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Apresentação 

 

O    Solar térmica    é um programa desenvolvido para dimensionar e desenhar a rede de um sistema de energia 
solar térmica. 

A introdução de dados é gráfica, pode realizar-se a partir de ficheiros DWF, DXF ou DWG, através do ambiente 
CYPE, com todas as vantagens que o caracterizam, permitindo uma elevada optimização do tempo 
disponibilizado para a realização do projecto. 

Permite a introdução de sistemas individuais e colectivos. Definem-se as unidades de utilização, os 
equipamentos, a rede de tubagens e demais componentes, podendo obter-se resultados de cálculo de cada 
um dos equipamentos e das respectivas tubagens. 

Obtém uma completa memória de cálculo com dados e resultados de dimensionamento. Também faz a 
medição e o orçamento a partir dos dados de entrada e da ligação ao programa Gerador de preços. 

O programa gera automaticamente os desenhos das plantas e o esquema do sistema solar térmica.  

Este manual descreve a introdução de um exemplo prático, passo a passo, de forma a facilitar a iniciação ao 
programa.
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1. Ajudas no ecrã 

Os programas da CYPE dispõem de ferramentas de ajuda no ecrã, através das quais o utilizador pode obter 
directamente do programa a informação necessária sobre o funcionamento dos menus, dos diálogos e das 
suas opções. Esta ajuda está disponível em quatro formas diferentes: 

1.1. Tecla F1 

A forma de obter ajuda sobre uma opção do menu é abri-lo, colocar-se sobre a mesma e, sem chegar a 
executá-la, premir a tecla F1. 

1.2. Ícone com o sinal de interrogação 

Na barra de título da janela principal de cada programa, ou junto ao canto superior direito, existe um ícone 
com o sinal de interrogação . Pode obter ajuda específica sobre uma opção do programa da seguinte 
forma: clique sobre esse ícone; abra o menu que contém a opção cuja ajuda quer consultar; prima sobre a 
opção. Aparecerá uma janela com a informação solicitada. Esta informação é a mesma que se obtém com a 
tecla F1.  

Pode desactivar a ajuda de três formas diferentes: premindo o botão direito do rato; premindo o ícone com o 
sinal de interrogação ou premindo a tecla Esc. Também pode obter ajuda sobre os ícones da barra de 
ferramentas. Para isso, prima sobre o ícone com o sinal de interrogação . Nesse momento os ícones que 
dispõem de ajuda ficarão com o bordo azul. Seguidamente, prima sobre o ícone do qual pretende obter 
ajuda. Na barra de título dos diálogos que se abrem ao executar algumas opções do programa existe 
também um ícone com o sinal de interrogação . Depois de premir sobre este ícone, as opções ou partes 
do diálogo que dispõem de ajuda ficarão com o bordo azul. Prima sobre a qual deseja obter ajuda. 

1.3. Ícone em forma de livro 

Na barra de título de alguns diálogos aparece um ícone em forma de livro aberto  que oferece informação 
geral sobre o diálogo onde aparece. 

1.4. Guia rápido 

Pode-se consultar e imprimir toda a informação de ajuda dos vários menus do programa, através da opção 
Ajuda>Guia rápido. As opções dos diálogos não estão reflectidas neste guia. 

Note-se que alguns programas possuem ecrãs diferentes seleccionáveis através de separadores localizados 
na parte inferior de cada um dos programas.  

1.5. Perguntas e respostas 

Na página http://www.topinformatica.pt, em Serviços>FAQServiços>FAQServiços>FAQServiços>FAQ, encontram-se esclarecimentos adicionais 
resultantes de consultas prestadas pela Assistência Técnica. 
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2. Projecto Solar Térmica 

2.1. Introdução 

O programa de cálculo automático tem por objectivo o cálculo e verificação de uma instalação solar térmica, 
de uma forma dinâmica, podendo tirar partido dos dados introduzidos no Cypeterm (RCCTE). 

2.2. Método de cálculo 

Para a análise das verificações a realizar, a referência principal do programa é o método F_CHART.  

2.3. Dados dos fabricantes 

O programa dispõe de uma biblioteca de fabricantes em constante actualização, que contém os dados 
fornecidos pelos fabricantes necessários para o dimensionamento. 

2.4. Desenvolvimento do programa 

Resumidamente pode-se aconselhar uma sucessão de introdução de dados: 

• Criação da obra (Cypeterm, não é obrigatória a criação da obra mas é uma mais valia). 

• Definição dos dados de ocupação. 

• Definição dos dados gerais: 

o Colectores solares térmicos; 

o Sistema de condução de água; 

o Tipo de energia de apoio; 

o Cobertura solar. 

• Introdução da instalação solar térmica: 

o Introdução de colectores solares térmicos; 

o Introdução de depósito; 

o Introdução de tubagens e colunas montantes. 

• Cálculo. 

• Listagens e desenhos. 

2.4.1. Criação da obra 

A obra pode ser criada de novo, sendo mesmo definida de forma simplificada sem recurso à modelação de 
todos os elementos a três dimensões. Pode no entanto como uma mais valia utilizar a obra introduzida por 
exemplo para o projecto térmico. Dessa forma terá definido já os dados pertencentes ao modelo construtivo. 

2.4.2. Dados da ocupação 

O utilizador define o número de quartos e casas de banho, escritórios e locais comerciais, permitindo ao 
programa definir as necessidades de AQS. Esta definição é independente dos dados definidos no Cypeterm. 
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2.4.3. Dados gerais 

O utilizador define os equipamentos e as tubagens a utilizar no sistema solar térmico. 

2.4.4. Sistema solar térmico 

Define-se a modelação que permitirá obter o dimensionamento detalhado e orçamento da instalação. 

2.4.5. Cálculo 

Procede-se ao dimensionamento, o programa informa se existir algum incumprimento. 

2.4.6. Listagens e desenhos 

Podem-se obter listagens e desenhos que poderão ser impressos directamente do programa ou exportados 
para ficheiros de texto (TXT, HTML, PDF, RTF e DOCX) e desenho, para posterior edição.  
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3. Exemplo prático 

3.1. Introdução 

Os objectivos deste exemplo prático são: 

• Esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir na introdução de dados. 

• Facilitar a iniciação no programa, que possui um conceito inovador em termos de introdução de dados 
para o cálculo do projecto de energia solar térmica. 

• Tirar partido das diversas funcionalidades do programa. 

• Obter listagens e desenhos. 

A introdução do modelo construtivo deste exemplo está exemplificadA introdução do modelo construtivo deste exemplo está exemplificadA introdução do modelo construtivo deste exemplo está exemplificadA introdução do modelo construtivo deste exemplo está exemplificadoooo    no manual do utilizador do programa no manual do utilizador do programa no manual do utilizador do programa no manual do utilizador do programa 
Cypeterm (RCCTE),Cypeterm (RCCTE),Cypeterm (RCCTE),Cypeterm (RCCTE),    neste manual procedeneste manual procedeneste manual procedeneste manual procede----se à introdução das tubagens e equipamentosse à introdução das tubagens e equipamentosse à introdução das tubagens e equipamentosse à introdução das tubagens e equipamentos....    

3.2. Exemplo – Circulação forçada 

3.2.1. Descrição do exemplo 

Trata-se de um edifício composto por três pisos destinados a habitação (piso 0, piso 1 e piso 2).  

A instalação solar utilizada é do tipo circulação forçada, da casa comercial Junkers, o depósito tem 
capacidade para 300 litros. 

O material utilizado nas tubagens do sistema primário é o cobre. 

Como a zona é servida por gás natural, o sistema de apoio considerado é o gás natural. 

3.2.1.1. Arquitectura 

 

Fig. 3.1 
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Fig. 3.2 

 

Fig. 3.3 
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Fig. 3.4 

 

Fig. 3.5 
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Fig. 3.6 

 

Fig. 3.7 
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Fig. 3.8 

 

Fig. 3.9 
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Fig. 3.10 

 

Fig. 3.11 
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3.2.2. Criação do exemplo 

Siga este processo para criar o exemplo: 

Se a janela Gestão arquivosGestão arquivosGestão arquivosGestão arquivos estiver activa, prima sobre ExemplosExemplosExemplosExemplos ou no caso de estar situado no ambiente 
de trabalho do programa prima sobre Arquivo > Gestão Arquivo > Gestão Arquivo > Gestão Arquivo > Gestão aaaarquivosrquivosrquivosrquivos e prima sobre ExemplosExemplosExemplosExemplos. 

 

Fig. 3.12 

 

Fig. 3.13 

• Selecione a obra CypetermCypetermCypetermCypeterm    e prima AbrirAbrirAbrirAbrir. 

 

Fig. 3.14 

• Coloque-se no separador Solar térmicaSolar térmicaSolar térmicaSolar térmica. 

 

Fig. 3.15 

• Prima ObraObraObraObra    > > > > Unidades de utilizaçãoUnidades de utilizaçãoUnidades de utilizaçãoUnidades de utilização. 
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• Seleccione três quartos duplos, um quarto simples, duas casas de banho e uma casa de banho de 
serviço. Esta definição deve ser sempre efectuada, mesmo tendo definido a compartimentação no 
Cypeterm. 

 

Fig. 3.16 

• Prima ObraObraObraObra    > > > > Dados geraisDados geraisDados geraisDados gerais. 

• Define-se como sistema de apoio o gás naturalgás naturalgás naturalgás natural.  

• A CCCCobertura solarobertura solarobertura solarobertura solar representa uma média anual, para a qual tende o dimensionamento em termos de 
capacidade dos coletores solares de garantirem a água quente sanitária. Neste caso considera-se 50%50%50%50%.  

• A temperatura de acumulação influi no rendimento do sistema e no volume de acumulação, neste caso 
considera-se uma temperatura de acumulaçãotemperatura de acumulaçãotemperatura de acumulaçãotemperatura de acumulação de 45454545ºCºCºCºC. 

 

Fig. 3.17 

• Prima ObraObraObraObra    > > > > SeleSeleSeleSeleccccção de materiais e equipamentosção de materiais e equipamentosção de materiais e equipamentosção de materiais e equipamentos. 
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Fig. 3.18 

• Prima em Aquecimento, Aquecimento, Aquecimento, Aquecimento, climatização e AQSclimatização e AQSclimatização e AQSclimatização e AQS. 

• Prima em ColeColeColeColecccctor solar térmico para instalação individualtor solar térmico para instalação individualtor solar térmico para instalação individualtor solar térmico para instalação individual. 

• Seleccione Sobre cobertura horizontalSobre cobertura horizontalSobre cobertura horizontalSobre cobertura horizontal. 

• Seleccione colector    Dividido (circulação forçada)Dividido (circulação forçada)Dividido (circulação forçada)Dividido (circulação forçada). 

  

Fig. 3.19 

• Prima sobre a casa comercial    Junkers.Junkers.Junkers.Junkers. 
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Fig. 3.20 

• Seleccione a gama Smart Smart Smart Smart e como número de painéis prima sobre o ícone contendo dois ícone contendo dois ícone contendo dois ícone contendo dois painéispainéispainéispainéis. 

 

Fig. 3.21 

• Prima em TubagemTubagemTubagemTubagem    do circuito secundário solardo circuito secundário solardo circuito secundário solardo circuito secundário solar. 

 

Fig. 3.22 

• Seleccione o material CobreCobreCobreCobre. 

• Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 
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Fig. 3.23 

• Prima em  na barra de ferramentas superior para subir de planta até se situar na planta CoberturaCoberturaCoberturaCobertura. 

• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos. 

• Prima em CCCColeoleoleolecccctor solar térmicotor solar térmicotor solar térmicotor solar térmico. 

 

Fig. 3.24 

• Active a opção inclinação e coloque um valor de 40º40º40º40º. 

 

Fig. 3.25 

• Na barra de ferramentas lateral esquerda, prima sobre o ícone  para definir uma orientação de 270º270º270º270º. 

 

Fig. 3.26 

• Coloque os painéis sobre a cobertura de acordo com a imagem seguinte. 
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Fig. 3.27 

• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > Colunas montantesColunas montantesColunas montantesColunas montantes. 

O programa define automaticamente se a tubagem é de impulsão ou de retorno, assim não se selecciona 
nenhuma opção. 

 

Fig. 3.28 

• Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

• Introduz-se a coluna montante de acordo com a figura seguinte. 
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Fig. 3.29 

• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > TubagensTubagensTubagensTubagens. 

O programa define automaticamente se a tubagem é de impulsão ou retorno, assim não se selecciona 
nenhuma opção. 

• Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

• Introduzem-se as tubagens de acordo com a figura seguinte. 
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Fig. 3.30 

• Prima em  na barra de ferramentas superior para descer de planta até se situar no Piso 0Piso 0Piso 0Piso 0. 

• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos. 

• Prima em DepóDepóDepóDepósito sito sito sito com permutador de permutação simplescom permutador de permutação simplescom permutador de permutação simplescom permutador de permutação simples. 

 

Fig. 3.31 

• Na barra de ferramentas lateral esquerda, prima sobre o ícone  para definir uma orientação de    90º90º90º90º. 

 

Fig. 3.32 

• Introduz-se o depósito de acordo com a figura seguinte. 

 



INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO (Solar térmica) 
Manual do Utilizador 

 CYPE  

22 

 

Fig. 3.33 

Introduzem-se as tubagens de ligação ao depósito solar de acordo com a figura seguinte. 

• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > TubagensTubagensTubagensTubagens. 

• Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

 

Fig. 3.34 

Introduz-se a bomba de circulação de acordo com a figura seguinte. 
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• Prima InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação    > > > > EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos. 

• Prima em BombaBombaBombaBomba. 

 

Fig. 3.35 

• Introduz-se a bomba de calor de acordo com a figura seguinte. 

 

Fig. 3.36 

3.2.3. Cálculo 

Só é possível proceder ao cálculo depois de corrigir todos os erros de introdução de dados, isto é, quando 
não surgir o símbolo de indicação de erros  no canto inferior direito da área de trabalho. 

• Prima ResultadosResultadosResultadosResultados    > > > > CalcularCalcularCalcularCalcular. 
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Fig. 3.37 

Posicionando o cursor por cima dos equipamentos, tubagens, coluna montante e restantes elementos 
introduzidos, acede a informação sobre o dimensionamento. 

 

Fig. 3.38 

 

Fig. 3.39 
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Fig. 3.40 

 

Fig. 3.41 

3.2.4. Esquema de instalação de energia solar térmica 

• Prima ResultadosResultadosResultadosResultados    > > > > Esquema de instalação de energia solar térmicaEsquema de instalação de energia solar térmicaEsquema de instalação de energia solar térmicaEsquema de instalação de energia solar térmica. 
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Fig. 3.42 

Surge o esquema da instalação. 

 

Fig. 3.43 

 

Fig. 3.44 
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3.2.5. Listagens e Desenhos 

Para se obter as listagens: 

• Prima em Arquivo > Imprimir > ListagensArquivo > Imprimir > ListagensArquivo > Imprimir > ListagensArquivo > Imprimir > Listagens    da obrada obrada obrada obra, ou no ícone . 

• Seleccione Projecto de instalação de energia solar térmicaProjecto de instalação de energia solar térmicaProjecto de instalação de energia solar térmicaProjecto de instalação de energia solar térmica e prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

Surge a possibilidade de definição de uma legenda. 

• Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

• Selecione escala 1/100escala 1/100escala 1/100escala 1/100. 

•  Prima AceitarAceitarAceitarAceitar. 

O programa gera os desenhos. 

• Prima em DesenhosDesenhosDesenhosDesenhos    > Pormenorizar todos os desenhos> Pormenorizar todos os desenhos> Pormenorizar todos os desenhos> Pormenorizar todos os desenhos, ou no íconeíconeíconeícone . 

Visualizam-se os desenhos.  

• Para imprimir ou exportar para ficheiro, mediante a selecção do periférico, prima em Folhas Folhas Folhas Folhas     > Imprimir > Imprimir > Imprimir > Imprimir 

> Imprimir todos> Imprimir todos> Imprimir todos> Imprimir todos, ou no íconeíconeíconeícone .  

 

Fig. 3.45 
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Fig. 3.46 

• Prima em ContinuarContinuarContinuarContinuar. 

Visualiza-se a listagem. 

 

Fig. 3.47 
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Fig. 3.48 

 

Fig. 3.49 
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Fig. 3.50 

 

Fig. 3.51 

 

Fig. 3.52 
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Qualquer listagem pode ser impressa directamente para a impressoraimpressoraimpressoraimpressora ou exportada para ficheiro (formato 
TXTXTXTXTTTT, HTMLHTMLHTMLHTML, PDFPDFPDFPDF, RTF RTF RTF RTF e    DOCXDOCXDOCXDOCX). 

 

Fig. 3.53 

3.2.6. Visualização a três dimensões 

• Prima Obra > VistasObra > VistasObra > VistasObra > Vistas    3D3D3D3D. 

 

Fig. 3.54 
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Fig. 3.55 

 

Fig. 3.56 
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3.3. Outros sistemas 

3.3.1. Termossifão 

O programa permite definir um sistema termossifão. O utilizador deverá selecionar um sistema Compacto Compacto Compacto Compacto 
(termo(termo(termo(termosssssifão) sifão) sifão) sifão) de acordo com a figura seguinte.    

 

Fig. 3.57 

 

Fig. 3.58 

3.3.2. Sistemas colectivos 

O programa permite definir sistemas colectivos.  

Deverá definir as várias unidades de utilização correspondentes a habitação, escritórios e locais comerciais. 
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Fig. 3.59 

3.3.2.1. Acumulação colectiva com permutador de placas 
Neste sistema tem-se a possibilidade de definir baterias de colectores, depósitos comuns e permutadores 
de placas. 

 

Fig. 3.60 
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Fig. 3.61 
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Fig. 3.62 

 

Fig. 3.63 

 



INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO (Solar térmica) 
Manual do Utilizador 

 CYPE  

37 

3.3.2.2. Acumulação colectiva com depósito de permutação colectivo 
Neste sistema tem-se a possibilidade de definir baterias de colectores, depósitos de permutação. 

 

Fig. 3.64 

Na figura seguinte não se tem acumulação individual. 

 

Fig. 3.65 
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