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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema ST-ORIZ, é um estore motorizado para Clarabóias com uma estrutura sólida em 
perfil de aluminio, desenhado para cobrir grandes superficies de vidro planas ou enclinadas. 

Sistema ST –ORIZ  (Modelo ORIZ): CE

A abertura e fecho do estore é accionada por um motor eléctrico com dupla haste. A haste 
fica ligada a dois pinhões  (alojados no bloco de ligação) que movem as bandas dentro das 
guias laterais, que por sua vez se encontram ligadas aos cabos.Os cabos movimentam a 
primeira guia criando uma franja com a tela. As outras guias ligam-se entre elas  através de 
bandas de tecido, que deslizam através das guias laterais com a ajuda da primeira guia, até 
atingir o fim da tela.

MOTOR: motor central com dupla haste , serie JA, com uma fase (230V-50Hz)completo 
com fim de curso, e adaptador 85, 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 e painel electrónico multi-nivel para controlo central de vários estores.

O sistema consiste numa estrutura em aluminio extrudido composta por:

GUIAS LATERAIS: mod.GZ (46x80mm) em aluminio extrudido contendo bandas e cabos , nos quais são montados os blocos 
deslizadores numa extremidade, e um rolo  regulável na outra.Montagem lateral ( para casos especiais poderá fixar-se ao tecto através 
de suportes de 40x60mm.)

GUIAS DESLIZADORAS: mod.FZ (30x55mm) em aluminio extrudido ( separadas +/- 70cm) desenhadas para suportar estores 
bastante largos, e as quais são fixas á tela através da insercção de bandas. 

TUBO: Em aço zincado com 1,25mm (ø70mm), montado ao lado do motor, na qual a ultima franja de tela é montada para tapar o 
motor.

TELA: É dividida num certo numero de franjas ( dependendo do comprimento do estore) , que estão fixas ao mesmo numero de guias 
deslizadoras. 
A grande maioria das telas na nossa colecção podem ser utilizadas neste sistema:

- COLORTEX, E-SCREEN, M-SCREEN & DARKTEX ( interior)

- SUNSCREEN 5500, SOLTIS 86-92-B92 5 ESTORYL ( interior e exterior)
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ESTRUTURA EM ALUMINIO
Estrutura em aluminio disponível em várias cores: 
cinza anodizado e pintura esmaltada branco(RAL 
9010) ou castanho (RAL 8017).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Pressão Máx. do vento = 110 N / m2 ( Beaufort 6)
Resistência ao vento: Classe 3 ( até 49 Km/h)

* A distancia pode variar de acordo com 
o tamanho do estore

Suportes para fixação ao tecto 
disponiveis sob  pedido

SISTEMA ST-ORIZ

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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1. Bloco com pinhão para a banda
2. Terminal do tubo ø70
3. Haste para accionar o motor
4. Motor para dupla haste
5. Tubo ø70
6. Suportes para o motor
7. Guia lateral GZ
8. Cabo de aço
9. Peça para cabo
10. Guias deslizadoras FZ
11. Tela dividida em franjas
12. Vareta plástica para a tela
13. Roldana
14. Rolamento
15. Corrente em aço inox
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