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CYPELEC DISTRIBUTION 
 
 
 
 

 

CYPELEC Distribution é um programa que permite a implantação 3D da 
distribuição de circuitos e cargas para projetos de instalações elétricas. 

 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Introdução de quadros gerais e parciais 

• Introdução de cargas 

• Criação e distribuição de circuitos elétricos 

• Peças escritas e desenhadas 

• Exportação de ficheiros em formato IFC 

• Descarga somente da plataforma online 
BIMserver.center 

 

 

 

Esta aplicação está integrada no fluxo de trabalho Open BIM através do standard IFC, pelo que 
mantém a interação com as restantes ferramentas. 

Ao vincular a obra a um projeto existente que inclua um modelo com a geometria do edifício (gerada 
por programas CAD/BIM como IFC Builder, Allplan, Archicad ou Revit), "CYPELEC Distribution" 
importará essa geometria. Se o projeto incluir também um modelo BIM da disposição de mecanismos 
elétricos do projeto da instalação elétrica (calculado por exemplo pela aplicação "CYPELEC Electrical 
Mechanisms"), o utilizador pode importá-lo para definir a distribuição interior elétrica. 

https://youtu.be/M8hRXbHNJ98
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Após a vinculação, o programa permite introduzir quadros gerais ou parciais, e as cargas introduzidas 
podem ser de iluminação, de emergência, tomadas de utilização geral, motor ou carga genérica. Para 
cada uma das cargas pode-se introduzir a potência aparente ou potência ativa, para além do fator de 
potência. 

A característica fundamental deste programa é a criação de circuitos partindo dos quadros 
anteriormente introduzidos. 

Uma vez realizada a distribuição de circuitos elétricos, "CYPELEC Distribution" permite a exportação 
destes circuitos para o projeto BIM, para que programas de cálculo de instalações elétricas (como por 
exemplo CYPELEC Core) gerem automaticamente o esquema unifilar, conseguindo desta forma um 
ganho e uma maior eficiência no cálculo destas instalações. 

Em termos de saída de resultados, o programa gera uma listagem com o quadro de resultados e os 
desenhos da distribuição elétrica. 

CYPELEC Distribution está disponível para descarga somente na plataforma BIMserver.center. 


