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Com energia Cummins Power
Generation, os hóspedes do
Hotel Regente Paragominas
ficam muito mais tranquilos.

Onde

Com aproximadamente 20.000 Km2 de área
territorial, Paragominas é formada por extensas
florestas e belezas naturais, reflorestamentos,
campos e plantios agrícolas. A sua localização
garante vantagens aos investidores da
região, devido à facilidade de escoamento
da produção através da rodovia BelémBrasília. No que diz respeito à economia, a
cidade vem se destacando cada vez mais.
O seu desenvolvimento é o responsável pela
presença de uma quantidade significativa
de imigrantes de outras regiões do Brasil.
As oportunidades de emprego cresceram
nos últimos anos, o que contribuiu com essa
ascensão a instalação de grandes empresas
na região.

Hotel Regente Paragominas, localizado na
cidade de Paragominas – PA.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
modelo C350 D6, de 450 KVA (Standby)
e 360kVA (Prime Power), equipado com o
Controle Digital Cummins PowerCommand™
PCC3100 e o Sistema de Paralelismo DMC
1000, além do Kit de Atenuação de Ruídos
de 65dB.

Aplicação

O Grupo Gerador opera em regime
Prime Power / Horário de Ponta, com
transferência fechada.

Distribuidor

Projeto, venda e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: DCML Norte - Distribuidora
Cummins Minas Ltda.

Com tantos diferenciais, não poderia faltar
no município um hotel de qualidade. O Hotel
Regente Paragominas se instalou na cidade,
representando o primeiro na categoria
executiva da região.

Na primeira imagem, Grupo Gerador instalado e em funcionamento, garantindo energia segura e confiável ao cliente. Na sequência, painel
DMC1000 responsável pela supervisão e transferência de energia em rampa.

Completa estrutura.
O Hotel Regente de Paragominas conta com 112
apartamentos distribuídos em 4 andares, todos
equipados com ar condicionado, cofre digital,
aquecimento solar de água, minibar, entre outros
diferenciais. O hotel também conta com facilidade
de acesso a importantes avenidas e diversos pontos
de interesse do município. A moderna decoração
e a completa infra-estrutura oferecem capacidade
para abrigar, confortavelmente, um grande número
de hóspedes. O amplo parque de estacionamento,
a área de lazer completa e o espaço executivo
finalizam os diferenciais do hotel.
Com essa completa estrutura, os administradores
do Hotel Regente de Paragominas perceberam a
necessidade de uma energia segura e confiável
ao estabelecimento. A solução foi oferecida pela
Distribuidora Cummins Minas Ltda.

Tranquilidade e segurança.
Para evitar interrupções no fornecimento e garantir

economia durante o horário de ponta, o Hotel
Regente Paragominas contou com o apoio da
DCML Norte – Distribuidora Cummins Minas Ltda.
O projeto incluiu 1 Grupo Gerador Cummins Power
Generation modelo C350 D6, com potência de 450
KVA (Standby) e 360kVA (Prime Power), equipado
com motor Cummins NTA855-G3, para trabalhar em
regime Prime Power / Horário de Ponta, com sistema
de transferência fechada.
O Grupo Gerador foi equipado com Controle Digital
Cummins PowerCommandTM PCC3100 e Sistema
de Paralelismo DMC 1000, além do Kit de Atenuação
de Ruídos de 65dB. A instalação foi feita em uma
sala de alvenaria, visando o pleno funcionamento
do equipamento.
Já em funcionamento, o Grupo Gerador vem
garantindo mais segurança e tranquilidade aos
hóspedes do Hotel Regente Paragominas, que agora
contam com energia confiável. Tudo isso devido à
competência técnica da equipe Cummins Power
Generation e as suas confiáveis soluções em energia.

Satisfação garantida.
Os resultados esperados já estão sendo vistos na prática pelo cliente. Agora, o Hotel Regente
Paragominas garante redução nos custos da fatura de energia elétrica, devido à utilização do
Grupo Gerador no horário de ponta. Além disso, os hóspedes contam com a segurança e a
tranquilidade de uma energia sempre disponível.
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