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Onde
Metropolitan Business Center, centro empresarial
em Ribeirão Preto-SP.
Fornecimento
01 Grupo Gerador modelo C170 D6, de 212 kVA
(standby) e 60Hz, equipado com o controle digital
TM
Cummins PowerCommand PCC0300 e o Quadro de
Transferência Automático GTEC.
Aplicação
O Grupo Gerador opera em regime Standby / Emergência,
fornecendo energia para toda a área administrativa e
sistemas de combate de incêndio do centro empresarial.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: CDMC-RP, Cia Distribuidora de
Motores Cummins de Ribeirão Preto.

Com energia eﬁciente
e segura, centro empresarial
em Ribeirão Preto gera novos
negócios e oportunidades.
A região norte da cidade de Ribeirão Preto, no interior do
estado de São Paulo, apresenta espaços privilegiados:
com o passar dos anos, as terras próximas ao limite
do anel viário se tornaram o cenário escolhido para o
grande progresso das atividades em construção civil e
empreendimentos residenciais. Tal avanço é possível pela
elevada renda per capita de Ribeirão Preto, uma das mais
altas do país.
Em seus centros comerciais, Ribeirão Preto é representada
por suas diversas redes de hotéis, bares e restaurantes,
movidos por convenções, seminários e encontros
empresariais em geral. A cidade, famosa por suas
plantações de café no passado, hoje é conhecida como a
capital brasileira do Agronegócio.
É em meio a este cenário que encontra-se mais uma
aplicação de sucesso dos Grupos Geradores Cummins.

Progresso metropolitano
Como a cidade continua em expansão
constante e, a cada momento, seu
pólo empresarial se torna ainda mais
consistente, mais um empreendimento
de sucesso foi inaugurado por uma
das maiores construtoras de imóveis
residenciais e comerciais de Ribeirão
Preto. Trata-se do Metropolitan Business
Center, o novo centro empresarial
construído pela Pereira Alvim.

O novo centro empresarial construído
pela Pereira Alvim possui 220 salas
comerciais distribuídas por 22
andares. O edifício foi projetado
para ser modulado de acordo com
as necessidades do cliente, onde
salas ou andares inteiros podem ser
personalizados. Os usuários do edifício
contam com sistema de segurança,
facilidade de acesso, estacionamento
rotativo e um amplo espaço de serviços.

Tecnologia e segurança
Desde 1993, a construtora Pereira
Alvim traz à região o avanço na
elaboração de ruas e avenidas nos
principais pontos da cidade. Na
construção de edifícios residenciais e
comerciais, é reconhecida por sempre
antecipar tendências arquitetônicas e
paisagísticas, buscando diferenciais
em status, segurança, estilos e
acabamentos perfeitos.

Para garantir a segurança do
Metropolitan Business Center, a
construtora Pereira Alvim adquiriu
um Grupo Gerador Cummins
Power Generation modelo C170
D6, com 212kVA (standby) e 60Hz,
equipado com motor Cummins 6CTA
8.3 G2, controle digital Cummins
TM
PowerCommand PCC0300 e Quadro
de Transferência Automática GTEC que
possibilita a visualização do status da
transferência (rede-gerador), posição da
transferência e indicações de controle.
Os equipamentos atendem à área
administrativa do edifício e aos sistemas
de segurança do corpo de bombeiros.
O objetivo das instalações é proteger o
empreendimento de falhas na energia
que comprometam suas atividades
internas, garantindo assim a segurança
de todos aqueles que trabalham ou
freqüentam o local.
A energia Cummins Power Generation
está cada vez mais presente no
crescimento da economia de Ribeirão
Preto, garantindo segurança e economia
para o progresso da cidade. Como está
localizado próximo a área residencial,
a instalação do grupo gerador recebeu
tratamento acústico, com atenuação de
ruídos até 85dB.

Ao lado, o Grupo Gerador
Cummins Power Generation
C170 D6 devidamente
instalado em sala apropriada.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

Detalhe da imponência do Metropolitan
Business Center: segurança garantida
com a energia da Cummins.

Desempenho total
na geração de
negócios.
A tecnologia Cummins Power
Generation também está presente
quando o desaﬁo é se adaptar a
diversas situações com segurança
e conﬁabilidade. É por isso
que a Pereira Alvim escolheu a
conﬁança do nome Cummins para
cuidar de sistemas de energia do
Metropolitan Business Center,
que traz às proximidades da
área residencial os negócios de
empresas renomadas na região.

O Metropolitan
Business Center
ganhou com
a energia da
Cummins Power
Generation.
Ganhe você
também!

