2018

Produtos 2018

Os produtos O/M incorporam uma filosofia de iteração
e evolução através de pesquisa, recolha de dados
e análise como o melhor método para criar as ferramentas
perfeitas para iluminação.
Imagine um refletor que concentra 90% da luz gerada; agora,
reduza-o até que caiba na palma da mão. Imagine ópticas
poderosas que projetam a luz com grande definição
e uniformidade; agora conceba-as para que se separem
e ocultem, espalhando um manto de luz que parece vir
do nada. Imagine um projetor elegante e versátil; agora,
complete-o com acessórios para modelar a luz como
se fosse uma brincadeira de crianças.

One / pág. 8

Over / pág. 14

inVision / pág. 18

Um downlight inovador que proporciona um
ótimo conforto visual. Apresentando agora
o novo e ajustável One Plus.

Incorporando o micro-refletor de alta
definição Lightcore, Over é o novo projetor
que oferece um amplo ângulo de cut-off.

A gama inVision evoluiu com o novo
inVision Plus de superior fluxo lumínico,
oferecendo a mesma eficiencia e uma
ótima distribuição de luz.

Tua / pág. 24

Uw / pág. 28

Tubo Evo / pág. 32

Vencedor do German Design Award 2018,
Tua é agora mais versátil, com novos
tamanhos e design.

Dentro dum perfil versátil e elegante, o
refletor assimétrico da Uw varre superfícies
verticais com um véu uniforme de luz.

Controlo de orientação, alta resistência,
e apta para exterior. Tubo Evo é a solução
versátil para varrimento de superfícies.

Onit / pág. 36

Beam / pág. 40

Ideal para a modelação de luz de realce, o
novo projetor ajustável e seus acessórios
expandem as possibilidades criativas.

O clássico downlight numa ampla gama.
Agora disponível com aro quadrado,
tamanho XL e versões assimétricas.

Através de uma rigorosa medição de dados, experimentação
e aprendizagem, aproveitando os erros tanto como os
avanços, desenvolvemos tecnologias inovadoras para
controlar e desenhar a luz.
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“To play with light is to play with magic.”
Richard Kelly, 1952.

Lightcore foi desenvolvido com a Bartenbach
GmbH. A geometria complexa da superfície
é revestida em alumínio de elevada reflexão,
criando um feixe preciso e de alto contraste.
Lightcore é a mais recente inovação em
micro-refletores ópticos alcançando máxima
eficiência e precisão.

Standard
Spot

Medium

10%

Ângulo do feixe de luz
Ângulo de incidência

8
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Lightcore

O standard da indústria define
como ângulo do feixe de luz
a área que contém 50% da
intensidade luminosa máxima.
O ângulo de incidência termina
quando a intensidade luminosa
é de apenas 10%. O lightcore
concentra 90% da intensidade
luminosa no seu ângulo de
abertura; por isso, a área
entre o ângulo do feixe de
luz e o ângulo de incidência
é praticamente nula.
O resultado é um feixe definido,
sem desperdício, que permite
desenhar a luz com a máxima
precisão.

Medium

10%

50%
100%

Romper o standard

10%

50%

90%

100%
Ângulo do feixe de luz
Ângulo de incidência

100%
Ângulo do feixe de luz
Ângulo de incidência

O/M 2018
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One
One é um downlight de encastrar que incorpora
o inovador micro-refletor Lightcore, com feixes de
luz extremamente precisos. Para iluminação geral
ou de realce, One proporciona ótimo conforto visual
e excelente controlo de encadeamento.
O corpo orientável do One Plus destaca-se do aro,
permitindo direcionar um feixe de luz intato. Assim,
independentemente da sua orientação, One Plus
garante que 90% da intensidade luminosa está dentro
do feixe lumínico.
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One

Corpo
Corpo e dissipador em alumínio.
Molas de aço inoxidável com
acabamento de tinta eletrostática
100% poliéster.
Óptica
Lightcore construído a partir
de micro-superfícies de
geometria complexa revestidas
com liga de alumínio, originando
uma superfície de alto brilho,
totalmente espelhada. Refletor
de alta precisão para um feixe
de luz definido e controlado,
atingindo a máxima eficiência.

One S

One M

One L

Trim Ø85mm
Trimless Ø78mm

Trim Ø120mm
Trimless Ø114mm

Trim Ø150mm
Trimless Ø144mm

One S

One M

One L

2700K

5W / 450lm

11W / 800lm

19W / 1750lm

3000K

5W / 550lm

11W / 1250lm

19W / 2200lm

4000K

5W / 600lm

11W / 1400lm

19W / 2400lm

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Acessórios
Versão trimless com acessórios
de encastramento fornecidos
em separado.

Spot 14°
UGR < 10

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Lente spot com uma superfície
individual complexa para
fornecer uma luz focal e um
feixe extremamente estreito.

Medium 32°
UGR = 0

Flood 46°
UGR < 10

Wide flood 66°
UGR < 22

Valores da fonte de luz
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One Plus

Corpo
Corpo e dissipador em alumínio
fundido. Molas de aço inoxidável
com acabamento de tinta
eletrostática 100% poliéster.
Orientável até 30° (versão
medium) ou 25° (versão flood)
no eixo horizontal e 355° no
eixo vertical.
Óptica
Lightcore construído a partir de
micro-superfícies de geometria
complexa revestidas com liga
de alumínio, originando uma
superfície de alto brilho,
totalmente espelhada. Refletor
de alta precisão para um feixe
de luz definido e controlado,
atingindo a máxima eficiência.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Acessórios
Versão trimless com acessórios
de encastramento fornecidos
em separado.

One Plus S

One Plus M

Trim Ø95mm
Trimless Ø95mm

Trim Ø150mm
Trimless Ø150mm

Medium 32°

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Flood 46°

Ajustável
Orientável em 30° (versão
medium) ou 25° (versão flood)
no eixo horizontal e 355° no
eixo vertical.

One Plus S Low Output

One Plus S High Output

One Plus M

2700K

5W / 450lm

6W / 650lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

6W / 750lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

6W / 880lm

11W / 1400lm

Valores da fonte de luz
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Over
Over é um projetor para iluminação de realce, utilizando o
micro-refletor Lightcore com a fonte de luz recuada, alcança
um amplo ângulo de cut-off e uma luz de alto contraste ideal
para modelação.
De aplicação saliente ou em calha, o corpo leve de alumínio
fundido, incorpora o driver e restantes componentes, numa
só unidade compacta e fácil de instalar.
Com opção de três ângulos de feixe, rotação até 90° na
vertical e até 330° na horizontal, Over é perfeito para
aplicação em galerias, restaurantes, lojas e muito mais.
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Over

Corpo
Corpo em alumínio fundido
com acabamento de tinta
eletrostática 100% poliéster.
Fonte de alimentação
incorporada. Orientável
até 90° no eixo horizontal
e 330° no eixo vertical.
Óptica
Lightcore construído a partir
de micro-superfícies de
geometria complexa revestidas
com liga de alumínio, originando
uma superfície de alto brilho,
totalmente espelhada. Refletor
de alta precisão para um feixe
de luz definido e controlado,
atingindo a máxima eficiência.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Over S Saliente

Over S Calha

Over M Saliente

Over M Calha

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Ângulo a partir do qual não existe
encandeamento provocado pela
luz que a luminária emite. Quanto
maior é o ângulo de cut-off, maior
será a área de conforto visual.

Medium 32°
Cut-off 63°

Flood 46°
Cut-off 51°

Ø 75mm
Ø 110mm

Wide flood 66°
Cut-off 38°

Over S Low Output

Over S High Output

Over M

2700K

5W / 450lm

9W / 780lm

11W / 800lm

3000K

5W / 550lm

9W / 1000lm

11W / 1250lm

4000K

5W / 600lm

9W / 1000lm

11W / 1400lm

Valores da fonte de luz
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inVision

Um estreito perfil e uma fonte de luz quase invisível, que
projeta eficientemente pelo espaço toda a luz que emite.
Com a mais recente tecnologia em lentes double-focus
Bartenbach GmbH, a inVision é uma solução discreta para
iluminação geral capaz de uma ótima distribuição de luz.
Conforto visual e desempenho ideais para iluminação
residencial, de espaços de trabalho ou locais de hospitalidade.
Escolha a inVision Plus para superior fluxo lumínico ou a
inVision Sys para sistemas lineares à medida.
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inVision

Corpo
Superfície perfurada e perfil
(inVision Sys) em alumínio com
anodização de 25 microns para
máxima resistência à corrosão
e pintura eletrostática texturada
com tinta 100% poliéster,
adequada para ambientes
climáticos adversos.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa
vida útil (>50.000h; L80/B10).
Eficiência luminosa de até 79%.
Disponíveis também em Tunable
White de 2700K a 4000K.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Óptica
Lente double-focus com estrutura
e ponto focal que permitem o
cruzamento e prolongamento
da luz refletida através de
uma pequena abertura, para
iluminação sem encandeamento.

Acessórios
Estão disponíveis acessórios
de montagem para diferentes
aplicações.
Regulável
Regulação de fluxo DALI.

inVision

31mm

Encastrar

1200mm
600mm
300mm
150mm
31mm

inVision Sys
Perfil
600mm a 3000mm

Módulo óptico

35mm

1200mm
600mm

Encastrar
Saliente
Suspensa

Módulo cego
600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 10

Wide flood 50°
UGR < 13

inVision

inVision Sys módulo óptico 600mm e 1200mm

2700K

1W a 24W

80lm a 2000lm

12W / 1000lm

24W / 2000lm

3000K

1W a 24W

100lm a 2400lm

12W / 1200lm

24W / 2400lm

4000K

1W a 24W

110lm a 2800lm

12W / 1400lm

24W / 2800lm

Tunable white

25,5W a 51W*

2300lm a 4600lm*

25,5W / 2300lm*

51W / 4600lm*

Valores da fonte de luz *Valores à intensidade máxima
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.02 Preto
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inVision Plus

Corpo
Superfície perfurada e perfil
(inVision Plus Sys) em alumínio
com anodização de 25 microns
para máxima resistência à
corrosão e pintura eletrostática
texturada com tinta 100%
poliéster, adequada para
ambientes climáticos adversos.
Óptica
Lente double-focus com
estrutura e ponto focal que
permitem o cruzamento e
prolongamento da luz refletida
através de uma pequena
abertura, para iluminação sem
encandeamento. Capa anti-reflexo
aplicada em todas as lentes para
controlar o feixe de luz, reduzindo
assim o brilho.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa
vida útil (>50.000h; L80/B10).
Eficiência luminosa de até 79%.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

inVision Plus

31mm

Encastrar

1200mm
600mm
300mm
150mm

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

inVision Plus Sys
Perfil
600mm até 3000mm

1200mm
35mm

600mm

Módulo cego

Encastrar
Saliente
Suspensa

600mm
300mm

Medium 30°
UGR < 10

Wide flood 50°
UGR < 19

inVision Plus

inVision Plus Sys módulo óptico 600mm e 1200mm

2700K

7W to 54W

600lm to 4800lm

27W / 2400lm

54W / 4800lm

3000K

7W to 54W

645lm to 5160lm

27W / 2580lm

54W / 5160lm

4000K

7W to 54W

780lm to 6240lm

27W / 3120lm

54W / 6240lm

Valores de fonte de luz
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Tua

Utilizando um sistema óptico com refletor assimétrico
em alumínio de alta pureza, a luminária Tua projeta luz com
um longo alcance. A sua fonte de luz imperceptível, como
por magia, não provoca qualquer tipo de encandeamento
abrangendo uma ampla área de iluminação.
Em alternativa, dispense o suporte e escolha a Tua Optic,
uma luminária verdadeiramente compacta e discreta,
que pode ser aplicada escondida em quase qualquer lugar.
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Tua

Corpo
Corpo em alumínio com
tratamento anti-corrosão
e pintura eletrostática
texturada com tinta 100%
poliéster, adequada para
ambientes climáticos adversos.
Acessório de ligação IP68
para repicagem incluído.
Difusor
Difusor em policarbonato
transparente anti UV.

O segredo para a eficácia
da Tua está no design do seu
sistema óptico, permitindo
ampla projeção de luz e
uniformidade, sem brilho.
A simplicidade da sua forma
integra-se facilmente em
elementos arquitetônicos.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.
Acessórios
Estão disponíveis acessórios
de montagem para diferentes
aplicações.

Exterior
Adequada para aplicações
no exterior, IP65.

Refletor
Refletor de alto rendimento em
alumínio com 97% de reflexão.

Tua

Tua Optic

Tua S

Tua Optic S

375 x 245 x 300mm,
600mm ou 800mm.

370 x 200 x 63mm

225 x 245 x 300mm,
600mm ou 800mm.

220x200x63mm

Tua

Tua S

2400K

12W / 1100lm

6W / 550lm

2700K

12W / 1300lm

6W / 650lm

3000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

4000K

12W / 1400lm

6W / 700lm

Valores de fonte de luz
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.02 Preto   

.33 Preto Grafite   

.34 Corten
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Uw
A elegante Uw incorpora um refletor assimétrico
desenvolvido pela Bartenbach GmbH, que varre superfícies
verticais com um véu de luz extremamente uniforme.
Utilize esta luz suave e homogênea para intensificar
texturas, destacar características ou para iluminar arte
e outros objetos expostos sobre paredes.
A sua estrutura extremamente versátil e simples é
composta por módulos ópticos dentro de perfil de alumínio,
permitindo compor um sistema linear que pode ser
prolongado infinitamente.
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Uw

Corpo
Perfil de alumínio com anodização
de máxima resistência à
corrosão de 25 microns em
acabamento mate ou pintura
eletrostática texturada com tinta
100% poliéster, adequada para
ambientes climáticos adversos.
Difusor
Difusor de elevada
performance em acrílico.
Refletor
Refletor assimétrico em
alumínio com 98% de reflexão.
Desenvolvido em parceria com
a Bartenbach GmbH, a sua
geometria reflete toda a sua
luz com um uniforme feixe
assimétrico.

Topos
Topos em alumínio anodizado
com acabamento mate.
Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
Disponíveis também em Tunable
White de 2700K a 4000K.
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Uw

O efeito de luz assimétrico pode
cobrir uniformemente uma parede
inteira a uma distância de apenas
1
/5 da altura da parede.

Perfil
600mm a 3000mm

/5 h

1

Módulos ópticos
600mm
1200mm

h

Acessórios
Estão disponíveis acessórios
de montagem para diferentes
aplicações.
Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Uw está disponível como sistema
linear, podendo ser combinada
com qualquer uma das luminárias
da família U.

Uw módulo óptico 600mm

Uw módulo óptico 1200mm

2700K

16W / 1900lm

32W / 3800lm

3000K

16W / 2300lm

32W / 4600lm

4000K

16W / 2400lm

32W / 4800lm

Tunable white

16W / 2100lm*

32W / 4200lm*

Valores de fonte de luz *Valores à intensidade máxima
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.10 Alumínio anodizado   
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Tubo Evo
Apta para interior e exterior, a Tubo Evo está preparada para
qualquer tipo de aplicação. O sistema de fixação permite um
controlo absoluto da orientação para um eficaz e contínuo
varrimento de superfícies.
Escolha entre os modelos spot, flood ou elliptical e a
resistente Tubo Evo, com PCBA visível, irá demonstrar
a sua excelente versatilidade.
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Tubo Evo

Corpo
Difusor tubular em policarbonato
transparente de 70mm de
diâmetro com elevada resistência
ao choque (IK08).
Sistema anti-condensação
Sistema constituído por
uma válvula que impede
a condensação no interior
da luminária, sem comprometer
o elevado índice de proteção
da mesma.

Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80.

Tubo Evo

Alta resistência ao impacto
Alta proteção contra impactos
mecânicos, IK08.

1472mm
1022mm
572mm

Acessórios
Os acessórios de fixação
destinam-se à aplicação
saliente da luminária.

Controlo sobre a orientação,
com topos em policarbonato
transparente com indicação
de ângulos de instalação.

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Topos
Topos em policarbonato
transparente com indicação
de ângulos de instalação para
uma fácil e precisa orientação.
Spot 14°

Flood 34°

Elliptical
27°x41°

Tubo Evo
3000K

9W to 54W

1100lm a 6800lm

4000K

9W to 54W

1200lm a 7300lm

Valores de fonte de luz
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Onit
Ideal para luz de realce, o novo projetor ajustável da O/M
aumenta as possibilidades criativas no desenho da luz,
quer seja aplicado sozinho na versão saliente, em calha
ou integrado em sistemas lineares.
Os acessórios do Onit são facilmente substituíveis tornando
a luminária flexível e personalizável de acordo com o efeito
de luz pretendido. Para uma modelação perfeita, o sistema
DALI permite controlar a intensidade de luz do projetor.
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Onit

Corpo
Corpo e snoot em alumínio,
com acabamento de tinta
eletrostática 100% poliéster.
Fonte de luz
Módulos LED O/M com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Acessórios
Estão disponíveis acessórios
de montagem para diferentes
aplicações. Acessórios de ajuste
da luz vendidos separadamente.
Inclui um Snoot. Duas versões de
Snoot adicionais estão disponíveis
em separado. Com sistema
easy-click.

Onit Encastrar

Onit Saliente

Onit Calha

Onit Sys

Regulável
Regulação de fluxo DALI.

Ø 45mm

Spot 13°

Acessórios
Disponíveis em separado e
facilmente aplicáveis depois
da instalação, os acessórios
Onit permitem um ajuste
final na modelação da luz.

Snoot
As três opções de cut-off do
Onit foram desenhadas para
proporcionar maior conforto
visual, seja qual for a aplicação.

Medium 30°

Refrator elíptico

Snoot 42mm

Difusor soft
Louvre
Snoot 55mm

Orientável
A orientação do projetor faz-se por
rotação até 90° no eixo horizontal
e de 330° no eixo vertical.

Snoot 72mm

Onit Low Output

Onit High Output

2700K

4,7W / 510lm

7,3W / 800lm

3000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

4000K

4,7W / 680lm

7,3W / 1050lm

Valores de fonte de luz
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Beam
Beam eleva o clássico downlight a um nível superior
com ótima luz e uma gama alargada e versátil.
Beam soluciona qualquer necessidade de iluminação geral
ou de detalhe. A grande variedade em amplitudes de feixes
é completada por versões orientáveis, com aro quadrado,
tamanho XL e também feixe assimétrico.
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Beam

Corpo
Corpo e dissipador em alumínio.
Aro em alumínio com fixação por
tração, pintura eletrostática com
tinta 100% poliéster. Disponível
nas versões fixa e orientável
(orientação até 30° no eixo
horizontal e de 355° no eixo
vertical).
Difusor
Versão de luz difusa fornecida
com difusor em acrílico
prismático (IP54). Difusor em
acrílico transparente para versões
de feixe não difuso fornecido em
separado (disponível apenas para
as versões fixas). A aplicação
deste acessório garante um IP54.

Fonte de luz
Fonte de luz LED COB com
elevada consistência cromática
(3 step-MacAdam) e longa vida
útil (>50.000h; L80/B10).
LED CRI>80, 2700K CRI>90.

Beam

Beam Q

Orientável
A orientação do feixe de luz é
possível através de uma rotação
até 30° no eixo horizontal e de
355° no eixo vertical.

Acessórios
Versão trimless disponível com
acessórios de encastramento
fornecidos em separado.
.01 Branco

.01 Branco

.01 Branco

Regulável
Regulador de fluxo DALI.

Spot

Medium
.02 Preto

.02 Preto

.02 Preto

Flood

.32 Branco + Preto

.32 Branco + Preto

Wide flood

Diffuse

.31 Preto + Branco

.31 Preto + Branco

Assimétrico
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Beam

Beam

Beam Assimétrico

Beam Q

Beam Q Assimétrico

XL
Fixo

2700K

3000K

4000K

Trim Ø200mm / Trimless Ø190mm

Trim Ø200mm

33W / 3040lm

33W / 3790lm

33W / 3950lm

Trim Ø150mm / Trimless Ø140mm

Trim Ø150mm

17W / 1500lm

17W / 1900lm

17W / 2000lm

24W / 2000lm

24W / 2500lm

24W / 2650lm

9W / 850lm

9W / 1050lm

9W / 1150lm

6W / 600lm

6W / 700lm

6W / 750lm

L
Fixo
Ajustável

M
Fixo
Ajustável

Trim Ø110mm / Trimless Ø100mm

Trim Ø110mm

Trim Ø110mm

Trim Ø110mm

S
Fixo
Ajustável

Trim Ø90mm / Trimless Ø75mm

Trim Ø90mm

Valores de fonte de luz

Acessórios

Acessório

Acessório

IP54 difusor transparente

IP54 difusor transparente

(para versão fixa)

(para versão fixa)

Ajustável
A orientação do feixe de luz é
possível através de uma rotação
até 30° no eixo horizontal e de 355°
no eixo vertical.
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Luz é a essência da narrativa visual.
Da pintura ao cinema, transmite emoção, altera
o ambiente, define a posição no espaço e tempo.
Um reflexo num relance, uma sombra que
cria volume: a luz é a matéria da nossa estória.
A O/M dispõe de produtos versáteis que
desprendem os limites da criatividade.
Desenvolvidos em conjunto com arquitetos,
designers, engenheiros e cientistas, estas
são as ferramentas de precisão para iluminar
espaços humanos.
Com património de mais de meio século
de evolução em conhecimento e experiência,
a O/M procura incessantemente ideias
inovadoras para explorar o futuro da luz.

O/M's lighting laboratory.
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Acerca da O/M

One

Over

inVision

Tua

Uw

Tubo Evo

Onit

Beam

Dot

Base

U35

U45

U60

U120

U2

H45

H60

MGB

O975

Tubo

Limit

Edge

Sky

Aleixo

Barcelos

Esquadro

Line

Simple

A O/M trabalha diariamente com conhecimento avançado
e novas tecnologias para criar produtos de excelência.
Atua guiada pela ética e compromisso com a qualidade.

Formalizada como marca em 2012
tem, na sua génese, uma história
com mais de meio século de experiência no fabrico de luminárias
e projetos de iluminação. Foi
um percurso marcado por duas
atitudes fundamentais: a estreita
colaboração com arquitetos, engenheiros e designers, para fabricar soluções à medida de cada
projeto, e o constante esforço de
superar os seus próprios limites.
A associação a ícones da arquitetura resultou em produtos
inexistentes no mercado e consolidou a O/M como referência
no desenvolvimento de luminárias
para projetos específicos. Projetar soluções especiais resulta de
um esforço contínuo de ensaiar,
uma e outra vez, reduzindo o
erro até à resposta certa. Esse
processo de aprendizagem esteve
na origem do saber experimentado que hoje fundamenta a O/M.
Para reforçar a capacidade de
adaptação e criação de produtos à medida, a marca conta
atualmente com um conjunto de
profissionais altamente especializados, que asseguram aos
seus clientes a interpretação e
execução de cada projeto na sua
singularidade. A originalidade e
customização são valores fundamentais da marca.
Em meio século de história,
a O/M evoluiu de uma oficina artesanal onde traduzia em objetos
as imagens conceptuais dos seus
parceiros, para uma empresa
estruturada, com unidades de
produção em Portugal e no Brasil.
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Voltou-se depois para a inovação
e eficiência energética, aplicando
a tecnologia LED mais avançada
a todos os novos produtos. O
ca- tálogo da marca foi consolidado de forma a garantir opções
distintas aos seus clientes, a
responder com diversidade e de
forma transversal às necessidades do mercado. As gamas projetadas são divididas em famílias
abrangentes que se adaptam a
diferentes aplicações.
O compromisso com a qualidade,
certificação e rigor está patente
na relação com os laboratórios
DIAL, que atestam a qualidade
de cada luminária O/M após
rigorosos testes fotométricos.
Todos os produtos em catálogo
são avaliados sob estes critérios
a nível das suas características
lumínicas, mecânicas e de
instalação, detendo ainda a
certificação ISO 9001.
A relação mantida entre a O/M
e a DIAL levou à partilha de
experiências, de linhas de orientação para procedimentos e de
conhecimento na vanguarda das
técnicas, resultando em produtos
com características lumínicas
mais eficientes, a par das últimas
tecnologias, normas e tendências.
A O/M, com as novas realidades
do domínio da iluminação e dos
seus componentes, firmou uma
parceria com a Bartenbach
GmbH, referência internacional
na criação e desenvolvimento
de sistemas ópticos únicos. No
seu Centro de Competência
LIGHT e na Academia da Luz

Bartenbach GmbH, esta empresa
austríaca investiga e estuda a
interação entre a luz emitida e as
características ópticas das superfícies para perceber a influência que esta exerce na aparência
dos espaços, no desempenho
visual e no bem-estar do ser
humano. Este ambiente interdisciplinar, que engloba psicologia
da perceção, matemática, física,
eletrónica e design óptico, serve
de base ao desenvolvimento das
suas aplicações e componentes:
ópticas, refletores e difusores,
que a O/M integra nas suas
luminárias.
Além destas parcerias, a aposta
da empresa na qualidade
e a expansão para o segmento
da tecnologia LED conduziu ao
desenvolvimento de uma gama
de módulos LED O/M. O fabrico
de placas eletrónicas exclusivas
de circuitos impressos (PCBAs)
constituiu um passo decisivo,
resultante do recurso a tecnologia
revolucionária e ao domínio da
gestão térmica que garante a
durabilidade e fiabilidade das
fontes de luz e eletrónica.
Os LED que equipam as luminárias
são testados segundo os critérios
de durabilidade e estabilidade
IES LM80, internacionalmente
reconhecidos.

to das luminárias.
A criatividade é um fator determinante que a O/M harmoniza com
a linguagem técnica para dar
forma a cada conceito. Fatores
como o fluxo luminoso, a restituição cromática, a temperatura
de cor ou a uniformidade da luz
e nível de encandeamento, são
parâmetros de qualidade comprovados por medições concretas.
A forma final do objeto e o seu
efeito resultam sempre de uma
conjugação entre o design e estes
valores de precisão.
Por fim, a atuação da O/M
é reforçada pela equipa que opera
ao longo do ciclo de conceção,
desenvolvimento e comercialização. Além de recorrer aos
melhores especialistas do mundo
para se manter na linha da frente,
a O/M dispõe de quadros
altamente especializados e competentes, equipas multidisciplinares, que asseguram a criação de
condições para um excelente
design de iluminação.

A dedicação à qualidade é extensível a todos os componentes
das luminárias. Por esse motivo, a
O/M opera de forma concertada
entre o design, a eletrónica, a
óptica, a mecânica e o acabamen-
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Filtre as
suas escolhas

O/M e DIALux Plugin

Ferramentas
para projeto

Em consideração a todos
os profissionais que usam
o DIALux e para permitir
uma integração fácil...
Pinpoint com
pesquisa

Inspire-se na galeria de fotos
Explore

O/M fornece um sistema robusto de ferramentas
digitais para ajudar designers através do processo
de seleção e escolha dos nossos produtos.

Download todos
os catálogos

O catálogo é uma referência detalhada para cada produto
e um livro maravilhoso de navegar. No nosso site pode
encontrar os dados de produtos e as especificações
técnicas sempre atualizadas.
Disponível para todos os dispositivos digitais, a base
de dados online permite filtrar e consultar informações
técnicas detalhadas em qualquer lugar.

Pro

Definição de luz

Encontre informação

Spot on

Iluminação
de realce e
de percursos

Linear

Projeto

On the go

Apoio

A informação completa
sobre os produtos O/M
encontra-se no site. Este
é a referência para desenhos
técnicos, dados fotométricos
e muito mais. Os produtos
O/M estão também disponíveis
na biblioteca do Dialux.

Mesmo se estiver fora do seu
escritório, o site da O/M é
otimizado para plataformas
móveis. Pode convenientemente
encontrar, rever e partilhar
dados a partir de qualquer
telefone ou tablet.

Com uma rede de representantes
e consultores altamente
qualificados e com serviços de
produção para adaptar produtos
às suas necessidades exatas,
a O/M oferece um apoio único
nos seus projetos de iluminação.

Sistemas
de iluminação
arquitetónica

Diffuse

Luz atmosférica
e difusa
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Condições Gerais
A O/M é uma marca propriedade
da Osvaldo Matos SA.
A Osvaldo Matos SA não
pode ser responsabilizada por
eventuais erros existentes no
catálogo e restantes suportes.
Caso sejam necessárias
informações mais detalhadas
e precisas relativamente a um
produto, estas deverão ser
solicitadas diretamente à
Osvaldo Matos através dos
meios próprios para o efeito.
Características Técnicas
Toda a informação presente
neste catálogo e restantes
suportes é meramente
indicativa. Dada a política de
contínuo aperfeiçoamento e
acompanhamento das mais
recentes inovações tecnológicas,
a Osvaldo Matos SA reserva-se
o direito de descontinuar qualquer
produto ou alterar as
características e informações
dos produtos em qualquer altura
e sem aviso prévio, sem que
isso desvirtue as características
essenciais do mesmo. Para obter
informações atualizadas deverá
aceder ao site www.om-light.com
e/ou entrar em contacto direto
com a Osvaldo Matos através dos
meios próprios para o efeito.
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Garantia
A Osvaldo Matos SA garante que
os produtos da marca O/M estão
livres de defeitos de materiais ou
de fabrico por um prazo de 5 anos
a iniciar na data de emissão da
fatura dos mesmos, desde que
usados para o propósito que
foram construídos, dentro dos
limites ambientais e de utilização
e instalados conforme os
procedimentos instituídos.
As condições de utilização,
ambientais e instalação constam
da Ficha Técnica e Ficha de
Montagem. Esta extensão de
garantia é dada pela Osvaldo
Matos SA ao cliente para todos
os produtos do Catálogo O/M,
desde que se registe a fatura
no site www.om-light.com
e caso se verifiquem cumpridos
os requisitos constantes neste
documento e na garantia,
disponível no site website www.
om-light.com. Em qualquer caso,
a Osvaldo Matos SA reconhece
os direitos de garantia previstos
na lei. Estas condições aplicam-se
a partir de 01-01-2018.

Certificações

Conformidade Europeia:
Todos os produtos deste catálogo
foram projetados e produzidos
em conformidade com as
diretivas comunitárias de saúde
e segurança dos utilizadores
e consumidores, permitindo-lhes
a sua livre circulação no Espaço
Económico Europeu (EEE).

ISO 9001: O Sistema de Gestão
da Osvaldo Matos SA encontra-se certificado pela Bureau
Veritas de acordo com os
requisitos da norma ISO
9001:2008.
A norma ISO 9001 constitui
uma referência internacional
para a Certificação de Sistemas
de Gestão da Qualidade.
A Certificação de acordo com
a ISO 9001 reconhece o esforço
da organização em assegurar
a conformidade dos seus
produtos e/ou serviços, a
satisfação dos seus clientes
e a melhoria contínua.

Certificações e Condições Gerais

Direitos de autor
Toda a informação presente
no catálogo e restantes suportes
é propriedade da Osvaldo Matos
SA. A cópia e/ou reprodução
total ou parcial da informação
aí presente não é permitida.
Caso se identifique a usurpação
da propriedade intelectual ou
a contrafação de produtos
da Osvaldo Matos SA, serão
tomadas as devidas medidas
legais com o intuito de punir
o infrator.

Direção de arte e design
Departamento de Comunicação
O/M
Copy writing
Peter Mack
Fotografia de produto
Carlos Ferraz
Filipe Braga
Inês d'Orey
Pedro Lobo
Impressão
Forward Consulting
Greca Artes Gráficas
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta
publicação pode ser utilizada
ou reproduzida de qualquer
forma ou por quaisquer meios
(gráfico, eletrónico ou mecânico)
sem autorização escrita por parte
da Osvaldo Matos SA.
© Osvaldo Matos SA
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Contatos

Portugal

Brasil

www.om-light.com
mail@om-light.com

Porto Sede / Fábrica
Rua Maurício Lourenço Oliveira,
nº186, 4405-034 Madalena,
Porto.
+351 223 710 419

São Paulo Sede
Osvaldo Matos Brasil
Av. 9 de Julho, 4939, 126 A
CEP 01407-200 Jardim Paulista
São Paulo – SP.
+55 11 3045 3095

Lisboa Escritórios
Edifício Mar do Oriente
Rua do Polo Norte, n°16, 0.1
1990-266 Lisboa.
+351 211 919 300

São Paulo Fábrica
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo
Tonoli, 1500, Módulo 12
CEP 13213-086 Distrito Industrial.
Jundiaí – SP
Rio de Janeiro Escritórios
+55 21 972 866 844
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