel, med rammen fremstillet i glasfi-

ber. 

Airline tagskiltet monteres på bilen med 2 

kraftige magnetfødder. 

 

Tekniske data: 

⇒ Mål: 610 x 240 x x120 mm 

⇒ Vægt: 1,5 kg. 

⇒ Strømforbrug: 3 x 14 W, 12 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroline 

 

 

 

 

 

 

Euroline 

Euroline er et kvalitetstagskilt i meget ro-

bust udførsel, med rammen fremstillet i 

glasfiber. 

Euroline tagskiltet monteres på bilen med 
beslag. 
 
 
 
Tekniske data: 
 

⇒ Mål: 900 x 270 x 140 mm 

⇒ Vægt: ca. 2,4 kg. 

⇒ Strømforbrug: 5 x 14 W, 12 V 
 
Mål og vægt for Euroline tagskiltet kan vari-

ere. Dette skyldes at skiltet på grund af den 

store bredde, er tilpasset den enkelte bil-

model. 
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LED skilte 

 

LED FRI skilt 

 

 

 

 

AES 1550 FRI skilt 

AES1550 FRI skilt for TAXI er baseret på 

anvendelse af  lysdioder. 

Dette har gjort det muligt at fremstille et 

supertyndt FRI skilt med en lav vægt – hvil-

ket gør det  meget enkelt at montere. Skil-

tet kan evt. klæbes på forruden med dob-

beltsidet tape. 

Der er samtidig opnået et lavt strømfor-

brug, og et stort temperaturområde. An-

vendelse af LED teknik ( ialt 104 lysdioder) 

betyder endvidere at skiltet er vedligehol-

delsesfrit – der skal ikke udskiftes lamper. 

 

Tekniske data: 

⇒ Mål: 160 x 55 x 16 mm 

⇒ Vægt: 100 gram. 

⇒ Spænding 10 – 15 V DC. 

⇒ Leveres med 2 meter kabel 

⇒ Temperatur: -20 til + 70 °C 

 

 

 

 

 

 

LED TAXI skilt 

 

 

 

 

AES 1550 FRI skilt 

AES1553 Taxi skilt er beregnet for anven-

delse i Taxi mini busser, som erstatning for 

tagskilt, men kan eventuelt også anvendes 

som informationsskilt ved  taxa holdeplad-

ser. 

Ved anvendelse i mini bus, placeres skiltet i 

forruden, hvor det kan monteres direkte på 

ruden med dobbeltsidet tape. 

Skiltet er opbygget med 204 højeffektive 

gule lysdioder. 

 

 

 

Tekniske data: 

⇒ Mål: 210 x 100 x 20 mm 

⇒ Vægt: 310 gram. 

⇒ Spænding 10 – 15 V DC. 

⇒ Leveres med 2 meter kabel 

⇒ Temperatur: -20 til + 70 °C 
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Tilbehør 

 

Fartmåler for busser 

 

 

 

 

AES 4591 Fartmåler 

AES4591 er en elektronisk fartviser for tu-

ristbusser, som opfylder kravene i Færdsty-

relsens meddelelse nr. 1840 af 16.11.2004, 

om at alle sovebusser skal være forsynet 

med synlig hastighedsmåler fra d. 

1.5.2005. 

AES4591 tilsluttes tachometer i bussen, og 

placeres typisk over forruden i bussen, hvor 

den vil kunne ses af alle passagerer. Flere 

fartvisere kan tilsluttes parallelt, således at 

der f.eks. kan placeres en på hver etage i 

toetagers busser. 

. 

Tekniske data: 

⇒ Mål: 210 x 100 x 20 mm 

⇒ Vægt: 320 gram. 

⇒ Spænding 10 – 15 V DC. 

⇒ Leveres med 2 meter kabel 

⇒ Temperatur: -20 til + 70 °C 

 

 

 

 

 

 

Printer 

 

 

 

 

 

AES 1462 Printer 

AES1462 er en hurtig skrivende termo prin-

ter med grafik, beregnet for udskrivning af 

kvitteringer og rapporter. 

AES 1462 kan anvendes sammen med TM7 

taxameter, og tilsluttes  til taxametrets 

junction box. 

Printeren kan monteres  vertikalt eller hori-

sontalt. 

 

 

 

 

 

Tekniske data: 

⇒ Mål: 140 x 100 x 60 mm 

⇒ Vægt: 350 gram (incl. Papirrulle) 

 



 11 

 

Videoovervågning 

Videoovervågning i Taxaer, busser, tog 

og lignende har vist sig at have en stor 

præventiv virkning på antallet af trus-

ler, overfald og tyverier. 

 

ACV1080 

Nyt Video system for taxi og busser. 

 

ACV1080 er et ideelt video system for over-

vågning i taxa og busser.  Når systemet er 

installeret kører det automatisk. Det starter 

optagelser når bilen startes. Der optages 

levende billeder—farver om dagen, og i 

sort/hvid om natten. Optagelser på SD kort,  

 

Når SD kortet er fyldt op, overskrives de 

ældste optagelser. Kameraet er bevægelses 

aktiveret, og kræver således ingen betje-

ning. Anvendelse af SONY optik sikrer altid 

skarpe optagelser. 

Der kan tilsluttes op til 4 kameraer.  

 

Optagelser markeres med dato / tid og GPS 

position. 

 

Billeder kan overføres via WIFI, eller optio-

nelt via G3 net. 

              Flere forskellige typer kamera.  
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Vore  produkter og ydelser er en blanding af egen udvikling, og 

handelsvarer fra førende leverandører. Vore kompetencer ligger 

inden for følgende områder: 

•  Systemer til tid- og jobregistrering. 

•  Adgangskontrol. 

•  Taxametre & terminaler, samt centrale bookingsystemer 

•  Video overvågning, også for taxa, busser mm. 

•  Dørtelefonsystemer med/uden video. 

•  Selvbetjeningssystemer for bilvask. 

•  Store elektroniske display. 

•  Magnetkort og tilbehør. 

•  Kodning og trykning af magnetkort. 

• Tryk af skilte på folier, også selvklæbende. 

• Kurser i førstehjælp og brand — sikkerhed. 

 

B
0232 

 

Digana-JLC ApS                      tlf.  57 70 85 70 

Ørslevvestervej 72 A                e-mail: info@digana-jlc.dk 

4173  Fjenneslev                        www.digana-jlc.dk 

 


