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Com energia Cummins
Power Generation, a Rede
Record mantém a sua TV
sempre ligada.

Onde

A Rede Record é conhecida como a mais
antiga emissora do Brasil, possuindo uma
das maiores audiências da TV aberta. Desde
o início das suas atividades, vem investindo
no seu crescimento e cobrindo um número
cada vez maior de pessoas. A partir de 1970,
passou a investir no jornalismo e no esporte,
alcançando o destaque que permanece
até hoje. Com o tempo, passou a expandir
a programação, apresentando desenhos,
programas de culinária, novelas e reality show.
Com a Record Internacional, a emissora está
presente em mais de 100 países, exibindo
programas brasileiros de grande sucesso.

Complexo jornalístico da Rede Record,
localizado na cidade de Ribeirão Preto – SP.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C400 D6, de 500 KVA (Standby),
equipado com o Controle Digital Cummins
PowerCommand™ PCC1301 e a Chave de
Transferência GTEC de 800A.

Aplicação

O Grupo Gerador opera em modo Standby /
Emergência.

Distribuidor

Projeto, instalação e suporte técnico realizados
pelo distribuidor local: CDMC – Ribeirão
Preto – Cia. Distribuidora de Motores
Cummins.

A posição da emissora, que nos últimos anos
assumiu a vice-liderança no horário nobre,
é o resultado do esforço e determinação
assumidos. Os investimentos em tecnologia
garantiram um Novo Centro Exibidor Digital,
além de um dos mais modernos helicópteros
do mundo para oferecer mais agilidade nos
seus telejornais. A isso, são somados os novos
equipamentos para captação externa, o que
agrega ainda mais qualidade à programação.
Essa é a estrutura que coloca a Rede Record
à frente e concretiza o seu sucesso e as
perspectivas para os próximos anos.

Na primeira imagem, sala de alvenaria desenvolvida para o Grupo Gerador e na sequência, o equipamento em funcionamento.

Ampliando resultados.
O complexo jornalístico da Rede Record de Ribeirão
Preto é considerado o maior do interior paulista.
E não é para menos. Os números impressionam:
são 3.000m2 de construção e alto investimento em
tecnologia. A estrutura grandiosa e inovadora forma a
segunda maior Newsroom da emissora, com 400 m2.
O projeto foi desenvolvido para garantir um serviço
de qualidade para o telespectador e disponibilizar a
excelência que vai desde o sistema de iluminação até
a arquitetura e a decoração. A expansão do quadro
de profissionais, os novos cenários e o aumento da
programação local também estão entre os maiores
destaques da empresa.
A Rede Record está no ar desde 1953 e vem
consolidando a sua posição no mercado. Com o
tempo, veio ampliando o número de funcionários,
a estrutura e a sua programação. O resultado
é comprovado pelas maiores necessidades e
crescimento da empresa. A solução para esse
quadro, a emissora encontrou com a Cummins
Power Generation.

Solução confiável e presente.
Para fornecer uma energia confiável e suprir eventuais

quedas ou falhas no sistema, o que resultaria na
interrupção da sua programação, a Rede Record
contou com o apoio da Distribuidora Cummins local,
a CDMC - Cia. Distribuidora de Motores Cummins,
filial Ribeirão Preto. O projeto incluiu 1 Grupo Gerador
Cummins Power Generation modelo C400 D6 de
60Hz, com potência de 500kVA, equipado com motor
Cummins NTA855-G5, para trabalhar em modo
Standby / Emergência, com sistema de transferência
aberta. O Grupo Gerador foi equipado com Controle
Digital Cummins PowerCommandTM PCC 1301 e
Chave de Transferência da série GTEC de 800A, além
do Kit de Atenuação de Ruídos de 75 dB. A instalação
foi feita em uma sala de alvenaria desenvolvida sob
as instruções técnicas da equipe da Distribuidora
Cummins, visando o pleno funcionamento do
equipamento.
O Grupo Gerador já está em funcionamento,
disponibilizando mais segurança e contribuindo para
que os resultados da Rede Record sejam sempre
positivos. Devido à confiança e competência técnica
da equipe Cummins Power Generation, a emissora
mantém o crescimento das suas atividades e o
sucesso da sua programação.

Muito mais segurança e tranquilidade.
Os resultados desse trabalho superaram as expectativas da emissora. Agora, a Rede Record conta
com mais segurança no fornecimento de energia e tranquilidade para expandir as suas atividades e
garantir o sucesso da sua programação. Mais uma vez, a Cummins Power Generation se destaca no
fornecimento de seus Grupos Geradores a emissoras de TV e telecomunicações.
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