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Onde

Vitae Odontologia
Goiânia - GO.

Fornecimento

1 Grupo Gerador Cummins Power Generation
C90D6.

Aplicação

O Grupo Gerador atua em modo stand-by.

Distribuidor

Projeto e instalação realizados pela DCCO Distribuidora Cummins Centro Oeste.

Serviços que resultam nos
mais belos sorrisos.

Baseada em valores como honestidade,
humanidade, compromisso e qualidade, a
clínica odontológica Vitae atende todas as
especialidades da odontologia com uma equipe
de excelência, proporcionando saúde e bemestar a seus pacientes. Sua história tem início no
começo da década de 80, mais precisamente
no ano de 1981. Seis anos depois, foi adquirida
a primeira sede própria, na rua 3, também no
setor Oeste, projetada para oferecer mais espaço
e conforto aos clientes. Dentro da filosofia
de oferecer uma odontologia de excelência,
foi projetada e inaugurada em 2005 a “Vitae
Odontologia”, situada na T-55, esquina com
a Rua 15 no Setor Marista, com o objetivo
de modernizar as instalações físicas e
adequá-las aos padrões e exigências legais
aplicáveis. Além de tudo isso, a Vitae Odontologia
oferece também cursos e treinamentos para
compartilhar conhecimento.

Quadro de transferência para monitoramento da energia da CELG
e Gerador.

Instalação do Grupo Gerador em garagem subterrânea.

Energia que trabalha pela excelência
da saúde.

Equipamentos confiáveis,
resultados positivos.

A área da saúde passaria por situações bem
críticas se não contasse com fontes confiáveis de
energia. Uma falha no sistema durante consultas,
procedimentos e cirurgias pode trazer consequências
desastrosas e colocar em risco a saúde de pacientes.
Enxergando esses problemas e pensando em se
munir da melhor solução de prevenção, a Vitae
Odontologia decidiu garantir a segurança de seus
pacientes e a qualidade de seus serviços. Para
tanto, a escolha pelos serviços da Cummins Power
Generation foi a aposta certeira para que todos esses
objetivos fossem atingidos.

Para que a clínica não seja surpreendida com quedas
de energia e tenha que parar os seus serviços no meio
de procedimentos simples ou até mesmo cirurgias,
foi adquirido 1 Grupo Gerador Cummins Power
Generation modelo C90 D6, carenado. O equipamento
funcionará em modo stand-by, assumindo a carga em
caso de falhas, com transferência automática e aberta,
com kit de atenuação de 85dB. Junto com o Grupo
Gerador, também houve a aquisição dos seguintes
acessórios: sistema de controle microprocessador
Power Comand1.1 e quadro de transferência
automática e aberta. A instalação contou com um
projeto padrão e foi concluída em abril de 2016. Os
serviços desempenhados pelo equipamento estão
agradando tanto o cliente quanto os profissionais, que
podem oferecer qualidade sem a preocupação com
interrupções em meio a procedimentos. A Cummins
Power Generation comemora os bons resultados
alcançados e deseja sucesso à Vitae Odontologia e a
toda a sua equipe.

Para garantir confiança na hora de entregar os melhores resultados aos seus clientes,
conte com uma energia que sabe como atingir o seu sucesso. Conte com a Cummins
Power Generation!
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