


 
 

Os Estores Brisa Solar 80 mm com Manivel e com Motor. Não podem 
exceder os 10 m2 e 4.20 m de altura. 

Estores Brisa Solar 



Comandos á distância e
sensores 

   Ergo  Plano    Flo4r-S   Relógio 

 TT0   TT2N    TT1V   Sensor 
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Ficha Técnica 

Os Estores Brisa Solar de 60, 80 mm são estores de aplicação exterior,

compostos por lâminas orientáveis de 60 ou 80 mm em alumínio perfilado, 
que se movimentam no sentido vertical. 

  Os Estores Brisa Solar são um produto por excelência ideal para a protecção 
e sombreamento d8 fachadas de prédios pois reflectem cerca de 80%dos raios 
solares e, além disso devidos ás exigências da arquitectura moderna, pois 
cada vez mais a tendência é para a construção de grandes fachadas de 
envidraçadas, e como este tipo de estores podem atingir medidas grandes 
adaptam-se facilmente a esses vãos, sendo também um estore com uma 
estética bonita.  

Os Estores Brisa Solar podem ser comandados manualmente ( com manivela 
articulada ) ou com comando eléctrico ( com inversor simples, sensores ). 
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Vantagens que os Estores Brisa Solar nos oferecem… 

 Permitem regular a orientação das lâminas, permitindo ao utilizador
controlar a luminosidade, visibilidade ( não impedindo a vista para o 
exterior ), e o efeito térmico no interior dos espaços.

 A variada gama de cores existente para as lâminas, bem como a vasta
série de soluções técnicas que os estores nos oferecem, permitem 
variadas aplicações tais como a protecção solar das fachadas, janelas de 
edifícios públicos ou particulares, habitações, escritórios, etc.

 São ideais para a protecção de janelas de dimensões elevadas.

 Protegem os espaços interiores dos raios solares ultravioleta
impedindo que provoquem danos nos equipamentos, mobiliários, etc, 
dos espaços interiores.

 Apresentam grande resistência em condições adversas.
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Descrição dos Acessórios 

 Caixa de mecanismo: apresenta-se em perfil de chapa lacada á cor e
tem 0,58 mm de largura, 0,50 mm de altura e 0,001 mm de espessura.

 Varetas de transmissão de movimento: apresenta-se e varão redondo
em alumínio.

 Lâminas em alumínio lacado: têm 60/80 mm de largura e 0,45 mm de
espessura, Cada lâmina possui um estabilizador lateral.

 Estabilizadores laterais: São de poliamida de cor preta ou cinza e têm
um reforço em fibra de vidro fixado em três pontos através de 
prensagem a ultra-sons.

 Fitas de sustentação: apresentam-se na cor preta ou cinza e são
bastante resistentes aos agentes atmosféricos e aos raios ultra-violetas.

 Fitas de orientação: apresentam-se na cor preta ou cinza, são feitas em
trevira, seguram as lâminas do lado de cima e debaixo e permitem a 
orientação das lâminas, São bastante resistentes agentes atmosféricos e 
aos raios ultra-violetas.

 Guias laterais: são em alumínio extrudido, têm 22mm de altura e
17mm de largura e serão sempre lacadas á cor, Nas guias laterais estão 
acoplados perfis plásticos que funcionam como amortecedores, 
permitindo um deslizamento perfeito e silencioso das lâminas.

 Terminal inferior: são em alumínio extrudido, lacado á cor, com
ponteiras de poliamida nas cores preto e cinza, permitindo a delocação 
transversal dos estabilizadores laterais das lâminas, evitando deste 
modo a prisão do estore tanto na subida como na descida, bem como na 
orientação das mesmas.
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Comandos 

 1-Comando Manual: com manivela articulada em alumínio, ligada a
um mecanismo de rodas dentadas cónicas através de um varão
quadrado.

 2-Comando Eléctrico: motor central embutido na caixa do
mecanismo, A força do motor é transmitida a duas saídas de barra e
transita de modo uniforme ao longo do veio, permitindo subir, descer
e orientar o estore através de um inversor que pode ser embutido ou
exterior.

 3-Comando Eléctrico com sensores: além do motor eléctrico, estes
estores podem levar um sensor de vento ou de luminosidade que
permitirá subir ou descer os estores conforme as condições
atmosféricas ( caso faça demasiado vento ou caso a luminosidade seja
muito intensa).

 4-Comando Eléctrico com aplicação em Domótica: motor eléctrico de
tecnologia digital (Digital Motor Interface).

Este sistema consiste numa comunicação bidirecional com sistema de 
gestão da casa em diversos protocolos disponíveis.
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