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O que é um LED ?

O LED é um diodo semicondutor (junção P-N) que quando carregado emite luz visível, por isso LED (Diodo Emissor de Luz). A luz não 
é monocromática (como num laser), consiste numa banda espectral relativamente estreita e é produzida pelas interações energéticas 
do eletrão. O processo de emissão de luz é feita pela aplicação de uma fonte elétrica de energia designado eletroluminescência.

Poupança de energia e custos

Elevado tempo de vida

Alta luminosidade

Amigo do ambiente

Sem radiação

Sem cintilar

1W LED = 2W lâmpada de poupança = 8W 
lâmpada incandescente.

Não contém Pb nem Hg, não polui, tem baixa 
emissão de calor - energia verde.

Não existe zumbido nem radiação UV nem 
IR durante o uso, dando um ambiente 
seguro e tranquilo.

Funcionando sem cintilação, irá
proteger os olhos - sendo mais saudável e 
confortável.

A iluminação LED poupa mais energia que as CFL e 
  que as lâmpadas incandescentes. Revela-se uma 
       poupança de 50% comparando com as lâmpadas 
           económicas e de 80% comparando com as incandescentes.

Até 50.000 horas, 10 vezes mais em comparação com as 
lâmpadas de poupança de energia e 60 vezes em comparação 
com as lâmpadas incandescentes.

Comparação - consumo energético

Comparação - luminância

Comparação - tempo de vida

Hoje em dia os governos mostram-se sem dúvida entusiasmados com o avanço da tecnologia e com os números das performances 
dos LEDs que conseguem mais rendimento por menos consumo, menos gastos em manutenção e menos poluição, sendo que é 
talvez o requisito mais importante num mundo cada vez mais perigosamente poluído.

Tecnologia LED
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Visão esquemática da solução LuxArt Control para iluminação pública exterior e/ou interior

Diminuição de despesas de manutenção na ordem de 80%:
Através da monitorização remota, serão evitadas deslocações 
periódicas desnecessárias ao local dos equipamentos.

Arquitetura do Sistema

Placa Controladora, incorporada na luminária de forma discreta;
Software de Gestão, a instalar num equipamento do cliente (PC, outros dispositivos portáteis)
Módulo de Comunicações (RF / GPRS / Bluetooth).

RF | GPRS
BLUETOOTH

Radio Frequency

A SinalArte tem como visão a melhoria da qualidade dos produtos a disponibilizar aos seus clientes e nesse sentido desenvolveu uma 
solução de excelência. Um sistema integrado de monitorização remota para uma melhor gestão e eficiência energética em iluminação 
Exterior - o LuxArt Control.

O LuxArt Control reduz a contaminação luminosa. Isto deve-se à redução da potência nas horas de fraca atividade, com a 
possibilidade de acopolar sensores de presença às luminárias.

Para além desta mais valia, destacam-se:

Poupança na fatura energética até 60% na Iluminação Pública e até 
70% nos Edifícios, em sintonia com as nossas luminárias LED:  
Definição dos perfis horários e dimensionamento da potência 
necessária ponto-a-ponto, ou numa rede de luminárias em função 
horas de ponta, horas vazias e horas cheias;

Poupança energética pelo controlo individualizado do ponto de 
luz-interrupção de funcionamento durante a madrugada e/ou 
mudança de luminosidade local.

Redução em 70% dos incidentes que provocam falhas no 
serviço da iluminação, de forma total ou parcial;

Prevenção de avarias na rede;   

Diminuição dos tempos de resposta de intervenção;

Minimiza o incómodo dos cidadãos.

Maior eficiência com redução da emissão de CO2, quando 
ligado à rede elétrica;
Aumento em 30% da vida útil das lâmpadas, graças ao 
controlo progressivo da sua potência;
Melhor desempenho ambiental com consequente melhoria 
da imagem da instituição. 

Dispositivos de Gestão de Controlo
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LED DRIVER
DC/DC controller:
Corrente constante 350mA a 1050mA;
Proteções contra curto circuito, sub e sobre voltagem;
Opções:
     RF (Rádio frequência)
     BT (Bluetooth)
     MP3 Player
     FM Rádio
Sensores de luminosidade e presença;
Totalmente estanque;
Funcionalidades: Telemetria
Garantia: 3 anos.

SLCD-LD45W

SLCD-MODULE
AC/AC controller;
Proteções contra curto circuito, sub e sobre voltagem;
Opções:
     RF (Rádio frequência)
     BT (Bluetooth)
     MP3 Player
     FM Rádio
Sensores de luminosidade e presença;
Totalmente estanque;
Funcionalidades: 
Telemetria, DALI, Dimming PWM, Dimming 10~10V
Garantia: 3 anos.

SLCD-AUDIO
Utilização em conjunto com: 
SLCD-LD45-ZLED family, SLCD-MODULE;
MP3 Player (SD-CARD, PEN USB);
FM RECEIVER 
Garantia: 3 anos.

SLCD-AUDIO-AMP
Utilização em conjunto com SLCD-AUDIO;
Amplificador Classe AB
40W + 40W em colunas de 8 Ohms com um THD= 10%;
Proteções contra curto-circuito e sobre-aquecimento;
Garantia: 3 anos.

+ info - consultar ficha técnica

+ info - consultar ficha técnica

+ info - consultar ficha técnica

+ info - consultar ficha técnica

Controladoras
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(disponível entre as seguintes potências: 24W e 96W)

Nota: A utilização de lentes em conjunto com os LEDs torna possível a captação, expansão do feixe de luz e direcionamento da 
mesma, de modo a utilizar com extrema eficácia, toda a potencialidade dos LEDs.

Alguns exemplos de potências possíveis:

      LX 24 LX 36 LX 48 LX 70 LX 96
24W 36W 48W 70W 96W

100 - 240 VAC
50 - 60 Hz

4104lm 6156lm 8208lm 11970lm 16416lm

Mais de 50.000 horas

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida

Iluminação LED

Gama Splendor
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Luminária com poste quadrado galvanizado a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV, que incorpora a alta eficiência do 
modelo GLL. 

Estes elementos podem ser fornecidos em diversas cores, mediante consulta.

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Altura de aplicação recomendada
Sistema de alimentação

GLL-C 30 GLL-C 60 GLL-C 90
30W 60W 90W

85 - 264VAC
50-60Hz
171lm/W
10260lm 15390lm

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Rede
8 a 10 m 10 a 12 m

Mais de 50.000 horas

5130lm

Até 6 m

Fixação

Maciço

Gama Glow

Iluminação LED
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Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Ponto luminoso A Ponto luminoso B

110/230V
50-60Hz

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Rede
Mais de 50.000 horas

12 a 24W 48 a 144W

171lm/W
2052lm a 4104lm 8208lm a 24624lm

Fixação

Maciço

Gama Zeta

Iluminação LED
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Elegância, simplicidade e eficiência luminosa é o conceito que marca este candeeiro de rua da Gama Sunrise. Utiliza iluminação LED 
de alto brilho e pode ser fornecida com 12 ou 24W de potência. Suportado por um poste robusto de 152mm de diâmetro galvanizado 
a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV.

Nota: Também disponível versão com alimentação solar. 

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

TO 12 TO 24

85 - 264VAC
50-60Hz

2052lm

12W 24W

4104lm
171lm/W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Rede

Fixação

Maciço

Gama Sunrise

Iluminação LED
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Suportado por um conjunto de três postes em madeira( Ø255mm). Poderá, também, ser suportado por um robusto poste (Ø152mm) 
metalizado com pintura epóxi de alta qualidade UV.
Estas luminárias adaptam-se perfeitamente a espaços pedonais ou centros urbanos, permitindo música ambiente ou informações 
sobre o espaço envolvente.

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

TO 12 M TO 24 M

85 - 264VAC
50-60Hz

2052lm

12W 24W

4104lm
171lm/W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Rede

Fixação

Maciço

Iluminação LED

Gama Sunrise
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Candeeiro de rua com uma combinação harmoniosa entre o estilo rústico, a tecnologia e eficiência económica LED. Incorpora dois 
pontos de iluminação num poste robusto de 152 mm de diâmetro galvanizado a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV.

Nota: Também disponível versão com alimentação solar. 

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

TO-LA 64
32W+32W
85-264VAC

50-60Hz
10944lm
171lm/W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Rede

Fixação

Maciço

Iluminação LED

Gama Sunrise
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Candeeiro de rua com uma combinação harmoniosa entre o estilo rústico, a tecnologia e eficiência económica LED. Incorpora dois 
pontos de iluminação, em postes robustos, galvanizados a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV. 
Nota: Também disponível versão com alimentação solar. 

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

TOR-L LR
36W+12W
85-264VAC

50-60Hz
8208lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Rede

Gama City

Iluminação LED

Fixação

Maciço
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Candeeiro de rua esguio e elegante, disponível em dois modelos, diferenciados pela altura da luminária, 500mm ou 1000mm, 
respetivamente.

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Frequência
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

TO18/LR-500 TO18/LR-1000
18W

85-264VAC
50-60Hz
3078lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Rede

Gama Marina

Iluminação LED

Fixação

Maciço
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Todos os Kits com LEDs comercializados pela Sinalarte são dotados de painéis fotovoltaicos com células monocristalinas de alta 
eficiência.

*A latitude do país em questão, relativamente ao Equador, é determinante para a inclinação do painel solar.

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Luminária: LED 60W
Painel Fotovoltaico : 225W
Regulador de carga
Controladora c/ Drivers LEDs
(Poste não incluído)

Autonomia: 1 dia 
(podendo ser alterada consoante 
as necessidades do cliente)

Opção: Sistema de alimentação 
Híbrido (Solar+Rede)

KIT SOLAR GLL 60

Luminária: LED 30W
Painel Fotovoltaico : 120W
Regulador de carga
Controladora c/ Drivers LEDs
(Poste não incluído)

Autonomia: 1 dia 
(podendo ser alterada consoante as 
necessidades do cliente)

Opção: Sistema de alimentação 
Híbrido (Solar+Rede)

KIT SOLAR GLL 30

Iluminação Solar LED

Kit Solar
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TO 24 PS

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO 12 PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.
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Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO-C 12PS TO-C 24PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Gama Sunrise

Iluminação Solar LED
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Utiliza um kit de alimentação solar composto por um painel fotovoltaico com células monocristalinas de alta eficiência, baterias, um 
controlador e um regulador de carga.

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TQ 12 PS TQ 24 PS
12W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

24W

2052lm 4014lm
24V DC

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise
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Luminária solar de design moderno, incorpora dois pontos de iluminação de diferentes intensidades.
Modelo TOBL21: 7W+14W
Modelo TOBLL24: 8W+16W 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Meio de fixação e localização das baterias Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOBL21 | TOBLL24
21W | 24W

24V DC
2052lm | 4104lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

(Registo de Desenho ou Modelo Nº 6294)
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Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO-LA 24 PS

Este candeeiro de rua é a combinação harmoniosa entre o estilo rústico, tradicional e a tecnologia solar (limpa, renovável e 
economizadora). A alta eficiência do painel fotovoltaico e a elevada qualidade dos materiais utilizados na fabricação desta luminária, 
tornam-na a melhor escolha para a iluminação de espaços públicos, como passeios, jardins e parques lúdicos.

24W
24V DC
4104lm

171lm/W
2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise
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Candeeiro de parede, resistente e elegante. 
Disponível em várias cores, sob consulta.Caraterísticas

Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR-P 12/25PS TOR-P 12/25 300
9W

1539lm
171lm/W

2700 - 3500k (branco quente)
3500 - 5000k (branco neutro)
5000 - 6500k (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

12V DC 230V AC

Rede

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise
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24W24 W
12V DC

Mais de 50.000 horas

2500-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

4104lm
171lm/W

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO24LPS Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

Solar | Híbrido

20



24W  8 W
12V DC

Mais de 50.000 horas

2500-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

1368lm
171lm/W

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TO8LPS Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Iluminação Solar LED

Gama Sunrise

Solar | Híbrido
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Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR 24/12PS TOR 36/12PS TOR LR
24W+12W

Mais de 50.000 horas

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

24/36V DC
6156lm

36W+12W
24/36V DC

8208lm

36W+12W
85-264V AC

8208lm

RedeSolar | Híbrido

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama City

Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente
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Candeeiro de rua com uma combinação harmoniosa entre o estilo rústico e a tecnologia e eficiência económica LED. Incorpora dois 
pontos de iluminação, em postes robustos, galvanizados a quente com pintura epóxi de alta qualidade anti-UV. 

Meio de fixação e localização das baterias

Opção 1 - Caixa para baterias  

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

TOR-L24/12PS TOR-L36/12PS
24W+12W
24/36 DC
6156lm

36W+12W
24/36 DC
8208lm

171lm/W

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido

Iluminação Solar LED

Gama City

Opção 2 - Maciço feito localmente
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Meio de fixação e localização das baterias 

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Design moderno de linhas simples e elegantes. Aliança harmoniosa entre energia solar e alta eficiência energética LED.
Opcional: Esta luminária incorpora um sistema inovador que permite reproduzir música ambiente ou sons se qualquer tipo (rádio, 
avisos, informações,...), trazendo vida, harmonia e segurança ao local onde são instaladas.
Todo o sistema é facilmente controlado através de um software remoto autorizado (computador ou smartphone).

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

PH16PS - A
16W

24V DC
2736lm

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Phoenix
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Design moderno, de linhas simples e elegantes. Aliança harmoniosa entre energia solar e a alta eficiência energética LED.
Opcional: Esta luminária incorpora um sistema inovador que permite reproduzir música ambiente ou sons de qualquer tipo (rádio, 
avisos, informações, ...). Trazendo vida, harmonia e segurança ao local onde são instaladas. 
Todo o sistema é facilmente controlado através de um software remoto autorizado (computador ou Smartphone). 

Meio de fixação e localização das baterias

Opção 1 - Caixa para baterias  Opção 2 - Maciço feito localmente

Caraterísticas
Potência
Tensão de alimentação
Fluxo inicial LED
Eficiência luminosa LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Inclui painéis solares e baterias

PH16PS - B
16W

24V DC
2736lm

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

171lm/W

Iluminação Solar LED

Gama Phoenix
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Este pilarete é composto por 12 LEDs de alto brilho e 
funciona a 230VAC ou a energia solar.

Possui um dispositivo que permite controlar a 
luminosidade ao longo da noite para redução do 
consumo.

Disponível em 2 tamanhos: 45 cm e 60 cm de altura.

Opção: alimentação a energia solar (inclui painéis 
solares e baterias).

Potência
Tensão de alimentação

Fluxo inicial LED (Osram)
Temperatura da cor

Tempo de vida
Sistema de alimentação

Frequência

Caraterísticas TO LR
3W

24V DC | 230V AC
50-60Hz

2700-3500K (branco quente)
3500-5000K (branco neutro)
5000-6500K (branco frio)

Mais de 50.000 horas
Solar | Híbrido | Rede

12000mcd

Iluminação Solar LED

Gama Torch

26



PROJETORES



Monumentos

Estádios

Parques

Potência
Caraterísticas MFL-100 MFL-150 MFL-200

Voltagem de Alimentação
Frequência funcionamento
Eficiência luminosa LED (138lm/W)
Eficiência luminária
Consumo dos LEDs
Consumo total
Fluxo inicial LEDs
Temperatura da cor
Índice de cor (CRI)
Temperatura de trabalho

Vida útil
Humidade relativa

Voltagem de entrada
Voltagem de saída
Corrente de entrada
Corrente de saída
Eficiência

Composição da armadura
Nível de proteção

Co
nt

ro
lad

or
(fo

nt
e)

100W 150W 200W
100 – 305VAC

50 – 60Hz 
≥94% 
≥92% 

100W 150W 200W
97 – 100W 148 – 150W 198 – 200W
12910lm 17307lm 23076lm

3200 ~ 6500k
>70 

-30ºC até 60ºC 
10% ~ 90% 

>80.000 horas  
100 – 305VAC

Máx. 214V
0.435 A 0.652 A 0.870 A
700 mA 1050 mA 1050 mA

94%
Alumínio Fundido

IP65/IP67

Projetor MLF
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Find us on:

www.sinalarte.pt
Zona Industrial de Oiã - Rua do Kartódromo, Lote C25 | 3770-068 Oiã
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