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Onde
Mirabilandia Park, localizado em Olinda – PE.
Fornecimento
01 Grupo Gerador modelo C400 D6, de 456kVA
(Prime Power) e 60Hz, equipado com motor
Cummins NTA855-G5 e controle digital DMC1000
para transferência e paralelismo.
Aplicação
A tecnologia Cummins Power Generation está aplicada
visando a economia em horário de ponta.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pela
Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste
DCDN-PE.

Energia é o que não falta para
rir e brincar em um dos maiores
parques de diversões do Brasil.
Ao viajar por toda a região Norte e Nordeste do Brasil você
vai encontrar belas paisagens e incríveis pontos turísticos,
mas somente um único parque de diversões ﬁxo. Localizado
entre Recife e Olinda, duas das mais belas cidades de
Pernambuco, o Mirabilandia Park recebe os turistas e a
população local com todo o conforto, segurança e infraestrutura do terceiro maior parque de diversões do Brasil,
ponto de referência absoluto em diversão e lazer para quem
estiver passando ou morar em Pernambuco.
Instalado no local desde 2002, o parque conta com 150
funcionários e mais de 57 mil metros quadrados em
lanchonetes, lojas, serviços e 30 atrações vindas de diversos
países como os EUA, França e Itália, contando também com
brinquedos novos a cada ano, muitos deles exclusivos em
todo o país. Junto a diversos investimentos feitos pelo parque
para aumentar ainda mais a segurança de suas atividades,
a partir de outubro de 2007 a energia Cummins Power
Generation passou a fazer parte de sua infra-estrutura.

Diversão que não acaba em
horário de ponta.
Sabendo que é preciso economizar
na tarifa de energia sem economizar
na segurança e diversão dos
freqüentadores, a direção do
Mirabilandia optou pelo melhor
em soluções de energia ao contar
com a tecnologia Cummins Power
Generation. A DCDN-PE foi a
responsável pelo fornecimento de
01 Grupo Gerador modelo C400 D6,
de 456kVA (Prime Power) e 60Hz,
equipado com o motor Cummins
NTA855-G5.
A monitoração da rede e o controle
do paralelismo do grupo gerador são
feitas pelo controle digital Cummins
modelo DMC1000. Além de proteger
o parque de repentinas quedas de
energia, o sistema, que opera no
horário de ponta em regime Prime

Power, ajuda a economizar até 30%
na tarifa de energia elétrica. No
horário de ponta a tarifa de energia
pode ser até três vezes mais cara
durante três horas consecutivas, que
podem variar entre 17h00 e 22h00
(deﬁnido pela concessionária de
energia local).

Conﬁança comprovada
em energia.
Em pesquisa de satisfação realizada
com o sr. Antônio Peixoto, presidente
do parque, foi possível conﬁrmar
toda a qualidade da Cummins
Power Generation não apenas em
tecnologia para geração de energia,
mas também em todo o atendimento
e suporte técnico prestado por sua
equipe. O presidente do Mirabilandia
declarou que está muito satisfeito
com o fornecimento e sua expectativa

Com segurança, brincar
é muito mais divertido.
Investindo sempre na aquisição de novas atrações e na manutenção das que já
existem, o Mirabilandia contribui para o turismo da região e pretende cada vez mais
ser reconhecido como um local mais seguro, cômodo e prazeroso para oferecer
grandes emoções para toda a família. A Cummins Power Generation tem orgulho
em mostrar que faz parte, hoje e nos próximos anos, deste grande objetivo.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

é de que a máquina adquirida
trabalhe no mínimo dez anos sem
grandes custos com manutenção. O
entrevistado destacou a qualidade
do atendimento da equipe DCDN-PE
e sente-se à vontade para indicar
a Cummins Power Generation para
outras empresas.

Entre agora
mesmo em nosso
site, clique no
link “Economize
Já” e veriﬁque
a viabilidade do
uso dos Grupos
Geradores
Cummins em
seus negócios.

Abaixo, o Grupo Gerador Cummins instalado
no parque: energia garantindo diversão
para todas as idades.

Assim como o
Mirabilandia Park,
decida por soluções
completas de energia
com a Cummins Power
Generation.

