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CYPETEL SYSTEMS 

CRIAR OBRA SEM RECURSO A UM 
MODELO ARQUITETÓNICO IFC 

1. INTRODUÇÃO 

A importação e utilização de um modelo BIM da arquitetura facilita o posicionamento e visualização 
dos elementos de telecomunicações, no entanto, caso não disponha desse modelo poderá criar a sua 
obra no CYPETEL Systems introduzindo os pisos e importando plantas de arquitetura de acordo com 
o exemplificado na presente FAQ. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Ao criar uma obra nova é necessário criar um projeto novo no BIMserver.center (mesmo que seja 
vazio) ou selecionar um projeto já criado. Depois disso, é apresentado o ambiente de trabalho de 
acordo com a figura seguinte. 

 

Fig.  1 – Obra nova vazia 

Para criar os pisos e importar as plantas de arquitetura siga os seguintes passos: 

• Prima em  Novo na zona lateral do lado esquerdo e crie os pisos com as referências e as cotas 
indicadas na figura seguinte. Para editar uma cota basta premir sobre o valor da mesma. 
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Fig.  2 – Criação de pisos e definição de cotas 

Importam-se de seguida as plantas de arquitetura. 

• Prima em  Editar máscaras, na barra de ferramentas superior. 

• Prima em  Adicionar novo elemento à lista. 

Abrem-se as janelas Ficheiros disponíveis e Seleção de máscaras a ler.  

Se por engano fechar a janela Selecção de máscaras a ler, prima novamente no ícone  Adicionar 
novo elemento à lista. 

• Na janela Selecção de máscaras a ler, procure os seguintes ficheiros a importar, sendo neste 
caso: 

Moradia Unifamiliar_Cobertura.dwg 

Moradia Unifamiliar_RC.dwg 

• Selecione todos e prima Abrir, ou selecione e abra um de cada vez, repetindo sempre o mesmo 
procedimento. 

 

Fig.  3 – Seleção de máscaras a importar 
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Fig.  4 – Ficheiros disponíveis 

 
• Prima Aceitar duplamente. 

De seguida, indica-se qual a máscara DWG que corresponde a cada planta criada. Ou seja, pretende-
se indicar ao programa qual a planta de arquitetura correspondente a cada planta (piso) criada. 

• Situe-se na planta Rés do Chão. Pode selecionar diretamente na zona lateral do lado esquerdo. 

• Prima no ícone  Máscaras visíveis. 

• Selecione Moradia Unifamiliar_RC na janela Máscaras visíveis. 

 

Fig.  5 – Máscaras visíveis 

 
• Prima Aceitar. 

• Repita o procedimento para fazer a correspondência do(s) outro(s) piso(s). 

No final, ficará visível no ambiente de trabalho em cada piso a respetiva planta de arquitetura 
associada.  
Desta forma, poderá introduzir normalmente os dados em planta no CYPETEL Systems e visualizar 
os elementos introduzidos na vista 3D. Para atualizar a informação visível no 3D é necessário premir 

no  Redesenhar. 

 
 

 

 


