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CYPETEL WIRELESS 
 
 
 
 

 

CYPETEL Wireless é uma aplicação para o dimensionamento de redes sem fios 
em ambientes interiores, através da realização de estudos de cobertura. 

 
 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Software gratuito 

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

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

• Dimensionamento de redes sem fios em 
ambientes interiores, através de estudos de 
cobertura 

• Visualização de diagramas de isovalores e 
isolinhas em planta e vistas 3D 

• Peças escritas e desenhadas 

• Descarga somente da plataforma online 
BIMserver.center 

 

 

 

 

https://youtu.be/Vd9ZOOEvxRo
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CYPETEL Wireless está integrada no fluxo de trabalho Open BIM através do intercâmbio de ficheiros 
standard IFC. A distribuição do CYPETEL Wireless é gratuita e a sua descarga realiza-se através da 
plataforma web BIMserver.center©. 

O programa necessita de um modelo arquitetónico do edifício em formato IFC gerado por programas 
CAD/BIM como IFC Builder (ferramenta gratuita da CYPE concebida para a criação e manutenção de 
modelos IFC de edifícios), Allplan®, Archicad®, Revit®... 

CYPETEL Wireless reconhece, para além dos compartimentos da edificação, os elementos 
construtivos e a posição das tomadas de eletricidade que tenham sido geradas dos programas da 
especialidade dentro do fluxo de trabalho Open BIM. 

O programa conta com as ferramentas necessárias para a conceção de sistemas de comunicação 
sem fios permitindo definir as características da sua instalação assim como os distintos fatores 
intervenientes no cálculo. 

Após o cálculo, permite visualizar resultados em planta e vistas 3D através de diagramas de isovalores 
e isolinhas. 

CYPETEL Wireless gera listagens com os resultados obtidos nas instalações. As mesmas podem 
imprimir-se diretamente para um periférico ou exportar-se para diversos formatos (TXT, HTML, RTF, 
DOCX, PDF). Estas listagens podem-se associar ao ficheiro IFC exportado ao modelo BIM. 

CYPETEL Wireless permite exportar os esquemas e desenhos relativos a diversos formatos (DXF, 
DWG, JPG, EMF, BMP). 

CYPETEL Wireless possibilita a exportação para ficheiro IFC, contendo a posição dos emissores para 
que os restantes programas do fluxo de trabalho Open BIM possam visualizá-los. Para além disso, 
leva associado o ficheiro PDF com os resultados obtidos. Desta forma, atualiza-se o modelo BIM do 
projeto e consolida-se o fluxo de trabalho Open BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

