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"EasyDuct" é um software gratuito que permite calcular redes de condutas com 
equipamentos de ventilação do fabricante Soler&Palau (S&P), a partir de um 
modelo arquitetónico alojado na plataforma BIMserver.center. 

 
 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

• Software gratuito   

• Integrado no fluxo de trabalho Open BIM 

• Dimensionamento de redes de condutas, grelhas e 
equipamentos de ventilação da Soler&Palau (S&P) 

• Peças escritas e desenhadas 

• Exportação de ficheiros em formato IFC 

• Descarga somente da plataforma online 
BIMserver.center 

 

  

 

"EasyDuct" está integrado no fluxo de trabalho Open BIM através do standard IFC e está disponível 
para descarga na plataforma BIMserver.center. 

A geometria do edifício é possível defini-la desenhando os espaços ou compartimentos (com ou sem 
ajuda de máscaras de CAD) ou importando uma geometria 3D em formato IFC. 

O desenho da instalação realiza-se introduzindo tramos retos de conduta, grelhas e difusores, e 
equipamentos de ventilação. 

Uma vez introduzida a rede de condutas, podem-se selecionar os equipamentos de ventilação 
(ventiladores e recuperadores de calor) através da EasyVent, o seletor de produtos da Soler&Palau. 

Para poder aceder a esse catálogo o utilizador deve registar-se previamente na EasyVent. 

O programa verifica e dimensiona as redes de condutas gerando uniões (curvas, transições e 
bifurcações) segundo a ASHRAE. 

https://youtu.be/yB75YUFVG5g
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O programa orienta o utilizador no dimensionamento de condutas de ventilação, obtém a perda de 
carga da instalação, e vincula com o portal de seleção da S&P para a obtenção do equipamento de 
ventilação mais adequado. 

O programa verifica se os parâmetros que o utilizador introduziu para calcular a instalação estão 
dentro dos intervalos definidos nas opções de cálculo. 

O resultado é uma visualização direta com mensagens de erro ou advertência sobre os elementos 
que apresentam algum problema na verificação, se aceder visualizará à informação detalhada do 
cálculo de cada elemento. 

O programa gera as peças escritas com a informação do cálculo da rede de condutas e quantidade 
de materiais, as mesmas podem ser impressas para um periférico ou exportadas para diversos 
formatos (PDF, DOCx, TXT, HTML e RTF). 

"EasyDuct" gera também os desenhos das plantas, podendo ser impressos diretamente para um 
periférico ou exportados para ficheiro de CAD. 

"EasyDuct" está disponível para descarga na plataforma BIMserver.center. 


