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TUBO: Em aluminio extrudido (ø60) ou em aço zincado com 1,25mm(ø78), ambos os 
sistemas têm acesso para montagem e desmontagem da tela.

CAIXA: Mod.CT110 (ø116mm) em aluminio extrudido com suportes em aço inox AISI 
316, composto por 2 peças que, quando fixas  ás guias laterais em aço permitem a fixação  
do estore. A caixa fica suspensa nos cabos de aço e não no edificio.

GUIAS LATERAIS: Barras com ø10mm ,com suportes extra fortes , que permitem que 
as guias se mantenham tensas, podendo estas serem fixas na parede, tecto ou chão. Barras 
e suportes standard são em Aço Inox 304, podendo tambem  serem fornecidas em aço inox 
AISI 316.

BARRA INFERIOR: mod.FD42, ø42mm em aluminio extrudido, com peso adequado  
em aço galvanizado no interior, e terminais em “Delrin”, permitindo um deslizar suave da 
barra.

TELA: Dentro da colecção disponivel, todas as telas que possam ser coladas podem ser 
utilizadas no sistema ST-DAl.As telas utilizadas são acabadas de forma a permitir uma 
resistência adequada, permitindo simultaneamente uma montagem e funcionamento 
correcto,o que se traduz na apresentação da tela plana.

As cores Standard disponiveis para as caixas e barras inferiores , são o branco (Ral 9010) e 
o cinza anodizado. Poderão também ser solicitadas outras cores  RAL. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O sistema ST-DAL, é um estore de elevado design e qualidade técnica. Foi desenvolvido 
especificamente para cobrir grandes fachadas  envidraçadas.
Os estores são instalados em suspensão em guias de aço inox , com sistema de fixação 
altamente resistente.
Este sistema tem uma excelente resistência ao vento

Sistema ST -DAL ( modelos MCGL,2506 – MCGL,2507/ST-DAL): CE

Sistema motorizado desenhado para fixação lado a lado, em fachadas de edificios. Motor 
tubular de uma fase ø47 230V/50Hz, completo com fim de curso em cima e em baixo,cabos 
principais, corte em caso de sobreaquecimento e protecção contra água no nivel 
IP44.Acessórios opcionais: controlo remoto com/sem receptor incorporado, placa 
electrónica para diversos niveis de controlo central, anemómetro com controlo vento /sol. 
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Dois sistemas: O  standard 
ST-DAL nos estores de baixo, 
sendo os de cima com 
funcionamento inverso ( de 
baixo para cima) através do 
sistema “Constom”.

Estore motorizado 160, suspenso em  barras de aço com 
suportes especiais (extra standard). Os estores são accionados 
por uma centralina electrónica de grupo com programação 
horária, e anemómetro   para Vento/Sol.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

1. Peça plástica para o cabo do motor.

2. Caixa CT 110

3. Motor tubular 20Nm

4. Adaptador ø60

5. Fita de soldar transparente

6. Tubo de enrolar em aluminio ø60

7. Tampa lateral

8. Suporte plástico

9. Terminais ST-DAL ( 2 peças)

10. Anilhas em aço 8x16

11. Tela

12. Vareta rigida em plástico

13. Terminais em Derlin

14. Suporte fixação

15. Barra inferior FD42

16. Peso em barra de aço galvanizado 

17. Suporte em aço

18. Guia em aço inox

19. Suporte cilindrico

20. Anilhas inox 10x20

21. Mola

SISTEMA ST-DAL MODELO MCGL2506

Max. pressão do vento = 132 N/m2

Escala Beaufort 6
Resistência ao vento: Classe 3

Certificado: AK 60015107
Modelos: MCGL2506 DALLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Quando solicitado, podemos apresentar diversas sugestões feitas á medida de  cada cliente, e de acordo com as 
suas especificidades , apresentando sempre as melhores  e mais actualizadas soluções dentro do Design Europeu.

ESTRUTURA

DIMENSÕES

CT110
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FD42 cabos guias
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ESTRUTURA EM ALUMINIO
Guias laterais no desenho em aço AISI 316 ou 304. Caixa e barra inferior em liga de 
aluminio (AI6060T5). Cores standard disponiveis: branco (RAL 9010) e cinza 
anodizado. Poderão também ser solicitadas outras cores  RAL. 



| S I S T E M A S  D E  S O M B R E A M E N T O

Rua Mestre Sidónio 9A, 9020 - 365 Funchal, Madeira, PORTUGAL (junto ao hiper Continente / Viveiros)
Telefone: 291 741 884 | Telemóvel: 96 50 10 699 | E-mail: info@lismarca.pt

WWW.LISMARCA.PT


