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CYPETHERM LOADS permite o cálculo da carga térmica dos edifícios segundo 
o Método das Séries Temporais Radiativas (RTS), proposto pela ASHRAE, 
integrado no fluxo de trabalho Open BIM através do standard IFC. 

 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

Importação e sincronização de informação de 
modelos BIM a partir de ficheiros em formato IFC e 
gbXML 

Sombreamento automático a partir da importação 
IFC  

Deteção e cálculo de pontes térmicas lineares a 
partir do IFC 

Cálculo da transmissão térmica de elementos 
construtivos, segundo ISO 6946 e ISO 10077-1 

Cálculo do coeficiente de transferência de calor em 
elementos em contacto com o solo, segundo a 
norma EN ISO 13370 

Cálculo dos coeficientes de transmissão térmica 
linear, segundo a norma EN ISO 14683 

Cálculo das cargas térmicas segundo o Método das 
Séries Temporais Radiativas (RTS) proposto pela 
ASHRAE 

Peças escritas relativas aos resultados do cálculo 
das cargas térmicas 

Exportação de ficheiros em formato IFC 

A licença corresponde ao programa Climatização 
(cargas térmicas) do CYPECAD MEP 

Descarga disponível apenas na plataforma 
BIMserver.center 

 

 

 

Apresenta-se de forma resumida algumas das principais características do CYPETHERM LOADS: 

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

 

https://youtu.be/WhZdBcGDnBw
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• Sombreamento automático. 
 

• Geração de pontes térmicas lineares com as suas correspondentes transmitâncias 
(segundo ISO 14683) a partir das arestas detetadas, em função das soluções construtivas 
adotadas e da descrição do edifício do ponto de vista da análise térmica (localização, 
descrição dos espaços, etc.). 
 

• Com o programa CYPETHERM BRIDGES integrado no CYPETHERM LOADS, obtém o cálculo 
dos coeficientes de transmissão térmica das pontes térmicas lineares por elementos finitos. 
 

• "ASHRAE Weather Data Viewer 6.0” base de dados climáticos que conta com 8118 estações 
em todo o mundo. 
 

• Cálculo da resistência e transmitância térmica de elementos e componentes de edificação, 
segundo a norma EN ISO 6946. 
 

• Cálculo da transferência de calor dos elementos em contacto com o solo, segundo a norma 
EN ISO 13370. 
 

• Biblioteca de materiais e produtos de construção com as respetivas propriedades 
higrotérmicas, segundo a norma EN ISO 10456. 
 

• Cálculo de cargas térmicas de arrefecimento e aquecimento segundo o Método das Séries 
Temporais Radiativas (RTS) da ASHRAE. 
 

• Cargas de aquecimento segundo EN12831. 

CYPETHERM LOADS permite a exportação para o projeto BIM alojado na plataforma BIMserver.center 
dois ficheiros GLTF independentes (anexos ao IFC) com a informação térmica dos elementos 
construtivos do edifício, permitindo assim visualizar os dados de modo diferente (por elemento ou por 
camada), em qualquer visor que interprete o formato standard GLTF. 

A licença de utilização deste programa corresponde ao programa Climatização (cargas térmicas) do 
CYPECAD MEP. 

O software está disponível para descarga apenas na plataforma BIMserver.center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topinformatica.pt/FT/limitacoesCYPETHERM-LOADS.pdf

