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Casa de Eventos ganha ainda
mais energia com os Grupos
Geradores Cummins Power
Generation

Onde

O Espaço Infantil 277 é uma casa que
atua no ramo de eventos desde 2006. No
local, já foram realizadas as mais diversas
festas, adornadas com os mais diferentes
ambientes. Sempre inovando e investindo
na qualidade da infraestrutura e serviços, a
casa de eventos visa conquistar e impactar
os clientes, realizando as melhores festas
da região.

Espaço Infantil 277, casa de festas localizada
na cidade de Nova Iguaçu – RJ.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C90 D6 Carenado, de 60Hz e 116 kVA
(Standby/Emergência)

Aplicação

O Grupo Gerador Cummins foi fornecido para
operação em modo Standby (Emergência)

Distribuidor

Projeto, venda e suporte técnico
realizados pelo distribuidor local:
Cummins Vendas e Serviços - RJ

As pessoas que procuram o Espaço Infantil
277 estão interessadas em realizar festas
inesquecíveis e manter a lembrança de um
dia especial. Buscam momentos perfeitos e
não toleram qualquer tipo de falha. Por isso,
cada detalhe deve ser bem elaborado,
afinal, o público é bastante exigente.
Nesse sentido, a postura da empresa
deve ser de confiança e eficiência, imagem
que a casa tem conseguido manter com
excelência até o momento. Com um
ambiente moderno, charmoso e versátil,
a casa de festas Espaço Infantil 277 tem
alcançado um alto nível de satisfação e se
destacado na região da Baixada Fluminense
pela qualidade e inovação.

Acima, o Grupo Gerador modelo C90 D6 Carenado, que garante energia contínua em casos de emergências, sem que os ruidos atrapalhem a diversão.

Segurança para momentos
inesquecíveis
O Espaço Infantil possui ampla estrutura com diversos
ambientes, oferecendo conforto e comodidade em um
amplo espaço com capacidade para 350 convidados.
Versátil e moderna, a casa recorre às mais variadas
alternativas para continuar oferecendo um serviço
completo e de qualidade indiscutível. Um dos quesitos
básicos para uma boa festa é a iluminação e o som,
o que torna tudo mais divertido e atraente, além de
um buffet de qualidade, com bebidas e alimentos
cuidadosamente preparados e servidos. Porém, isso
exige cuidados essenciais com a energia elétrica.
Para o Espaço Infantil 277, qualquer erro é passivo de
grandes perdas para o negócio e investir em energia
é imprescindível. Por isso, a casa de eventos adquiriu
a solução exata para garantir o bom desempenho de
suas festas, sem surpresas desagradáveis no caso de
falha no fornecimento por parte da concessionária: a
energia Cummins Power Generation, essencial para
que tudo flua com a perfeição desejada.

Tranquilidade e uma
excelente execução
Antigamente, havia 2 casas de festas – Espaço 277
e Espaço Infantil 277 – atendidas por uma máquina

de 115 kVA, localizada no “Espaço 277”. No entanto,
as casas desmembraram-se e o Espaço Infantil
resolveu adquirir o seu próprio Grupo Gerador.
Desse modo, por meio do excelente trabalho da
Distribuidora local, Cummins Vendas e Serviços
- RJ, foi adquirido 1 Grupo Gerador Cummins
Power Generation, modelo C90 D6 de 60Hz, com
potência de 116 kVA (Standby), equipado com
motor Cummins 4BTA 3.9-G4 movido a Diesel e
carenagem de 85 dB a 1 metro.
A instalação foi realizada pela Prosel – Projetos e
Serviços Elétricos e com a competência técnica
de toda a equipe, a casa de eventos está segura
e consciente de poder prestar cada vez melhor
seus serviços, garantindo que seus clientes tenham
ótimos momentos.
Com mais essa realização, a Cummins Power
Generation, por meio de sua Distribuidora, mostrou
seu atendimento diferenciado e a qualidade de seus
produtos comercializados, sua ótima estrutura e
prazo de entrega, além do suporte para compra e
instalação. Agora, os Grupos Geradores Cummins
garantirão festas com muito mais energia para o
Espaço Infantil 277!

Energia que mostra qualidade.
A energia Cummins Power Generation, como de costume, não deixou dúvidas quanto a sua qualidade
e capacidade de proporcionar segurança. Agora, o Espaço Infantil 277 está confiante, pois seu serviço
não será interrompido, o que garante sua qualidade e preocupação em oferecer os mais variados e
excelentes eventos aos clientes, sem falhas.
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