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Fogões Atlas mantêm a
chama sempre acesa com a
nossa energia!

Onde

O setor de eletrodomésticos vem crescendo
há anos, no Brasil. Atualmente, são diversas
as facilidades e os fatores que contribuem
para essa expansão. Um exemplo é o
comércio eletrônico, que proporcionou às
empresas encontrarem oportunidades para
aumentar os seus lucros ao mesmo tempo
em que obtêm informações importantes
de clientes, conhecendo melhor as suas
preferências e opiniões.

Fogões Atlas, localizada na cidade de Pato
Branco – PR.

Fornecimento

Usina Diesel de 2.7MVA composta por 6
Grupos Geradores Cummins Power Generation
modelo C400 D6 de 60Hz e 456kVA (Prime
Power) cada, equipados com os Controles
Digitais Cummins PowerCommandTM PCC
3100 e Painel de Paralelismo DMC 1000.

Aplicação

O sistema foi fornecido para uso em modo
Prime Power / Horário de Ponta, além de
disponibilizar energia em casos de emergência.

Distribuidor

Projeto e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: Motormac.

Com o crescimento do setor, as empresas
passaram a se integrar às novas
exigências da competitividade gerada pela
globalização. Isso resultou na melhoria da
qualidade dos produtos, que estão cada
vez mais adaptados às necessidades dos
consumidores. É dentro desse cenário que
a Fogões Atlas vem conquistando o seu
espaço, desde 1940.

Na primeira imagem, vista externa da sala que recebe as instalações da Usina Diesel, onde é possível observar o escape e na sequência, a parte
interna, com os Grupos Geradores em funcionamento, garantindo mais economia e tranquilidade ao cliente.

Credibilidade garantida.
A Fogões Atlas é conhecida como a maior indústria
de fogões do sul do país. Presente no mercado há
60 anos, a empresa vem desenvolvendo as suas
atividades no Brasil e exportando os seus produtos
para mais de 30 países. A credibilidade e a
confiança que os seus consumidores carregam vem
da tradição da empresa, que evoluiu em grandes
proporções ao longo dos anos, produzindo cada
vez mais.
Concorrendo com multinacionais, a Fogões
Atlas se consolidou ainda mais no mercado de
eletrodomésticos com a conquista do selo do
Inmetro como produto conceito “A”. Isso porque os
seus fogões são os mais econômicos do mercado,
o que garante que os consumidores tenham menos
gastos. E para acompanhar a característica de
eficiência energética de seus produtos, a Fogões
Atlas escolheu a qualidade dos Grupos Geradores
Cummins Power Generation.

A solução de energia que faltava.
Pensando em diminuir os gastos com energia
elétrica durante o horário de ponta, aquele

onde a tarifa fornecida pelas concessionárias é
consideravelmente mais alta para as empresas, e
garantir uma fonte alternativa de energia em casos
de quedas no sistema, a Fogões Atlas contou com
o apoio da Distribuidora local Cummins, Motormac.
O fornecimento incluiu a usina Diesel composta por
6 Grupos Geradores Cummins Power Generation
modelo C400 D6 de 60Hz, com potência de 456kVA
cada, equipados com motor Cummins NTA855-G5,
para trabalhar em modo Prime Power / Horário
de Ponta, com instalação em média tensão. O
projeto também está preparado para receber a
instalação de uma sétima máquina. Os Grupos
Geradores são equipados com o Controle Digital
Cummins PowerCommandTM PCC 3100 e Painel de
Paralelismo DMC 1000, além do Kit de Atenuação
de Ruídos de 85 dB.
Os Grupos Geradores fornecidos já se encontram
em funcionamento, garantindo ao cliente uma
economia de até 30% nos gastos com energia
durante o horário de ponta. Devido à confiança
da Cummins Power Generation e à competência
técnica da sua equipe, a Fogões Atlas está mais
tranquila por não se preocupar com gastos
desnecessários ou perdas na produção por falta
de energia.

Muito mais economia e resultados.
Os resultados desse trabalho são vistos na prática. A Fogões Atlas está reduzindo os gastos nas tarifas
de energia, além de garantir a energia em caso de falhas elétricas. Agora, a empresa pode manter a sua
produtividade com tranquilidade e aumentar ainda mais o sucesso das suas vendas. E tudo isso devido ao
excelente fornecimento e apoio prestado pela Cummins Power Generation e seu distribuidor Motormac.
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