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CYPECAD MEP - ÁGUAS, RESIDUAIS E PLUVIAIS 

INTRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
QUE ADMITEM ÁGUA QUENTE E FRIA 

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se através da explicação seguinte mostrar a melhor forma de introdução de equipamentos 
que admitem água quente e água fria. 

2. DESCRIÇÃO 

Veja-se um exemplo simples de introdução de um lavatório genérico. 

2.1. Caso 1 – Introdução das tubagens e seguidamente os equipamentos 

Posicione o equipamento sobre uma tubagem de água fria ou água quente (Fig.1).  

 

Fig.  1 – Introdução do equipamento 

Surgirá uma mensagem de aviso sobre a incompatibilidade na ligação (Fig.2). 
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Fig.  2 – Aviso sobre incompatibilidade na ligação 

Utilize o comando Instalação> Mover só os tramos e mova o nó da tubagem de água fria (que está 
ligado ao nó de água quente do equipamento) para o nó de água fria de forma a que haja continuidade 
na tubagem de água fria (Fig.3). O nó central é o nó de descarga, usado apenas para drenagem de 
águas. 

 

Fig.  3 – Ligação para dar continuidade à tubagem de água fria 

Através do comando Instalação> Tubagens> Tubagem horizontal efetue a ligação do nó (de água 
quente) do equipamento que ainda não tem ligação à respetiva tubagem (Fig.4). 
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Fig.  4 – Ligação do equipamento à tubagem 

2.2. Caso 2 – Introdução dos equipamentos e seguidamente as tubagens 

Introduza o equipamento no local pretendido (Fig.5). Poderá colocar o equipamento alinhado com 
uma das tubagens que já tem traçadas. Deverão estar ativadas as capturas na barra de 
ferramentas vertical do lado esquerdo do ecrã para que estas linhas de captura surjam. Criar no 
CYPETHERM REH a obra "MM1" a partir de uma cópia da obra “base”. 
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Fig.  5 – Introdução do equipamento 

Utilize o comando Instalação> Mover só os tramos ou introduza a tubagem normalmente (sendo que 
neste segundo caso poderá criar nós intermédios que depois deverá unir) e mova o nó da tubagem de 
água fria até ao respetivo nó do equipamento (Fig. 6). 



Introdução de equipamentos que admitem água quente e fria FAQ  5 - 6 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

 

Fig.  6 – Ligação da tubagem ao equipamento 

Através do comando anteriormente referido ou através da introdução da tubagem em Instalação> 
Tubagens> Tubagem horizontal efetue a ligação do nó do equipamento que ainda não tem ligação à 
respetiva tubagem (Fig.7). 

 

Fig.  7 – Ligação do equipamento à tubagem 
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No final poderá utilizar o comando o comando Instalação> Unir para unir as tubagens e assim eliminar 
nós intermédios (Fig. 8). 

 

Fig.  8 – Finalização com a união das tubagens 

3. CONCLUSÃO 

Existem várias formas de proceder à introdução de dados para definir uma rede de abastecimento de 
água. 

Aconselha-se para a sequência de introdução de dados, introduzir primeiramente os equipamentos e 
seguidamente as tubagens por se tornar mais prático e por facilitar o utilizador na introdução de 
dados, eliminado à partida alguns erros que possam surgir, nomeadamente a instalação desligada 
nalgum dos seus nós. 

 


