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Onde
JCPM Trade Center
localizado na cidade de Recife, Pernambuco
Fornecimento
03 grupos geradores modelo C350 D6 4, de 450 kVA e
60hz, equipados com o motor Cummins NTA855-G3
Aplicação
Os grupos geradores operam em regime Prime Power
(Horário de Ponta) e também em Standby (Emergência)
Distribuidor
Fornecimento e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: DCDN – Distribuidora Cummins
Diesel do Nordeste Ltda - Divisão Recife

Cummins Power Generation dá
mais energia ao “Orgulho de ser
Nordestino”.
Em 1935, Seu Pedro, o patriarca da família Paes Mendonça,
abriu uma mercearia no povoado da Serra do Machado,
interior de Sergipe. Posteriormente, os negócios foram se
expandindo com a inauguração de um Atacado em Aracaju e
em 1966, o ﬁlho de Seu Pedro, João Carlos Paes Mendonça,
partiu para Recife para implantar o primeiro Bompreço,
empresa que se tornaria mais tarde a terceira maior Rede de
Supermercado do País. No ano 2000, quando o empresário
passou o poder acionário para a holandesa Royal Ahold,
o Grupo JCPM mudou o foco dos seus negócios e hoje
dedica-se a investimentos em shoppings, empreendimentos
imobiliários e Sistema de Comunicação.
O Grupo possui participação em seis empreendimentos:
Shopping Center Recife, Plaza Shopping Casa Forte e
Shopping Tacaruna, em Pernambuco, Shopping Jardins,
em Sergipe, Salvador Shopping, na Bahia e Shopping Villa
Lobos, em São Paulo. Já o Sistema de Comunicação é
composto pelo Jornal do Commercio, JC Online, TV Jornal
Recife e Caruaru, Emissoras de Rádio Am e JC/CBN.
Esse é o Grupo JCPM, com mais de 70 anos carregando em
seu histórico a audácia e o pioneirismo e que muito orgulham
os nordestinos. Daí seu slogan: “Orgulho de ser Nordestino”.

O JCPM Trade Center
Com tudo isso, é possível perceber o
quão grande e importante é o Grupo
JCPM. E tão grandioso quanto é
seu mais recente empreendimento, o
moderníssimo edifício empresarial
JCPM Trade Center, em Recife.
Ao todo são 20 pavimentos, sendo o
último deles ocupado pela própria
JCPM. O edifício possui heliponto,
conference center climatizado e com
espaços modulados para eventos
simultâneos, espaço para restaurante
e café, além de serviços de primeiros
socorros. Completam as áreas de
apoio disponíveis uma recepção para
correspondências e entregas e uma
doca para cargas e descargas. Já
o edifício garagem, anexo à torre,
possui cinco pavimentos com 609
vagas de estacionamento e infraestrutura disponível para instalação
de duplicadores de vagas.
A busca por formas inteligentes de
se economizar energia elétrica foi uma
diretriz desde o início do projeto. Para
estar presente no JCPM Trade
Center, a Cummins
Power Generation
superou todos

os seus concorrentes graças às
especiﬁcações técnicas vantajosas
de seus grupos geradores: foram
fornecidos 03 grupos geradores
modelo C350 D6 4, de 450 kVA e 60Hz,
equipados com o motor Cummins
NTA855-G3, para operação no regime
Prime Power (horário de ponta) e
também Standby (emergência), com
sistema de transferência fechada em
baixa tensão - 380V.
Essa instalação, efetuada em sala
apropriada e com atenuadores de
ruídos, somada a uma série de
recursos integrados, resultou em um
edifício extremamente econômico e
seguro do ponto de vista operacional.
Econômico, pois conta com os Grupos
Geradores Cummins operando no
horário de ponta, em que a tarifa é
mais cara - normalmente estabelecido
pela concessionária de energia local
entre segunda e sexta-feira, das 17h30
às 20h30. E seguro, pois conta com
o suporte destes geradores em caso
de emergência para atendimento das
salas, além de alimentar as cargas
essenciais do edifício.
Todo o projeto técnico das instalações
foi realizado pela Techna Projetos, com
execução de instalação e montagem
pela Rima Instalações. O fornecimento
dos equipamentos e assessoria técnica
foi efetuado pela DCDN Distribuidora
Cummins Diesel do Nordeste.

Abaixo C350 D6 4
(imagem meramente ilustrativa)

O melhor suporte,
a melhor solução.
A Cummins Power Generation
oferece um completo suporte
em busca das soluções mais
adequadas para seus clientes.
Neste caso, foram realizados
pela DCDN testes e simulações
dentro da fábrica Cummins em
Guarulhos-SP. Tudo para garantir
ao JCPM Trade Center um sistema
com 100% de disponibilidade de
energia elétrica e com variações
mínimas de tensão e freqüência.

O JCPM Trade
Center ganhou
com a energia da
Cummins Power
Generation. Ganhe
você também!

Detalhes da modernidade e imponência do JCPM Trade Center.

Você deve ter notado que o
Cummins Ativa está de cara nova.
Isso faz parte da estratégia de
uniﬁcação de toda a comunicação
Cummins Power Generation para
tornar a marca cada vez mais forte
e próxima de você.

Cummins Ativa é uma publicação mensal sob
responsabilidade do Departamento de Marketing
da Cummins Power Generation.
Editoração: New Mind Comunicação.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

