
RapidHVAC – Cálculo de Carga Térmica
RapidDUCT - Projeto de Rede de Dutos
RapidPipe - Projeto de Split e Água Gelada

A Mais Completa Linha de Software para 



Software para o cálculo de carga 
térmica e características para a 

equipamentos 
de ar condicionado.

Ventilação, etc. A metodologia de cálculo é baseada nos métodos  
DASHRAE.

de ter o AutoCAD ou qualquer outro CAD. Permite importar 
qualquer planta baixa em formado DWG ou DXF para o programa, 
permitindo fazer relação de escalas, e trabalhar na unidade mais 

diretamente na tela: Dados da construção, regiões, fechamentos, 
ocupação, iluminação, etc.

Biblioteca de Elementos Construtivos: Paredes, 
Portas, Janelas
Possui base de dados com os elementos construtivos mais utilizados 
que podem ser editadas a qualquer momento pelo usuário. Esta 
biblioteca, de acordo com a norma brasileira NBR15220 (tabela B.3), 

determinar as propriedades térmicas dos ambientes para Cálculo da 
Carga Térmica. 

Também já está no software a biblioteca de aparelhos elétricos de 
acordo com a NBR16401 (Tabelas C.3, C.4, …)

Cálculo das Cargas Térmicas

latitudes, além de ter cadastradas todas as principais cidades 
brasileiras de acordo com a norma brasileira. Faz a determinação 
de variação, velocidade do vento e máxima umidade relativa.
Efetua a análise, simulação e determinação da Carga Térmica 
baseado em considerações de conforto térmico, isolamento da 

O software está apto para cálculos de edifícios localizados 
 qualquer lugar do mundo e para qualquer hora e dia do ano.

funcionamento para iluminação, quantidade de pessoas, 
ventilação e equipamentos elétricos com objetivo de facilitar a 

Caracteristicas da Bateria

Realiza o cálculo dos ganhos instantâneos de calor e sua 
transformação em cargas de refrigeração segundo o método 
das funções de transferência DASHRAE.

Calcula os parâmetros 
de funcionamento, 
obtendo as vazões de ar 
tratada, de retorno e de 
ventilação, com suas 
p r o p r i e d a d e s 
hidrotérmicas.
Opções para estudar a 
sombra produzida por 
varandas durante todo 

carga térmica.
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carga térmica ao longo do dia.

Gera uma extensa documentação composta por tabelas com o 
detalhamento de cargas para aquecimento, refrigeração, resumo 
por regiões, por sistemas ou por edifício, etc. Esta documentação é 
gerada em formato que pode ser aberta, editada normalmente 
por qualquer editor de textos

O software gera para cada ambiente calculado, todos os   
dados diretamente no desenho ou em formato de tabelas: 

Geração de Ábaco Pisicométrico

Software para o dimensionamento de qualquer instalação de dist ribuição de ar projetada por dutos. Indicado para o projeto de 
climatização, ventilação e  exaustão.

Calcula o tamanho dos dutos (seção retangular e circular), 
seleciona os difusores, ventilação, simula o comportamento do 
acoplamento ventilador-rede, etc.
Após o dimensionamento, o software altera automaticamente o 
desenho do traçado em função do cálculo realizado.

Bases de dados
Possui uma ampla base de dados de difusores, modelos de dutos 
e ventiladores comerciais, além de permitir que o usuário crie ou 

Introdução de dados
O software possui uma biblioteca com símbolos de difusores, 

o esquema da instalação, de maneira muito simples em esquema 

em planta, colocando cada elemento de distribuição em sua 
posição real. Este desenho de base pode ser importado 
diretamente de um arquivo DXF ou DWG de qualquer programa 
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Possibilidade de seleção do 
tipo de curva (curvo, reto, 
formado por vários trechos), 

raio das curvas variáveis,
angulo de ampliação / redu-
ção  

ajustável às necessidades, 
ligações retas ou cônicas 
para dutos de seção circular, 
derivações no sentido 
vertical ou horizontal, etc.

Calculo da Rede de Dutos
É possível escolher entre dois 
métodos de cálculo para a 
impulsão: atrito constante ou 
recuperação estática, e além 
de velocidade constante para 
a rede de retorno ou 
extração.  
É possível calcular instalações 
compostas por múltiplos 
subsistemas e cada um deles 
com sua impulsão e retorno 
simultaneamente.

Detalhamento Completo da Rede de Dutos 

Realiza o traçado completo de todos os elementos da  
rede, desenhando em planta a escala, incluindo todas as 
transformações, derivações, curvas, encontros, etc.

Relatórios completos sobre a rede de dutos

Detalhe do Cálculo das Unidades Terminais

Listas de Materiais
Esta documentação é fornecida pelo editor padrão do Windows 

dutos com as áreas de Chapas de Aço, Isolamento Térmico, Pintura, 
etc.; Levanta todas as peças tais como saídas de ventilação, grades, 
registros, curvas, elementos de sustentação, etc. Calcula os 
comprimentos da Tubulação de Cobre da Rede Hidráulica, conta 
todas as peças e conexões. Gera Lista de Materiais completa e 
insere na prancha arquivo texto ou planilha.

São calculados os parâmetros de funcionamento do ventilador, e 

características diferentes.

gerar um arquivo em formato DXF ou DWG.

raio das curcas variaveis, ângulo 
de amplicação/redução



O objetivo do software RAPIDPIPE é elaborar o projeto hidráulico 
das tubulações de água gelada ou de aquecimento de instalações 
de Ar condicionado. Calcula os diâmetros das tubulações, fan- 
coils, caldeira, bomba de circulação, deposito de expansão, etc.

Interface DWG/DXF

Permite realizar 
diversos tipos de 
instalação: Calefação, 
climatização, agua 
quente, etc.

Permite inserir diversos componentes no projeto, além de 
permitir ao usuário a edição ou criação de novos componentes 
no banco de dados:

Toda biblioteca também esta disponível em blocos para inserir no projeto:

Com o uso destas simbologias, realizamos todo o lançamento do projeto no RapidPipe:

permitindo realizar os cálculos de acordo com a necessidade do cliente:

Após o cálculo o software apresenta os 
resultados na tela através de um resumo, e 
mostra todos os tubos que apresentam algum 
tipo de erro:

O software ainda gera as planilhas do caminho crítico

E gera todos os relatórios de quantitativos e memória de cálculo:

Pode ser utilizado 
em conjunto com 
o software 
RapidHVAC ou de 
maneira isolada.

Permite importar um 
desenho arquitetôni-
co feito em CAD 
através dos arquivos 
DXF ou diretamente 
em DWG.

RapidPIPE – Projeto de Split e Água Gelada



Conheça outras soluções da totalCAD: 

ZWCAD é o principal concorrente do 
AutoCAD 2D/3D. Possui a maioria dos 
comandos e recursos do tradicional 
AutoCAD®. Compatível com todas as 
versões de arquivos com formatos 
DWG. Baixe, use e avalie o CAD mais 
econômico para criação de projetos.

O SketchUp Pro é um poderoso 
software BIM para desenvolvimento e 
apresentação de projetos 3D. Com ele, 
arquitetos, engenheiros, decoradores 
e paisagistas podem transformar com 
rapidez suas ideias do 2D para o 3D. 
Intuitivo e fácil de usar, não por acaso 
tornou-se o modelador 3D mais 
utilizado no mundo.

Compatível com os principais softwa-
res 3D do mercado o V-Ray é um 
renderizador indispensável para 
profissionais da área de construção 
civil, artistas gráficos e designers que 
desejam transformar seus modelos 3D 
em imagens foto-realistas com 
perfeição.

Ts Hidro é um aplicativo gratuito para 
ZWCAD/AutoCAD para elaboração de 
projetos hidrosanitários: agua fria, 
esgoto, aguas pluviais, pex e outros 
sistemas. Permite a introdução de 
tubos e conexões gerando automati-
camente a lista de materiais de todo o 
projeto.

Ts Elétrica é um aplicativo para o 
ZWCAD/AutoCAD para a elaboração 
de projetos elétricos prediais de baixa 
e média tensão. Permite o lançamento 
de todos os componentes da instala-

geração do quadro de cargas, legenda 
e lista de materiais.

Projetos de proteção contra incêndios 
(sprinklers) e Hidrantes, permite 
dimensionar toda a tubulação, 
pressão nominal da bomba, capacida-
de de reserva e volume total de água 

mais favorável e a menos favorável.

Fundada no ano de 2001, a totalCAD é especializada na comercialização de softwares para projetos, sempre 
com soluções de baixo custo e alto desempenho que atendem ao mercado de arquitetura, engenharia, constru-
ção e projetos industriais.

Suporte Técnico Online (STO)

nossos clientes um suporte técnico de alta qualidade.

O serviço destina-se a apoiar e orientar clientes quanto ao funcionamento de todos os programas, sendo ofereci-

do período de Subscrição.

RapidFPS
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