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Com a energia Cummins,
o Grande Hotel Itaguaí recebe
bons resultados.

Onde

Conforto e comodidade são características essenciais
para qualquer hotel que queira dar aos seus clientes
uma experiência tão agradável que marque sua
memória, e faça com que seu cliente deseje repetir
essas experiência muitas outras vezes.

Grande Hotel Itaguaí
Localizado em Itaguaí - RJ

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins modelo C170 D6
de 212 kVA movido a Diesel

Aplicação

Grupo Gerador fornecido para uso Standby

Distribuidor

Grande Hotel Itaguaí é o destino certo para
empresários e executivos que vão para a região
fazer negócios. Com uma estrutura muito moderna e
projetada para proporcionar aos seus hóspedes uma
estadia agradável e confortável, Grande Hotel Itaguaí
oferece alto padrão de qualidade.

Cummins Vendas e Serviços – Filial RJ
Localizado no centro do município de Itaguaí, o hotel
é privilegiado por estar a apenas 10 minutos da Zona
Industrial, importante polo onde muitos executivos
viajam para fechar acordos e negócios.

Grupo Gerador Cummins em pleno funcionamento
no Grande Hotel Itaguai.

Devido à carenagem, o Grupo Gerador pôde ser instalado no jardim
do hotel, sem maiores distúrbios à tranquilidade dos hóspedes.

A estrutura

O Grupo Gerador já está em pleno funcionamento,
garantindo que a energia nunca falte no Grande
Hotel e mantendo em pleno funcionamento todas as
suas atividades.

Grande Hotel Itaguaí foi projetado desde sua
concepção para atender aos mais modernos
conceitos de sustentabilidade. Mas devido à área
em que o hotel está localizado sofrer por problemas
com o fornecimento de energia, o Hotel procurou a
Cummins Power Generation para o desenvolvimento
de um projeto moderno e inteligente para a solução
da sua necessidade.
Depois de um completo estudo sobre a área, o
funcionamento e as necessidades específicas do
Grande Hotel Itaguaí, a Cummins Power Generation
utilizou todo o seu conhecimento técnico para
garantir que o fornecimento de energia nunca mais
fosse um problema para os hóspedes e equipe.
A solução encontrada foi no Grupo Gerador
Cummins modelo C170 D6 de 212 kVA arrefecido
a água e movido a Diesel, com funcionamento em
Stand By Power, Chave de Transferência Cummins
GTEC e carenagem de 85dB, ou seja, o equipamento
foi instalado com isolamento sonoro.

Tranquilidade e segurança
A parceria entre a Cummins Power Generation
e o Grande Hotel Itaguaí rendeu bons frutos, e o
desenvolvimento desse projeto trará ainda mais
qualidade e resultados para o hotel. Essa conquista
só foi possível devido a confiança da equipe do
Hotel na empresa. Uma confiança que foi construída
através de um trabalho sério e devido a qualidade
dos produtos Cummins Power Generation.
Toda a implementação do Grupo Gerador foi feita
pela equipe da Cummins Vendas e Serviços - Filial
RJ, que através da sua competência técnica,
garantiu o melhor funcionamento do equipamento
e a total tranquilidade para o time do Grande Hotel
Itaguaí, que agora conta com a solução Cummins
Power Generation trabalhando a seu favor.

Satisfação garantida
A unidade do Grande Hotel Itaguaí já está em funcionamento, recebendo os resultados da
instalação do Grupo Gerador Cummins, onde a modernização do sistema de abastecimento
de energia vem trazendo diversos benefícios para a equipe e para os hóspedes do hotel, que
agora podem contar com energia 100% do tempo, mantendo todas as atividades normalmente.
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