SUWIN

Software para Redes
de Esgoto e Águas Pluviais

Suwin - Rede de Esgoto e
Águas Pluviais
saneamento.
Tubulação de diversos materiais, poços de visita, poços de despejo.
a área de contribuição, intensidade pluviométrica, baseado na equação da chuva e reconhecimento dos pontos através de um projeto
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É possível através de um assistente inteligente, inserir as
informações necessárias para o dimensionamento.
diferentes modos de ponto de referência, permitem um fácil
trabalho de introdução de dados

Ambiente de Trabalho(Interface de Uso)
O software possui um ambiente CAD próprio, sem a necessidade de ter o
AutoCAD ou outra plataforma CAD instalada em seu computador.

Reconhecimento de DWG e curvas de Níveis
Podemos iniciar um projeto simplesmente lançando os PVs da rede e
indicando suas cotas, ou partindo de uma planta de loteamento já desenhada
em CAD, com o reconhecimento automático das curvas de níveis, onde o
software interpola automaticamente a cota do ponto. Caso tenha a tubulação
já desenhada, pode-se ao realizar a importação informar o layer em que os
tubos já estão desenhados.
rapida
e facil.
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Podemos realizar a edição de cotas, inclinações e profundidade diretamente

Tubulação
O software possui uma ampla biblioteca de tubulações
disponíveis, de diversos materiais e diâmetros cadastrados,
permitindo ao usuário criar novas tubulações a qualquer
momento e com qualquer característica. Para lançar uma
como se estivesse lançando uma linha. Possui recursos para
lançar a tubulação de forma poligonal, e com os PVS de forma
automática. Também é possível fazer a indicação do
consumo diretamente nos trechos, nesse caso fornecendo o
consumo linear por metro de tubulação

Visualização 3D
Toda a rede é gerada em 3D, permitindo visualizar o projeto da rede completa, com
caimentos e pode-se gerar um arquivo DWG com o 3D para ser visualizado em qualquer
programa de CAD

Projeto de Águas Pluviais
Permite indicar todos os dados para o cálculo da vazão para projetos de águas pluviais. Ao clicar na boca de lobo, podemos
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projeto
Uma vez concluído o projeto é possível realizar o
detalhamento, gerando todas as indicações para as
tubulações, como para os PVS como informações de
cotas, comprimentos, velocidade, perdas, número do
nó ou do trecho, etc.

Otimização da rede
Após o dimensionamento, o software informa sobre todos os cálculos efetuados, e
aponta todos os problemas de dimensionamento encontrados como pontos com
válvulas ou outros controles de pressão ou velocidade. O software possui um recurso
que realiza a otimização da rede, informando de acordo com as condições de
projeto os diâmetros e cotas mais apropriados.

Geração dos Resultados
Todos os resultados do cálculo podem ser consultados diretamente na tela, clicando
sobre a tubulação ou sobre o PVS, ou através de planilhas que são geradas de acordo
com a norma Brasileira

Lista de Materiais
Gera a lista de Materiais levantando toda a tubulação utilizada no projeto, separando por diâmetros e mate-

Memorial Descritivo Completo
O Software gera a memória de cálculo completa, com todas as considerações realizadas, os processos de cálculo e demais
informações do projeto.

Cálculo Tensão Trativa
Realiza o cálculo da tensão trativa , apontando os resultados em cada um dos trechos do projeto, gerando a planilha de saída
de resultados de acordo com a Norma Brasileira.
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