
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Otto Projectes, S.L.   acumula una  llarga experiència en 
grans projectes i instal·lacions complexes on la demanda 
d'energia elèctrica és molt elevada.

Des de fa dues dècades, la il·luminació espectacular  utilitza 
sistemes de control totalment digitals. Els senyals de control 
digitals del sector de l'espectacle han estat l'embrió dels 
sistemes de control intel·ligent  (domòtica) en les aplicacions 
de control d'enllumenat domèstiques i industrials.

D'altra banda, la il·luminació amb Díodes d'Emissió de 
Llum (LED) té el seu origen en el sector de l'espectacle i la 
TV, i ha estat posteriorment quan la seva aplicació ha 
arribat al consum domèstic, industrial i arquitectònic.

En l'actualitat resulta molt quotidià i freqüent sentir 
anomenar als projectes d'enllumenat les paraules LED, 
RGB, DMX, DALI, etc.

En els darrers anys els avenços tecnològics, la  legislació 
mediambiental, les despeses en energia i la ferotge compe-
tència internacional han produït  que la tecnologia industrial  i 
la de la indústria  de l'entreteniment es fusionin i en molts 
casos arribin als consumidors  de manera quotidiana.

D'aquesta manera els fabricants  de lluminàries i sistemes de 
control del sector de l'espectacle han fusionat la  seva llarga 
experiència en la il·luminació digital i l'han posada al servei 
del sector domèstic i  industrial. El resultat és  un gran ventall 
de productes d'il·luminació de gran eficiència energètica i  
sistemes de control amb disseny i qualitat professional  a 
l'abast de qualsevol instal·lació (domèstica, industrial, vial i  
arquitectònica), amb les garanties  i altes prestacions que es 
requereixen en la indústria  de l'espectacle.

L'experiència de més de 20 anys d'Otto Projectes, S.L.  en 
el sector de l'espectacle i més de 10 anys en projectes 
d'equipament escenotècnic ha esdevingut un gran 
coneixement de la darrera tecnologia en fonts de llum, 
sistemes de control, gestió d'edificis i estalvi energètic. 

SERVEIS QUE OFERIM

Càlculs lumínics

Il·luminació LED

Sistemes de
control intel·ligent

Estudis de
viabilitat econòmica

Assessorament en
ajuts i subvencions

• ADETCA (Associació d’Empreses
   de Teatre de Catalunya)
   www.adetca.cat
• CEI (Comité Español de Iluminación)
   www.ceisp.com/ 

Otto Projectes, S.L. és membre de: 

Muntaner, 297 baixos

08021 BARCELONA

tel.  +34 93  414 19 70

fax  +34  93 200 43 54

otto@ottobcn.es

www.ottobcn.es
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