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Hospital das Clínicas, em Porto
Velho, garante mais economia e
segurança para seus pacientes
com energia Cummins.

Onde

Em mais de 15 anos de atividades, o Hospital das
Clínicas de Porto Velho, administrado por Gate
Serviços Médico-Hospitalares, é um dos principais
centros médicos do estado de Rondônia, devido à sua
localização e constante preocupação em proporcionar
o melhor atendimento e condições aos seus pacientes.

Hospital das Clínicas – Porto Velho-RO

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
C170D6, de 212 kVA (stand by) e 206
kVA (prime power), 60 Hz, controle digital
Cummins PowerCommand™ PCC3.3 e
módulo de controle MCM3320

Aplicação

Opera tanto em horário de ponta, como
emergência (stand by/ prime power), com
transferência fechada, garantindo uma
importante economia nos gastos com energia
e segurança em suas atividades.

Distribuidor

Projeto, instalação e suporte técnico realizado
por: Powertech

Garantir atendimento seguro e adequado à quem
precisa é a missão de qualquer unidade de saúde,
mas o Hospital das Clínicas vai além disso. Sua missão
é tratar os pacientes com eficiência, rapidez e sempre
respeitando a dignidade das pessoas.
Referência na região, o hospital necessitava de um
novo equipamento que garantisse economia, além de
atender seu aumento de potência. Aliado a qualidade
na assistência técnica e um melhor custo x benefício, a
Cummins Power Generation desenvolveu uma solução
inteligente capaz de suprir todas essas necessidades.

A instalação do Grupo Gerador vem garantindo uma
economia de até 58% nas tarifas de energia do hospital.

Quando o assunto é saúde, o
desenvolvimento não pode parar.
Aliado com o distribuidor local, a Powertech, a equipe
do Hospital das Clínicas teve um agente de confiança
para o desenvolvimento dessa solução em energia.
Toda a excelência e a competência técnica foi posta à
disposição do hospital, a fim de definir o recurso perfeito
para atender suas necessidades.

Instalado em uma sala com isolamento acústico, o equipamento
está em pleno funcionamento sem causar transtornos.

Todo esse equipamento foi instalado pela equipe da
distribuidora Powertech, que fez a implementação do
Grupo Gerador em uma sala com atenuação acústica
localizada na parte externa do prédio sem imprevistos.

A economia que garante
desenvolvimento.

Após um intenso estudo, chegou- se até a solução de
fornecer ao hospital um Grupo Gerador Cummins Power
Generation modelo C170D6.

Graças à busca do Hospital das Clínicas em garantir
mais economia, hoje, eles têm uma redução de 58% em
seus gastos com a tarifa de energia, uma importante
economia que está sendo feita sem nenhuma
necessidade em reduzir a qualidade do serviço
oferecido, e tudo isso por que eles encontraram na
Cummins Power Generation um valioso parceiro para o
desenvolvimento e implementação dessa solução. Está
é uma parceria que está rendando muitos lucros para o
Hospital das Clínicas, e garantindo que a ausência de
abastecimento de energia nunca seja um problema para
a equipe de profissionais e pacientes do hospital.

Como o Grupo Gerador é usado tanto em horários
de pico quanto em emergências, tem suas potências
em de 206 kVA e 212 kVA respectivamente, 60 Hz,
equipado com motor Cummins 6CTA 8.3-G2 a Diesel,
controle digital Cummins PowerCommand ™ PCC3.3 e
módulo de controle MCM3320.

A economia que Grupo Gerador está produzindo, além
de assegurar o pleno funcionamento das atividades e
tranquilidade à equipe de profissionais, também dá a
possibilidade de investimento em mais modernizações
e soluções que irão favorecer todos que um dia
recorrerem aos cuidados do Hospital das Clínicas.

Almejando um equipamento que não fosse apenas
mais moderno e confiável, mas que também gerasse
economia nos gastos com energia, o hospital encontrou
com a Cummins um Grupo Gerador que atendia
perfeitamente todas as suas especificações, e que
acima de tudo era de excelente custo x benefício.

Qualidade de vida e desenvolvimento.
Foi com a preocupação de oferecer um serviço cada vez melhor que o Hospital das Clínicas
procurou a Cummins, a fim de encontrar e uma solução em energia inteligente e moderna,
que não somente garantisse o fornecimento de energia, como também gerasse economia.
A Cummins Power Generation tem grande orgulho de ter proporcionado essa solução ao
hospital, sabendo que quem mais se beneficiará dela é a população de Porto Velho.
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