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CYPELUX EN é uma aplicação que permite o cálculo luminotécnico de 
instalações de iluminação normal interior. Permite realizar os cálculos e 
verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de 
iluminação dispostas na norma EN 12464-1. Também permite o cálculo da 
iluminância produzida pelo efeito da luz natural e determina o quociente de luz 
diurna em cada compartimento, este coeficiente é um indicativo do nível de 
aproveitamento da luz natural. 

 
 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Importação e exportação de informação de 
modelos BIM a partir de ficheiros em formato IFC 

• Importação de ficheiros de luminárias em formato 
“ldt” e “ies” 

• Utiliza o motor de cálculo Radiance desenvolvido • 
pela Lawrence Berkeley National Laboratory 

• Cálculo luminotécnico de instalações de 
iluminação normal interior 

• Cálculo do nível de encadeamento com base no 
UGR definido na norma CIE 117:1995 

• Cálculo do fator de manutenção com base no 
método proposto pela norma CIE 97:2005 

• Cálculo da iluminância produzida pelo efeito da 
luz natural 

• Verificações segundo a norma EN 12464-1 

 

 

 

CYPELUX EN utiliza o motor de cálculo Radiance (desenvolvido pela Lawrence Berkeley National 
Laboratory) para efetuar os cálculos da iluminância produzida pela iluminação normal interior e 
natural. Esta nova metodologia de cálculo permite obter um resultado de maior precisão nos níveis 
de iluminância indireta e direta, realiza a discretização das fontes de luz não pontuais e permite 
visualizar vistas de luz realistas. 

 

https://youtu.be/koCem4FO51I
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• Integração no fluxo de trabalho Open BIM: 
o Importação de modelos BIM (IFC4 e IFC2x3) gerados por programas CAD/BIM; 
o Sincronização com o modelo BIM; 
o Exportação de ficheiros de dados em formato IFC. 

 
• Importação de ficheiros em formato DXF/DWG/DWF/JPG/BMP. 

 
• Importação de ficheiros de luminárias em formato EULUMDAT (formato standard na Europa 

para dados fotométricos – extensão "ldt") e IES (formato standard na América do Norte para 
dados fotométricos – extensão "ies"). 
 

• Iluminação normal: 
o Cálculo do nível de iluminância da instalação medido ao nível do plano de trabalho; 
o Cálculo do nível de encadeamento com base no UGR definido na norma CIE 

117:1995 (Discomfort glare in interior lighting); 
o Cálculo do fator de manutenção com base no método proposto pela norma CIE 

97:2005 (Guide on the maintenance of indoor electric lighting systems), para 
compartimentos interiores. 

 
• Iluminação natural: 

o Cálculo da iluminância produzida pelo efeito da luz natural; 
o Cálculo do quociente de luz diurna para cada compartimento, expressa a relação 

entre a iluminância num ponto interior produzida pelo efeito de luz natural e a 
iluminância que teria se não existissem obstruções. Este coeficiente é um 
indicativo do nível de aproveitamento da luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topinformatica.pt/FT/limitacoesCYPELUX-EN.pdf

