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CYPEGAS é um programa criado para assistir o projetista no desenho e cálculo 
de instalações recetoras de gás de qualquer tipo de edificação. Está integrado 
no fluxo de trabalho Open BIM através do formato standard IFC. 

 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Importação e exportação de ficheiros em formato 
IFC 

• Cálculo de instalações de abastecimento de gás 

• Coeficientes de simultaneidade 

• Requisitos de cálculo (características do gás, 
pressão, queda de pressão e velocidade) 

• Muito flexível e editável 

• Permite definir configurações relativas à 
introdução de dados e dimensionamento da 
instalação 

• Gera listagens com os resultados de cálculo e 
medições da instalação 

• Gera peças desenhadas da instalação com a 
respetiva legenda 

• Exportação de ficheiros em formato IFC 

• A licença corresponde ao programa Gás do 
CYPECAD MEP 

 

   

 

 

http://youtu.be/yxNWWMYx4ec
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O programa dispõe de uma interface gráfica que permite configurar qualquer tipo de consumo de gás. 

CYPEGAS dispõe de catálogos de materiais predefinidos completamente configuráveis e permite 
introduzir outros catálogos de materiais a partir dos existentes ou criá-los com os dados que possua 
o utilizador. 

É possível configurar as verificações de cálculo para o cumprimento dos limites normativos ou de 
carácter técnico pessoal. 

Permite introduzir a instalação sobre máscaras 2D provenientes do modelo BIM (via IFC), sobre 
máscaras DXF, DWG, DWF ou imagens (jpeg, jpg, bmp ou wmf) e visualizar a instalação em tempo 
real em 2D e 3D. 

O programa realiza o dimensionamento da instalação utilizando a formulação de Renouard e realiza 
a análise da instalação calculando caudais brutos e simultâneos com a possibilidade de configurar a 
simultaneidade global. 

O programa mostra alertas de verificação dos elementos que não cumprem as verificações 
estabelecidas. 

CYPEGAS gera desenhos da planta da instalação e listagens de resultados, de materiais e de 
medições. Também é possível exportar a medição para o formato FIEBDC-BC3. 

A licença de utilização deste programa corresponde ao programa Gás do CYPECAD MEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topinformatica.pt/FT/limitacoesCYPEGAS.pdf

