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CYPETEL SCHEMATICS 

CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO NO 
CYPETEL SCHEMATICS SEM UTILIZAR 
O CYPETEL SYSTEMS 

1. INTRODUÇÃO 

A modelação BIM da infraestrutura de telecomunicações no CYPETEL Systems, possibilita 
posteriormente no CYPETEL Schematics a geração automática de parte do esquema da rede de 
tubagens (ATI até às tomadas de telecomunicações) e dos respetivos comprimentos. 

Caso pretenda fazer o cálculo e dimensionamento e obter as respetivas listagens, sem ter passado 
pelo CYPETEL Systems, poderá fazê-lo de acordo com o exemplificado na presente FAQ. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Ao criar uma obra nova é necessário criar um projeto novo no BIMserver.center (mesmo que seja 
vazio) ou selecionar um projeto já criado. Depois disso, é apresentado o ambiente de trabalho de 
acordo com a figura seguinte. 

 

Fig.  1 – Obra nova vazia 

Para criar o esquema da rede de tubagens siga os seguintes passos: 

• Prima em  Novo na zona lateral do lado esquerdo e crie o esquema de princípio de acordo com 
a figura seguinte. 
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Fig.  2 – Criação da folha para os esquema da rede de tubagens 

• Dentro da área da folha criada, no ambiente de trabalho, e com recurso às ferramentas 
disponíveis no grupo Infra-estrutura e no grupo Edição, “desenhe” o esquema da rede de tubagens 
com os comprimentos pretendidos.  

Apresenta-se de seguida um exemplo de um esquema de uma rede de tubagens para o caso de uma 
moradia unifamiliar. 

 

Fig.  3 – Exemplo de um esquema da rede de tubagens de uma moradia unifamiliar 

• Depois de criado o esquema da rede de tubagens prima no separador   

Redes de telecomunicações e através do botão  Assistente para geração de redes conseguirá 
gerar de forma automática os esquemas das redes de cabos, fazer o cálculo e dimensionamento 
e obter as respetivas listagens. 

Consulte o manual de utilizador do programa CYPETEL Schematics que exemplifica todos os 
estes passos assim como a criação de legendas e definição de preferências de visualização para 
os desenhos dos esquemas criados. 


