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Onde
HRSM - Hospital Regional de Santa Maria,
em Santa Maria-DF.
Fornecimento
04 Grupos Geradores modelo C350 D6, de 450kVA
(stand by) e 60Hz, equipados com o motor Cummins
NTA855-G3, controle digital Cummins PowerCommand™
PCC3100 e painel de paralelismo DMC1000.
Aplicação
Todo o sistema de geração de energia foi fornecido
para operação em stand-by / emergência, garantindo a
segurança do hospital e de seus pacientes.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pela
DCCO - Distribuidora Cummins Centro Oeste.

Santa Maria, no Distrito Federal,
ganha mais saúde com o melhor
tratamento em energia.
Em 2008, Brasília completa 48 anos e ganhará um presente de
aniversário especial: um hospital regional na cidade de Santa
Maria para cuidar, ainda melhor, da saúde da sua população.
Até hoje, a região contou apenas com um centro comunitário
que, além de outras atividades, também era habilitado como
posto médico para aplicações de vacinas e tratamentos
simples. Para casos mais graves ou emergências, os
moradores precisavam se locomover até as cidades vizinhas
e procurar por centros de saúde como o Hospital Regional do
Gama (HRG), um dos principais hospitais do Distrito Federal e
que sofre por excesso de internações.
Porém, a partir de 2008, todos os moradores de Santa Maria
terão acesso simpliﬁcado a proﬁssionais na área de pediatria,
ginecologia, obstetrícia, nutrição, serviço social, clínica-geral,
cirurgia-geral e cardiologia, além de tratamento odontológico
e oftalmológico. Tudo graças ao trabalho sério da construtora
CAENGE aliado à energia da Cummins Power Generation.

A saúde da população
não pode esperar.
A GAENGE S/A - Construção
Administrativa e Engenharia - atua no
mercado de empreendimentos desde
1979, mas o reconhecimento que
adquiriu em Brasília não se deve apenas
à sua excelência técnica nestas mais de
duas décadas de competência. Deve-se,
também, à ética, ao comprometimento
e à agilidade em entregar tanto obras
públicas quanto edifícios comerciais,
industriais e residenciais.
Não poderia ser diferente com o
Hospital Regional de Santa Maria:
a CAENGE vem trabalhando com o
máximo empenho para concluir e
entregar o hospital com o melhor em

segurança, conforto e infra-estrutura.
Sua construção ocupa uma área de
42 mil metros quadrados e abrigará
384 leitos, dos quais 44 destinados à
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Falta de energia não será
mais motivo de emergência.
Graças à busca da construtora do
melhor em geração de energia, a
Cummins Power Generation também
está presente nesta obra. Através de
um grande fornecimento realizado
pela DCCO – Distribuidora Cummins
Centro-Oeste, o novo centro de
saúde agora conta com uma usina
diesel composta por 04 Grupos
Geradores Cummins modelo C350
D6, de 450kVA (stand by) e 60Hz,

equipados com o motor Cummins
NTA855-G3, controle digital Cummins
PowerCommand™ PCC3100 e painel
de paralelismo DMC1000, além de
equipamento de atenuação de ruídos
especial para hospitais e tanque de
combustível com capacidade para
5.000 litros. O painel de paralelismo
conta com duas saídas de carga e
é responsável pelo funcionamento
de duas chaves de transferência da
usina, que opera em regime stand-by
/ emergência para a total segurança
das atividades do hospital em quedas
ou oscilações de energia.
E não é tudo: além de todo o suporte
habitual oferecido pela DCCO, o
fornecimento ainda conta com um
contrato de 02 anos de garantia.

Ao lado, detalhe da instalação e de parte do hospital. Ao fundo,
a Ponte JK, cartão postal do Distrito Federal.

Energia e qualidade de vida.
Mesmo antes de contribuir para a saúde, a obra já propiciou para a região cerca de
500 empregos com preferência de contratação para os moradores de Santa Maria.
Depois de concluída, 600 proﬁssionais, entre médicos e auxiliares de enfermagem,
poderão ser contratados por concurso público. Tudo para nenhum habitante da
cidade precisar sair dela em busca de tratamento. A energia Cummins tem grande
orgulho em proporcionar, uma saúde melhor para milhares de vidas.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

Assim como a CAENGE
e o HRSM, decida por
soluções completas de
energia com a Cummins
Power Generation.

