
PROTEJA A SUA QUALIDADE
COM UM ARMAZENAMENTO
ÓTIMO 

MONITORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
FACILMENTE E EM TEMPO REAL 

QUER OTIMIZAR O SEU 
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO? 

OmniCuro é o nosso mais recente modelo de computador de 
armazenamento. É um computador excecional graças a 
3 funções que facilitam o armazenamento:

Monitorização e análise do armazenamento, para que 
saiba o que se passa a todo o momento

Gestão do armazenamento, tomando decisões indepen-
dentes com base na sua estratégia de armazenamento.

Aconselhamento sobre a sua estratégia de armazena-
mento, com base em algumas perguntas simples 

1

2

3

www.omnivent.com

Pode utilizar estas funções em qualquer 
altura e em qualquer lugar. Por exemplo, 
utilizando o OmniTouch no local de 
armazenamento, uma aplicação no seu 
telefone ou tablet, ou através do seu 
computador. Todos eles com a mesma 
interface fácil de utilizar. E porque 
também desenvolvemos o software 
OmniCuro, irá receber atualizações 
regulares. Assim, terá sempre as últimas 
funções!

SEMPRE DISPONÍVEL

Omnivent Group
Morseweg 1
3899 BP Zeewolde
Países Baixos

+31 (0) 36 522 2177
info@omnivent.com
www.omnivent.com



SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO E
REFRIGERAÇÃO PERSONALIZADOS

PERFEITAMENTE CONTROLADOS:
TEMPERATURA, HUMIDADE E CO

ARMAZENAMENTO SUSTENTÁVEL
A Omnivent quer ajudá-lo a armazenar os seus alimentos durante 
todo o ano. Concebendo e construindo soluções de armazenamento 
à medida e apoiando-o ao longo de todo o processo de cultivo e 
armazenamento.

Ao longo de muitos anos, adquirimos vastos conhecimentos sobre o 
armazenamento de produtos agrícolas e frescos, juntamente com os 
nossos clientes. Utilizamos esses conhecimentos para lhe fornecer 
soluções inovadoras que estejam perfeitamente adaptadas ao seu 
processo de armazenamento.

A garantia da qualidade dos produtos começa com o cultivo. É por 
isso que a Omnivent lhe oferece conselhos de armazenamento e 
orientações de cultivo. Dessa forma, trabalhamos em conjunto 
consigo para assegurar a disponibilidade e qualidade dos alimentos!

Quer armazenar os seus produtos de forma otimizada? A Omnivent 
tem a solução! Concebemos e construímos sistemas de 
armazenamento e refrigeração para agricultores tradicionais, 
empresários agrícolas e a indústria transformadora. São sistemas 
personalizados, adaptados à sua situação particular, tendo em 
conta:

Contacte o seu distribuidor ou revendedor para obter 
aconselhamento sobre como otimizar o seu armazenamento.

Graças à nossa tecnologia de alta qualidade, pode controlar as suas 
condições de armazenamento. Desde a temperatura e humidade 

armazenar os seus produtos durante mais tempo e otimizar as suas 
oportunidades de venda e lucros. Além disso, os nossos sistemas são 
concebidos para minimizar o consumo de energia.

Com a Omnivent, tem um único ponto de contacto para a sua 
solução de armazenamento. Desde a conceção até à entrega, nós 
tratamos de tudo:

• caixas
• ventilação
• refrigeração

• secagem por condensação
• controlo da humidade
• gestão energética

• renovação de CO
• controlo do peso
• aquecimento

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO COMPLETA 

os seus produtos e as condições climatéricas e de colheita

o espaço de armazenamento disponível (novo ou existente)

os seus objetivos de armazenamento e orçamento
de investimento
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PROTEJA A SUA QUALIDADE
COM UM ARMAZENAMENTO
ÓTIMO 

MONITORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
FACILMENTE E EM TEMPO REAL 

QUER OTIMIZAR O SEU 
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO? 

OmniCuro é o nosso mais recente modelo de computador de 
armazenamento. É um computador excecional graças a 
3 funções que facilitam o armazenamento:

Monitorização e análise do armazenamento, para que 
saiba o que se passa a todo o momento

Gestão do armazenamento, tomando decisões indepen-
dentes com base na sua estratégia de armazenamento.

Aconselhamento sobre a sua estratégia de armazena-
mento, com base em algumas perguntas simples 

1

2

3

www.omnivent.com

Pode utilizar estas funções em qualquer 
altura e em qualquer lugar. Por exemplo, 
utilizando o OmniTouch no local de 
armazenamento, uma aplicação no seu 
telefone ou tablet, ou através do seu 
computador. Todos eles com a mesma 
interface fácil de utilizar. E porque 
também desenvolvemos o software 
OmniCuro, irá receber atualizações 
regulares. Assim, terá sempre as últimas 
funções!

SEMPRE DISPONÍVEL

Omnivent Group
Morseweg 1
3899 BP Zeewolde
Países Baixos

+31 (0) 36 522 2177
info@omnivent.com
www.omnivent.com
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telefone ou tablet, ou através do seu 
computador. Todos eles com a mesma 
interface fácil de utilizar. E porque 
também desenvolvemos o software 
OmniCuro, irá receber atualizações 
regulares. Assim, terá sempre as últimas 
funções!
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