
 

Vyfoťte budovu, 

narovnejte ji 

a získejte  

geometrii fasády   

pomocí programu 

PhotoMEASURE®. 

Neztrácejte čas   

a získejte podklady  

pro kalkulaci  

zateplení nebo  

rekonstrukci  

fasády přímo  

z digitální fotografie 

budovy ! 

PhotoMEASURE® 2015 

PhotoMEASURE® může být používán 

samostatně nebo jako rozšíření všech  

2D/3D verzí programu ArchiTECH.PC®. 

Rekonstrukce a renovace budov pomocí  

digitální fotografie 

PhotoMEASURE® umožňuje převod 

jakékoliv plochy z digitální fotografie 

budovy na její parallelogram, kliknutím  

ve čtyřech bodech definujících danou  

plochu budovy. Posledním kliknutím  

je fotografie budovy transformována do 

obdélníkového nebo čtvercového  

parallelogramu. Perspektivní zobrazení  

budovy je tím převedeno na geometrický  

podklad. 
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: 

 Microsoft Windows® XP, Vista, 7, 8, 10 
Server 2008 / 2012 / 32- nebo 64- bit 

 USB port (2.0/3.0) pro USB hardwarový klíč 

 Procesor Intel® Core i7 / i5 / i3 (2 GHz a vyšší )  
nebo ekvivalentní 

 4 GB RAM paměti (nebo více) 

 Pevný disk 120 GB a větší (doporučen SSD disk)   
400 MB volného místa pro vlastní instalaci  
programu PhotoMEASURE® 

 100 GB na pevném disku pro data (doporučeno) 

 Rozlišení 1280x1024, 16.7 mil. barev 

 Grafická karta NVIDIA® GeForce® GT640  
nebo novější 

 Klávesnice  

 3-tlačítková myš s kolečkem 

 Pro všechny stavební firmy, které  

připravují nabídky na rekonstrukci nebo 

zateplení fasád včetně výměny oken. 

Přesnost je základ 

Nástroje programu PhotoMEASURE®  

umožňují velmi přesné zadání. A to i tehdy, 

kdy část fasády je skrytá vizuálními 

překážkami (vozidla, městský mobiliář atd.) 

Transformace digitální fotografie budovy  

do parallelografického zobrazení 

umožňuje využití programu PhotoMEASURE®  

jak při rekonstrukcích, tak i při návrhu  

a projektování budov. 

Funkce škálování 

Po provedení importu fotografie budovy, 

umožňují měřítkové funkce provést změnu 

rozměrů fasády budovy. 

Velikost fasády můžete navíc kdykoliv změnit  

zadáním dvou rozměrů: horizontálního  

a vertikálního změřených na budově. 

Komu je určena rekonstrukce a renovace  

pomocí digitální fotografie ? 

 Pro všechny stavební firmy, které  

provádějí nové fasády, rekonstrukce  

starých fasád včetně říms a externí  

zateplení budov.  

Pro více informací navštivte WEBové stránky: 
www.architech.cz 
Kontaktujte nás elektronicky na info@architech.cz 
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