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ENTRÉ MALERKALK

I disse dage bliver en ny målemetode i En-
tré Digital, diagonal måling testet. I al sin 
enkelthed går diagonal måling ud på, at 
man i et firkantet rum ikke længere behø-
ver at markere mere end to modstående 
hjørner i rummet. Disse oplysninger vil 
være tilstrækkeligt for programmet til at 
regne arealet af gulv, loft, omkreds samt 
vægmål ud. Herefter vil disse tal bliver 
overført direkte til Malerkalk, hvor de ef-
terfølgende kan bruges i beregninger. 
 Denne målemetode sikrer, at de op-
målte rum fremstår med endnu større 
nøjagtighed samt, at tiden der bruges på 
opmålingsarbejdet reduceres betragte-
ligt. Dog vil det selvfølgelig stadig være 
muligt at måle rum, der ikke er raktangu-
lære på vanlig vis.
 En sidegevinst ved diagonal opmå-
ling er, at programmet automatisk udle-

der længde og bredde ved en måling, og 
derfor kan de indbyggede formler, som 
L (længde) eller B (Bredde), i Malerkalk 
bruges, da målene automatisk bliver over-
ført.
 Et nyt tiltag er knapper med formler 
(H*L) / (H*B) samt L og B, der vil overføre 
de nævnet mål (H*B = Højde * Bredde 
etc.). Disse mål vil selvfølgelig både kun-
ne bruges med plus samt minus fortegn 
afhængigt af, om dette er et tillæg eller 
fradrag.
 Testen af de nye forbedringer i Digital 
opmåling forventes at være færdig i uge 
32, hvorefter en opdatering til program-
met bliver frigivet. Der vil i opdaterin-
gen også være justeringer/forbedringer i 
behandlingsopbygningen. Derfor vil der 
ved samme lejlighed blive frigivet en op-
datering til programmet Malerkalk Light.

Mål diagonalerne
EN NY FEATURE I ENTRÉ DIGITAL GIVER DIG MULIGHED FOR AT 

NØJES MED TO MÅLEPUNKTER I ET FIRKANTET RUM.

Opmåling med diagonal måling, 
hvor du kun markerer to hjørner. 
Herfter overføres målene til Maler-
kalk.

Nye knapper i Digital opmåling; 
Diagonal Måling, Højde*Bredde, 
Højde *Længde, Bredde og Længde.
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