Mod
dern Logis
stics adota
a sistema de contro
ole de tem
mperatura p
por wi-fi
Clien
ntes pod
dem acom
mpanhar em tem
mpo real; climatiza
ação
auto
omaticamen
nte de aco
ordo com as
a variaçõe
es externass

é

acionada
a

Para
a garantir a integridad
de dos pro
odutos arm
mazenados no CD de Jundiaí (S
SP), a
Mod
dern Logistics investiu
u em um sistema tota
almente au
utomatizad
do para con
ntrole de
temp
peratura e umidade.
16 sensores
s
d temperratura e de
de
d umidad
de foram instalados em oito diferentess
ponttos do arm
mazém, a 1,2m
1
e a 9,0m
9
de altura. Esse
es sensore
es enviam dados em
m
temp
po real, através
a
de
e uma re
ede wi-fi, para uma
a central de monittoramento,,
perm
mitindo fazzer um con
ntrole efetivvo das condições am
mbientais do armazé
ém. Essess
dado
os geram relatórios
r
q são disponibiliza
que
ados on-lin
ne para oss clientes da
d Modern
n
e qu
ue se utillizam do CD, além
m de perm
mitirem o acionamen
nto autom
mático doss
siste
emas de condiciona
amento do
o ar. A variação
v
d temperratura perrmitida no
de
o
amb
biente será de 15 a 27 graus Ce
elsius.
Para
a efetuar o controle
e da temp
peratura e umidade
e, especialmente na
a área de
e
arma
azenagem de produtos de saúde
s
e alimentos, será usa
ado o priincípio de
e
cond
dicionamen
nto evapo
orativo, conhecido por
p resfriar, umidificcar e reno
ovar o ar,
gara
antindo co
onforto e mantendo
o os parâ
âmetros am
mbientais dentro dos limitess
espe
ecificados para as mercadorias
m
s armazenadas. Os oito
o soprad
dores clima
atizadoress
e os oito exausstores prop
piciarão um
ma renovação total do
d ar de até
é 18 vezes
s por hora,
depe
endendo das condiçõ
ões externas e da ins
solação do
o edifício.
Um dos diferenciais do armazém
a
d Modern
da
n Logistics em Jundia
aí está na cobertura,,
micas. As oito clarabóias que
e
feita com telhas metáliccas coberttas por mantas térm
prop
porcionam iluminação
o natural foram
f
pinttadas com
m tinta térm
mica, que reflete até
é
75%
% da radiaçção solar, reduzindo
o de 10 a 15 graus a te’mpera
atura nas placas de
e
carb
bonato.
“Fom
mos busca
ar o que havia de mais mod
derno em termos de
e climatiza
ação para
a
gara
antirmos ao
os nossos clientes a integridad
de de seuss produtoss”, disse Gerald Lee,
CEO
O da Mode
ern Logisticcs. Ao todo
o são ofere
ecidas 2.24
40 posiçõe
es de palle
ets na área
a
clima
atizada co
om estrutura disponível para
a paletização, etiqu
uetagem, picking &
packking e outro
os serviçoss similaress. O investimento na nova área
a foi de R$ 350 mil.
Saib
ba mais so
obre a Modern Logistics
A Modern
M
Log
gistics ofe
erece servviços logísticos que englobam
m toda a cadeia
c
de
e
suprrimento pa
ara os clientes. Pa
ara isso, conta co
om transpo
orte aéreo
o próprio,
arma
azenagem em 2 centtros de disstribuição atualmente
a
e e mais 13
3 instalado
os por todo
o

o pa
aís nos próxximos ano
os e transporte terres
stre com pa
arceiros esstratégicos.
Nestta primeirra fase da
a Modern
n Logistics
s, estão sendo
s
insstalados centros de
e
distrribuição em
m Jundiaí , Campinass , Manaus
s e mais 5 unidadess com loca
alizações a
sere
em determ
minadas, ca
ada um co
om capacid
dade de 5 mil metross quadrado
os. Com a
cheg
gada da prrimeira aeronave, oss voos liga
am São Pa
aulo a Man
naus e, em
m seguida,
começará a fu
uncionar a linha parra Recife, sempre com
c
os vo
oos e os centros
c
de
e
distrribuição alinhados ao
o transporte
e terrestre.
Com
m profissionais com um histórrico de va
ariadas exxperiênciass bem-sucedidas no
o
setor de projettos logísticcos, a Mode
ern Logistiics é especcialista no desenvolv
vimento de
e
proje
etos perssonalizado
os para as indú
ústrias do
o segmentos farm
macêutico,
eletrroeletrônico
o, compon
nentes, insumos au
utomotivos e produttos especiiais, entre
e
outro
os. Isso sig
gnifica eficciência fina
anceira e operacionall para os cclientes da Modern.

Maiss informaçõ
ões em ww
ww.modern
n.com.br
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