


 
 

 

F4 Smart Taxameter predstavuje súčasný stav techniky a zároveň novú generáciu Smart taxametrov. 
Je plne certifikovaný certifikačným orgánom E-MARK, európskym MID a OIML a spĺňa všetky medzinárodné 
predpisy pre taxametre "OIML R21" Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie. 
Taxameter bol navrhnutý so zabudovanými zariadeniami v jednom obale chrániacom všetky súčasti 
mechanickým uzáverom, zabraňujúcim všetkým prípadným pokusom o zmeny behu taxametra, čo ho robí 
skutočne nedotknuteľný vďaka systému “všetko v jednom” obsahujúcom tieto komponenty: 
 

A) Modul Taxametra  
B) Modul vstavaného GPS prijímača so zabudovanou anténou   
C) Vstavaný GPRS / 3G modem so zabudovanou anténou   
D) Vstavaný Bluetooth modul (pre pripojenie k mobilnému telefónu, tabletu s ovládačmi pre windows, 

Android, iOS a iné operčné systémy)   
E) Vstavaný inerciálny akcelerometer na 9 osiach  
 

Popis TAXAMETRA: 
Rozmery a Váha: 
* Š: 11.6 cm  
* V: 8.5 cm   
* H: 7 cm   
* 370g  
 

Užívateľské rozhrania: 
* Plne grafický farebný dotykový LCD displej.   

Zobrazovacia oblasť 4.3” Diagonálne rozlíšenie WQVGA 480x272, Farebný TFT LED Displej s 256,000 
farbami. Displej dobre viditeľný cez deň aj v noci.   

* 7 podsvietený tlačidiel  
 

Hardvérové funkcie taxametra: 
* Chránený systém napájania  8-16V s ochranou proti prepätiu  
* Výkonný procesor M16 CPU s veľkou FLASH a RAM pamäťou   
* Procesor s vysokou presnosťou  
* 3 RS232 seriálové porty   
* 4 Digitálne vstupy/výstupy  
* 5 napájacich výstupov riadených softvérom na označenie: Režímu prevádzky, vybranej tarify, strešného 

transparentu  
* Rozšírený rozsah prevádzkovej teploty -20 až +80 stupňov Celzia  
* Rozšírený rozsah skladovacej teploty – 40 až +95 stupňov Celzia   
* 95% Vlhkosť   
* Mechanická oddolnosť 3G  
* Záznamník VYP/ZAP napájania



 
 

 

Štruktúra Sadzieb: 
63 SMART a plne nezávyslých sadzieb, s 27.000 programovateľnými parametrami: 
* Nočné sadzby 
* Sviatočné sadzby   
* Automatické sadzby – jazdné  
* Automatické sadzby - vzdialenosť   
* Fixné sadzby  
* Bežné sadzby – vzdialenosť alebo čas   
* Dvojité sadzby – vzdialenosť alebo čas  
* SMART kombinované štruktury sadzieb  
 
Správa sadzieb – manuálna alebo plne automatická: 
* Geofyzikálne GPS - automatické prepínanie pri prechode zónami 
* Automatické prepínanie podľa vzdialenosti 
* Automatické prepínanie podľa času  
* Automatické prepínanie podľa dátumu  
* Automatické prepínanie podľa výšky jazdného  
* Vzdialené ovládanie (dispečing)  
* Vopred dohodnutá cena 
 
POČÍTADLÁ:  
* 45 počítadiel (čiastočných) + 45 počítadiel (nezmazateľných) obsahujúcich 45 detailov dát pracovnej 
aktivity, možnosť uloženia a tlačenia reportov   
* Nezavyslé počítadlo pre aktivitu každej smeny a šoféra, ukladanie a tlač.  
* Automatické bezpečné sťahovanie finančných dát na bezpečný server. Možnosť uloženia, vytlačenia, stiahnutia  
 
* Pamäť pre posledných 5000 jázd obsahujúca dáta ako napr.:  
A) Číslo jazdy  
B) Čas a dátum začiatku jazdy 
E) Čas a dátum jazdy 
D) Celková dĺžka jazdy v km  
E) Cena za jazdu  
F) Typ platby – karta alebo hotovosť  
G) GPS súradnice začiatku jazdy   
H) GPS súradnice konca jazdy  
* Pamäť na posledných 1000 pripojení a odpojení k 12V napájaniu vozidla s podrobnosťami ako: 
A) Dátum a čas odpojenia 
B) Dátum a čas pripojenia 
 
Vstavané 9 osové inerciálne senzory.  
Integrované snímače zotrvačnej akcelerácie na 9 osiach, ktoré detekujú zrýchlenie X-Y-Z Zrýchlenie / 
brzdenie, otáčky / krivky, otáčanie a odchýlky nad prednastavenými úrovňami zrýchlenia na efektívne 
ovládanie jazdného správania pre komfort cestujúcich, bezpečnosť a prevenciu nehôd / alarm. 
 
Akcelerácie X-Y-Z prevyšujúce prednastavené limity sa ukladajú do FLASH pamäte a načítavajú sa pomocou 
2G / 3G siete pre analýzu správania vodiča a prípadné sankcie. 



 
 
 

 

ACCIDENT ALARM: 
Vstavané inerčné senzory zrýchlenia na 9 osiach nepretržite kontrolujú vplyvy a v prípade nehody si 
zapamätávajú zrýchlenia 9 osí z 20 sekúnd pred a 20 sekúnd po náraze, v reálnom čase vysielajú do ústredne 
nehodový alarm na záchranu a navyše poskytnú užitočné informácie pre analýzu nehody. 
  
Navyše cez akcelerometer, taxameter pomocov algoritmu dát vzdialenosti odometra a akcelerácií, nepretržite 
sleduje či neboli prepísané vzdialenostné impulzy na nelegálne zvýšenie jazdného. 
 
GPS Funkcie: 
GPS Sledovanie:  
Systém GPS poskytuje nepretržitú a presnú polohu vozidla všetkým dostupným bežiacim aplikáciám, s cieľom 
sledovania taxi určeného pre: 
* Presnú polohu pre dispčing  
* Presnú polohu pri  poplachu kvôli agresivite alebo nehode  
* Kalkuláciu jazdného použitím antimanipulačného algoritmu  
* Geofyzikálne riadenie taríf  
* Presné automatické nastavenie času a dátumu  
 
Geofyzikalne riadenie taríf  
Taxameter je vybavený algoritmom GPS georeferencovania, ktorý umožňuje výber a automatické zavedenie 
tarify zodpovedajúcej tranzitnej zóne (pre tie prípady, v ktorých je stanovená tarifná zóna), keď taxík vstupuje 
do georeferenčnej zóny; napríklad diaľnice, letisko, okraj mesta a iné, taxameter vyberie a zadá príslušnú tarifu 
automaticky (nie manuálne). 
 
Antimanipulačný algoritmus GPS:  
Algoritmus sledujúci dáta medzi vzdialenosťou podľa GPS a vzdialenosťou vypočítanou odometrom neprestajne 

sleduje či vzdialenost zaznamenaná odometrom na vypočítanie jazdného bola správna. 
 
2/3G MODEM: 
Integrovaný modem poskytuje plnú obojsmernú komunikáciu s: 
 
* Internetom 

Taxameter je prepojený s internetovou sieťou pre akékoľvek informácie alebo údaje potrebné pre jeho 
prevádzku. 
* Data centrum 

Taxameter môže sťahovať a posielať akékoľvek dáta do datacentra taxislužby. 
 
* Finančné data centrum 

Taxameter môže v reálnom čase posielať dáta na účtovné oddelenie zabezpečeným pripojením. 
 
* Dispečing 

Taxameter môže posielať a prijímať textové správy na dispečing 

Taxameter môže byť blokovaný a/alebo ovládaný na diaľku z dispečingu 
 
* Pohotovostné centrum  
Stlačením tlačidla pomoci pošle taxameter GPS pozíciu 2G/3G modemom pohotovostným zložkám na 
koordináciu záchrannej akcie. 



 
 
 

 

Aktualizácia Sadzby OTA (Over The AIR) 
The F4 je vďaka svojmu vstavanému 2G/3G modemu a výkonnému CPU/pamäti/softwaru schopný hocikedy 
zmeniť sadzby a operačný systém na diaľku, bez potreby zobrať taxík do dielne na preprogramovanie sadzieb alebo 
aktualizáciu softwaru, je to plne automatické, rýchle, bezpečne a bez poplatkov.  
Táto unikátna OTA funkcia zabraňuje chybám alebo neoprávnenému preprogramovaniu sadzieb v dielňach čo 
zaručuje že taxameter je veľmi bezpečný a oddolný voči podvodným manipuláciám sadzieb.   
Navyše, pre veľké flotily, ktoré pravidelne aktualizujú sadzby, napr. 5.000/50.000 taxíkov, je s F4 OTA systémom 
možné aktualizovať celú flotilu v jednej minúte. Keďže nieje potrebných cez 30 ďalších dní na manuálnu 
aktualizáciu, ušetrí to množstvo času a peňazí.  
Nakoľko je OTA systém veľmi flexibilný s možnosťou účtovania špeciálnych sadzieb pri rôznych akciách, dokonca 
aj pre len určené skupiny taxíkov, v určených oblastiach, na určený čas, je veľmi užitočný pri dočasných zmenách 
sadzieb napríklad pri futbalových zápasoch, koncertoch, snehu a pod.. 
 

Zabudovaná tlačiaren na bločky, pracovné reporty atď. 
Zabudovaná grafická tlačiareň tlačí 24 znakov na riadok a je úplne kontrolovaná taxametrom. Tlačí tieto dáta pre 
každý bloček: 
 

Firemný grafický nadpis, logo a reklama. 
Každý bloček sa skladá z: 
1. Dátumu jazdy;  
2. Času začiatku a konca jazdy;   
3. Použitej sadzby;   
4. Čísla taxametra a licencie poskytnutej úradmi;   
5. ŠPZ;   
6. Celkovej sumy (Jazdné) (Príplatky) za jazdu;   
7. Mesta a obce kde je služba poskytovaná;   
8. Ústredia alebo dispečingu zodpovedajúceho za taxík;   
9. Telefónnych čísiel úradov a dispečingu s jasnými pokynmi pre sťažnosti, straty a nálezy a finančné alebo iné 
anomálie.  
10. Celkovej vzdialenosti a času jazdy.   
Tlačiareň F4 je certifikovaná podľa automobilovej normy a je schopná pracovať až do teploty 75 stupňov Celzia 

 

Príslušenstvo, rozhrania: 
* Čítačka čipových kariet alebo aplikácia pre automatickú platbu z kreditnej alebo debetnej karty 
* Platobný terminál na platbu kartou  
* SMART strešný transparent  
* LED strešný transparent   
* Vonkajšie ukazovatele sadzby  
* Senzor pasažierov  
* Mechanický odometer   
* CAN bus   
* RS232 serial konektor  
* Mobilný dátový terminál   
* Telefón/tablet  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papierový valec 
 
Šírka: 5,7 cm 
 
Výška: 5 cm 
 
Priemer: 1,2 cm 
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by Italtax - Italy Headquarter  
Via dell’Industria 16 - 62017 Porto Recanati (MC) - ITALY 

Phone +39 071 7590984 r.a. - Fax +39 071 9797405 E-

mail: info@digitax.com - Web: www.digitax.com 
 

GPS: 43.412423,13.654716 
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