Prepare sua instalação para o inesperado
ficarão os equipamentos e como levá-los até os locais
específicos.
Desse modo, caso equipamentos temporários de locação
sejam necessários, acionar o plano estará reduzido a
apenas um simples telefonema.
Como um serviço adicional, oferece-se, ainda, a opção
de uma simulação de contingência. Assim, como ocorre
em uma simulação de incêndio, permitirá que você
analise todos os aspectos da execução de seu plano para
verificar se estão de acordo com as suas expectativas.
O objetivo geral é minimizar a inatividade da central e
reduzir o risco de prejuízos financeiros e de insatisfação
geral devido à perda dos sistemas elétricos ou HVAC de
suas instalações.
Entenda seu risco

Mais do que uma lista de produtos – um plano
Ter um plano de contingência é mais do que fazer
uma simples lista dos equipamentos que precisarão
ser alugados diante da parada de sua central de água
gelada até que volte a operar novamente: é justamente
deixá-la preparada para receber os equipamentos
de locação. Identificar os riscos e garantir que as
conexões necessárias estejam disponíveis para que
os equipamentos de locação possam ser interligados
rapidamente é essencial para um plano de contingência
completo.
A área de Serviços de Locação da Trane desenvolveu um
programa abrangente que ajuda os administradores das
centrais de água gelada a criarem planos de contingência
para seus sistemas críticos de energia e HVAC
(Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar).
Um aspecto fundamental do plano é identificar possíveis
fontes de falha no sistema. Outro é desenvolver um
projeto para indicar onde as conexões são feitas, onde

Muitos aspectos do gerenciamento de instalações podem
ser tratados proativamente por meio de um projeto de
contingência adequado e da manutenção preventiva
contínua. No entanto, pode haver momentos em que
eventos inesperados, como desastres naturais, falhas
mecânicas, quedas de energia ou incêndios venham a
ocorrer, deixando sobrecarregados os administradores
das instalações.
Uma falha inesperada pode provocar:
• baixa produtividade
• ambientes de trabalho desconfortáveis
• danos a computadores e a outros equipamentos
sensíveis
• perda de receita de arrendamento
• baixa qualidade do ar interno
Ser capaz de responder rapidamente e colocar seus
sistemas em funcionamento novamente pode fazer
toda a diferença. Com o plano adequado em vigor, você
pode reduzir significativamente o tempo necessário para
colocar sua central em funcionamento novamente.
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A Trane também pode ajudá-lo a reduzir seus
custos operacionais e aumentar a vida útil de seus
equipamentos com a manutenção preventiva e
corretiva planejada. Ao planejar com antecedência
e atender às necessidades de manutenção de
uma maneira sistemática e programada, você
pode economizar muito e praticamente eliminar a
inatividade inesperada.

Soluções além das emergências
As locações não são necessárias apenas em casos de
emergência. Frequentemente, as instalações precisam
alugar equipamentos geradores de energia e HVAC para
ajudá-las a expandir sua capacidade para atender a
necessidades sazonais ou temporárias.
Outra situação importante é manter a central em
funcionamento durante uma manutenção corretiva
agendada ou oferecer suporte a um evento especial.
Contamos com produtos e serviços planejados para
atender às suas necessidades.

Entretanto, se a perda de seu sistema de energia ou
HVAC representar um risco financeiro significativo
para suas instalações, um sistema redundante
– de backup – no local pode ser justificável.
Independentemente se a solução for equipamentos
alugados ou permanentes, a Trane oferece suporte a
você.
Para começar a criar seu plano de contingência ou
saber mais sobre a área de Serviços de Locação da
Trane, entre em contato com um Escritório Comercial
de Vendas da Trane na sua região ou ligue (11) 50146300.
Nosso email: trane.rental@irco.com

Soluções além da locação
A Trane é mais do que uma empresa de locação: somos
líderes no setor de HVAC. Durante a criação de seu
plano de contingência, nosso processo de avaliação
também pode revelar oportunidades de receber um
retorno financeiro imediato por meio do aprimoramento
das operações, da confiabilidade dos sistemas ou da
eficiência energética das instalações.
A substituição de seus componentes antigos e não
confiáveis por modelos mais novos e com maior
eficiência energética pode proporcionar grandes
benefícios.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) desenvolve tecnologias avançadas que aprimoram a qualidade de vida através de soluções integradas para a criação e
manutenção de ambientes seguros, confortáveis e eficientes. Nosso pessoal e nossa família de marcas – incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo
King® e Trane® trabalham para oferecer qualidade e conforto ambiental em casas e edifícios, proteger alimentos e perecíveis durante seu transporte,
proteger residências e p
 ropriedades comerciais, e aumentar a eficiência e a produtividade industrial. As soluções Trane aperfeiçoam o conforto interior
e processos industriais com um amplo portfólio de produtos e sistemas energeticamente eficientes para residências, o comércio e a indústria, além de
partes & peças, automação predial e serviços.
Para saber mais visite: www.ingersollrand.com e www.trane.com.br
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Estamos comprometidos com práticas de
impressão que reduzem o desperdício.

A Trane possui uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e reserva-se o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso

