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Onde
Edifício Chopin, localizado na cidade de Manaus-AM.
Fornecimento
01 Grupo Gerador modelo C200-D6-4
(motor Cummins 6CTAA8.3-G1) de 260 kVA.
Aplicação
O Grupo Gerador opera em regime standby com
sistema de transferência de carga automático.
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: Powertech Comercial Ltda.

Manaus, cidade que não pára de
crescer, conta com a energia da
Cummins Power Generation.
“Manaus, cidade que encantava os viajantes com a
simplicidade índia dos primeiros tempos do Império;
surpreendia o Brasil e o mundo com a riqueza (passageira)
da borracha, ao amanhecer da República; e se consagra
nesta primeira década do século 21 como grande centro
de indústria, comércio e serviços da Amazônia Ocidental, a
sede de um dos pólos industriais mais expressivos do Brasil
e da América Latina” (Trecho de abertura do livro “Manaus –
Referências Históricas”, de Etelvina Garcia.)
Em Manaus, história e modernidade convivem
harmoniosamente. Uma cidade que cresceu e mudou de
perfil de forma marcante, com grandes investimentos da
iniciativa privada chegando e espalhando-se por suas seis
zonas geográficas. Indicadores sociais colocam Manaus numa
posição de destaque no ranking das melhores cidades do país.
Em poucos anos, pulou da categoria de médio porte para
metrópole. Para se ter uma idéia, em apenas um ano - de 2001
para 2002 - Manaus registrou o maior índice de crescimento
populacional do país, 2,54%, sendo que a média nacional é de
1,3%, de acordo com o IBGE.

É em meio a este contexto que vem
se destacando a Cristal Engenharia,
empresa nascida em 1998. Com
construções de alto luxo, a cada
empreendimento lançado a Cristal
surpreende um pouco mais, deixando
sua marca na cidade. Em poucos anos
de mercado, tornou-se uma empresa
com referência de qualidade, seriedade,
credibilidade e respeito ao desejo de
seus clientes.
Em seu portfólio, destacam-se a
construção dos edifícios Mediterranée,
Maison Noblesse e Edifício Cristal.
No ramo da hotelaria, a Cristal
Engenharia também tem atuado com
a mesma excelência, tendo construído
o Hotel Íbis Manaus, o Hotel Íbis
Indaiatuba, em São Paulo, reforma e
modernização do Novotel Manaus e
Pathernon The Future Manaus Flat.
Seu mais recente empreendimento
é o Edifício Chopin, localizado no
Conjunto Vieiralves, em Manaus.
Um edifício residencial com estilo
arquitetônico arrojado e elevado
padrão de acabamento.

Energia Standby/
Emergência.
É justamente para garantir a
continuidade do fornecimento
de energia no Edifício Chopin,
e por conseqüência, o bem
estar e a segurança de seus moradores,
que a Cristal optou pela confiança dos
Grupos Geradores Cummins Power
Generation.
Um Grupo Gerador modelo C200-D6-4
de 260 kVA e 60 Hz, equipado com
motor Cummins modelo 6CTAA8.3-G1
de 317hp e alternador Newage –
Cummins, foi instalado no Edifício
Chopin para funcionamento em regime
standby/emergência com sistema de
transferência de carga automática.
A instalação foi feita em sala com
atenuação de ruídos.

Acima, Grupo Gerador Cummins
aplicado. Abaixo Edifício Chopin:
modernidade à primeira vista.

Versatilidade.
Devido às reduzidas dimensões da sala
que foi projetada para receber o Grupo
Gerador, a Cummins Power Generation,
em parceria com a Powertech,
desenvolveu um projeto de Grupo
Gerador específico para atender às
necessidades do Edifício Chopin.

Qualidade e
confiança.
Em cada empreendimento, a
Cristal Engenharia renova sua
busca incessante pela perfeição.
Qualidade e confiança são fatores
essenciais em todos os itens que
compõem seus projetos. Por isso
os Grupos Geradores Cummins
estão presentes no Edifício Chopin.

O Edifício
Chopin ganhou
com energia da
Cummins Power
Generation. Ganhe
você também!
Vista aérea, Manaus-AM.
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