Horário de Ponta / Emergência

Cumminsativa
Soluções de sucesso que você precisa conhecer
Informativo Cummins Power Generation | ano 4 | número 46

Onde
Habib´s Raposo Tavares, localizado na
Granja Viana, em Cotia-SP.
Fornecimento
01 Grupo Gerador modelo C90 D6 de 116kVA (standby)
/ 106kVA (prime power) em 60Hz, equipado com controle
Cummins PowerCommand™ PCC1301 e a Chave de
Transferência GTEC.
Aplicação
O Grupo Gerador foi fornecido para ser utilizado em
modo Prime Power (Horário de Ponta) e em Standby
(Emergência).
Distribuidor
Projeto, instalação e suporte técnico realizados pelo
distribuidor local: CVSMG-SP – Cummins Vendas e
Serviços de Motores e Geradores.

Nossa energia mostra que é
possível reduzir gastos sem deixar
a qualidade de lado.
O mercado de fast food no Brasil cresce a cada ano, reflexo
da vida agitada dos dias de hoje. E quem acompanhou essa
tendência com grande destaque é a franquia nacional Habib´s,
precursora em nível mundial da modalidade fast food árabe,
que já conta com 305 filiais, 18 mil colaboradores e mais de 150
milhões de consumidores espalhados pelo país, o que a torna a
maior franquia legitimamente brasileira.
Com início das atividades em 1988, hoje disputa com grandes
franquias internacionais as primeiras posições do nosso
mercado. Há pouco tempo, alcançou a incrível marca de 600
milhões de esfihas vendidas, elevando-a ao posto de segundo
fast food mais vendido no Brasil. E para continuar essa
trajetória bem sucedida, com economia e sem correr o risco
das possíveis falhas de energia elétrica atrapalharem o seu
rendimento, a unidade Habib´s da Granja Viana, em Cotia-SP,
mais precisamente localizada na movimentada Rodovia Raposo
Tavares, optou pelas confiáveis soluções em energia
da Cummins Power Generation.

Menores gastos,
maior segurança
Visando obter o mesmo padrão de
serviços e qualidade em todas as lojas,
a central do Habib´s entrega todos os
produtos pré-preparados à sua rede
franqueada. Isto exige que as lojas
possuam equipamentos para refrigeração
e conservação dos produtos, cozinhas
equipadas para o preparo rápido dos
alimentos, ar-condicionado para manter
o ambiente da loja sempre agradável
para os clientes, além de sistemas de
segurança, iluminação e caixa. Todos
estes equipamentos necessitam de
energia elétrica para funcionar e a
interrupção do seu fornecimento pode
constituir uma situação crítica para a
operação e bom desempenho da loja.
Pensando nisso, o Habib´s da Granja
Viana fez um estudo de viabilidade para

instalação de um Grupo Gerador. Como
resultado deste estudo, descobriu que
o investimento poderia não só manter
a loja funcionando independente de
falhas no fornecimento de energia pela
concessionária, como gerar economia na
utilização durante o horário de ponta.
Assim, o Habib´s adquiriu 01 Grupo
Gerador Cummins Power Generation
modelo C90 D6 de 116kVA (standby)
/ 106kVA (prime power) em 60Hz
equipado com o controle Cummins
PowerCommand™ PCC1301. Para
fazer a transferência entre a rede e o
Grupo Gerador, foi instalada uma chave
Cummins modelo GTEC. O sistema de
energia é aplicado em modo prime power,
sendo utilizado diariamente no horário de
ponta (das 17h30 às 20h30, horário em
que o custo do kW/h é mais elevado).

Energia para não
deixar de crescer
Com a energia Cummins Power
Generation, a unidade do Habib´s
da Granja Viana mantém a agilidade
nos serviços e garante o conforto
dos clientes. A economia obtida na
conta de energia com o uso do Grupo
Gerador no horário de ponta é de
aproximadamente 30% em relação
ao valor gasto antes da instalação do
equipamento. Outra vantagem, é que a
loja está 100% do tempo segura contra
falhas no fornecimento de energia
pela concessionária, ou seja, não
precisa interromper suas atividades
no caso de falta de energia, pois todo
o sistema elétrico e equipamentos
que dependem dele para funcionar
continuam operando normalmente
alimentados pelo Grupo Gerador.

Abaixo, o Grupo Gerador Cummins C90 D6, modelo fornecido e instalado no Habib’s, que
já vem obtendo grande economia com o uso da energia Cummins no horário de ponta.

Cortando custos e
mantendo a qualidade.
Manter o padrão de qualidade e diminuir os gastos são princípios básicos para
o sucesso de uma franquia. Pensando nisso, a unidade do Habib´s da Granja
Viana optou pelas soluções Cummnis Power Generation. Assim, a franquia
se mantém sempre funcionando, assegura o faturamento e economiza até
30% dos gastos com energia elétrica.
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Para obter mais informações consulte o distribuidor
Cummins Power Generation mais próximo:

Assim como o Habib´s,
decida por soluções
completas de energia
com a Cummins Power
Generation.

