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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O sistema ST-SHY, é um estore  com guias inovador e ideal para interior ou exterior .O sistema 
pode ser utilizado para estores verticais ou horizontais , com telas para redução da luz e calor, 
Blackouts, ou com “screens” para  protecção contra os mosquitos. Este Sistema patenteado 
ST-Shy , permite que a tela se mantenha dentro das guias laterais, mesmo nos vão maiores, 
permitindo um blackout total nos casos em que este é utilizado e oferece simultaneamente 
uma excelente resistencia ao vento.

O Sistema vertical ST-SHY está disponível com funcionamento manual ou motorizado. 
O sistema é ideal para aplicações interiores e exteriores, particularmente nos casos em que é 
necessário uma excelente resistência ao vento, ou Blackout total . Todos os componentes  são 
para uso exterior .

Sistema manual com Crank (manivela)- Modelo ACGS42
Funciona com desmultiplicador com Rácio de 1:2.8 e fim de curso para ajustar inicio e fim do 
mesmo. “Crank” em aluminio extrudido , ø13mm e manivela revestida a PVC.Acessórios 
opcionais: União de parede a 90º; Baioneta.

Box C103, standard side channel GS43
 

Sistema manual com Crank  TS(manivela)- Modelo ACGS70 TS: CE
Funciona com desmultiplicador com Rácio de 1:11 seme fim de curso. “Crank” em liga metálica pintado , ø15mm com gancho e manivela 
revestida a PVC, em quatro dimensões: 120cm – 150cm – 200cm – 250cm.

Box C103, standard side channel GS58

Sistema motorizado ( modelos MCGS40 –MCGS50 – MCGS507-MCGS508):CE
Motor tubular de uma fase ø37 (MCGS40) e ø47, 230V/50Hz, completo com fim de curso,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.

Box C103 ou CV140, standard side channel GS58

TUBO: Em aluminio extrudido (ø42,ø43/47,ø53/57&ø60) ou em aço galvanizado (ø70,ø78 &ø85, com acesso para uma fácil montagem 
e desmontagem da tela.

CAIXA: mod. C103 ou CV140 em aluminio, composto por uma parte fixa e outra amovível , para uma fácil manutenção do estore, 
completo com tampas em aluminio.

GUIAS LATERAIS: mod.GS43 ou GS58 composto por 3 partes: estrutura em aluminio extrudido, guia interior com membranas e 
perfis em “E” em PVC. Montagem frontal atraves de clipes de latão, ou lateralmente na parede. Para casos especiais, poderão utilizar-se 
guias laterais telescópicas com perfil em “U” (GS33),GS43 ou GS58).
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TUBOS: Em aço galvanizado (ø78 ou ø85) um com motor T.T.S. com “pulleys” 
em teflon nas ranhuras do mesmo, nos quais os cabos de aço tencionados 
trabalham. A tela é enrolada no outro tubo, o qual contém o segundo motor e 
adaptadores em teflon para o fecho, no sentido de assegurar um corrector 
funcionamento da tela.

CAIXA DUPLA: mod. CV140 em alumínio extrudido, composto por uma 
parte fixa e outra amovível , para uma fácil manutenção do estore, completo 
com tampas laterais em aluminio.

GUIAS LATERAIS: mod. GS58 pronto para instalar, composto por 3 
partes: estrutura em alumínio extrudido, guia interior com membranas e perfis 
em “E” em PVC. Cabos de aço ligados á barra inferior, os quais são visíveis 
quando o estore está fechado. Para sistemas  grandes (<200cm) e/ ou curvos, 
existem tubos que servem de suporte e orientação da tela, montados em 
suportes com intervalos de +/- 70cm. No caso de serem solicitados, estão 
disponíveis guias laterais curvas ( apenas mod. GS33).

BARRA INFERIOR: Mod.FZ47 em alumínio extrudido  completo com 
terminais plásticos que correm no interior das guias laterais.

TELA: Sistema Shy Zip patenteado (tipo PT16 7806 cinza)colada em ambos os 
lados da tela, permitindo que esta corra a todo o comprimento dentro das 
guias laterais. Todas as telas da colecção que possam ser coladas podem ser 
utilizadas neste sistema. 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. 22

Max. pressão do vento = 132 N/m2

Escala Beaufort 6
Resistência ao vento: Classe 3

Certificado: AK 60015107
Modelos: MCGL2506/BPL - MCGL1507/CT110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

BARRA INFERIOR: Mod.FZ47 em alumínio extrudido  completo com terminais plásticos que correm no interior das guias laterais, e 
barra zincada com 30x4mm.

TELA: Sistema Shy Zip patenteado (tipo PT16 7806 cinza)colada em ambos os lados da tela, permitindo que esta corra a todo o 
comprimento dentro das guias laterais. Todas as telas da colecção que possam ser coladas podem ser utilizadas neste sistema. 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.

SISTEMA HORIZONTAL
O Sistema horizontal ST-SHY com a caixa CV140 é ideal para janelas inclinadas, ou clarabóias médias/grandes, podendo ser instalado no 
interior ou exterior. Podem ainda ser solicitados sistemas que podem adaptar-se a superfícies ligeiramente inclinadas. O sistema é 
fornecido já montado, numa caixa especial de forma a facilitar a sua instalação no local.

Sistem Motorizado T.T.S. (Mod.OMCGSTTS): CE
Motor tubular duplo Ø47 230V/50Hz modelo TTS “Hipro”   com unidade de controlo completo com 2,5m de cabos principais, corte em 
caso de sobreaquecimento e protecção contra água no nível IP44.Acessórios opcionais: controlo remoto com/sem receptor incorporado, 
placa electrónica para diversos níveis de controlo central, anemómetro com controlo vento /sol.
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1. Parte fixa da caixa C103

2. Suporte de Tecto

3. Tampa da caixa C103

4. Adaptador ø78

5. Motor 20 Nm

6. Adaptador ø78 

Sistema Shy lado do motor

7. Suporte do motor

8. Tampas laterais

9. Guia plástica interior 

com membranas

10. Fecho colado na tela

11.  Tampas para a barra 

inferior FZ47 ( em 2 partes)

12. Guia lateral GS58

13. Tampa da Guia lateral

14. Perfil plástico em “E”

15. Vareta plástica rígida

16. Tela

17. Barra inferior FZ47

18. Escova 13mm

19. Barra Galvanizada 30x4

20. Suporte Plástico

21. Terminal telescópico

22. Banda rígida plástica

23. Tubo Ø78

24. Banda em PVC

25. Escova 13mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MODELO

VERSÃO

FUNCIONAMENTO

ACGS42

CRANK MOTOR T.T.S. MOTOR

Ø 78Ø 70 Ø 43/47 Ø 53/57Ø 42

VERTICAL HORIZONTAL

ACGS70 TS MCGS40 MCGS50 MCGS506

Ø 60 Ø 78 Ø 85 Ø 85

MCGS507 MCGS508 OMCGSTTS OMCGSTTS

TUBO

VALOR MÉDIO

VELOCIDADE

PESO MAX.

VOLTAGEM

ENERGIA ABSORVIDA

MARCA CE

230 V 50 Hz- - - -

CEI 60335-2-97 

- 20 Nm

8 cm/s

10 Nm 25 Nm- 5 Nm 10 Nm 10 Nm 25 Nm

- - 5 cm/s 5 cm/s 5 cm/s 9 cm/s9 cm/s 8 cm/s

15 kg 30 kg 25 kg 36 kg 34 kg 52 kg 48 kg 65 kg 60 kg

- -

- -

-  UNI EN 13561 - -

115 W 120 W 120 W 160 W 160 W 180 W 180 W

MANUAIS DE INSTALAÇÃO SP-010, SP-007,SP-105/7,SP-205
SP-010, SP-017,
SP-105, SP-205

SP-010, SP-006,
SP-107, SP-205

MANUAIS DO UTILIZADOR 
E DE MANUTENÇÃO

DIMENSÕES MAX. WxH (cm)

MT-001 MT-002MT-101-

250x360200x300 450x400 550x400 200x450 300x450450x300 200x300 250x360

SISTEMA ST-SHY MOTORIZADO MOD.MCG5507
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GS43

CV140

C103

FZ47

GS58 GS33 GSU

Só para sistemas
curvados

Montagem no tecto com moldura
de 30x60x3 mm

Suportes de tecto disponíveis
para pedidos especiais

Fornecida com barra
de peso zincada 30x4 mm

Guia lateral montada

SM/80010 - Cinza
SM/80011 - Preto
SM/80013 - Branco

Estrutura 30x60x3 mm para fixação 
ao tecto da caixa CV140

Suporte para fixação ao tecto

Perfil em E em PVC

Guia interior
em PVC

Sistema de 
fecho tipo PT16

Guia lateral em Alumínio 

Guia lateral Telescópia
Para pedidos especiais
com GS33/GS43/GS58
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58 26,6 38,2 ESTRUTURA EM ALUMINIO
Estrutura em aluminio alloy AI6060 T5. Cores Standard 

disponiveis: Branco, cinza anodizado, preto e bronze. 

Poderão também ser solicitadas outras cores  RAL. 

COMPONENTES PLÁSTICOS 
Os componentes plásticos das guias laterais, estão 

disponíveis em branco ou preto. 

ESTRUTURA

DIMENSÕES
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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


