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WIE WIJ ZIJN

Over FPS

Wij zijn een wereldwijde 

producent van industriële 

voedselverwerkingsvriezers, 

waaronder spiraal-, IQF-, 

impingement- en CF/VRM-

vriezers. Op onze locatie net 

buiten Vancouver, British 

Columbia, Canada hebben 

we meer dan 13.000 m2 aan 

productieruimte met de nieuwste 

fabricagetechnologieën. 

ONZE VISIE

Hygiënische normen  
radicaal veranderen

We gebruiken de allernieuwste 

technologie en innovatie op de 

markt om vooruitgang in onze 

branche te bevorderen. Onze focus 

op hygiëne is de grondslag voor 

veilige voedselproductie. Ons doel 

is een radicale verandering teweeg 

te brengen in voedselverwerking. 

We willen de schoonste en veiligste 

wereldwijde voedselproductie 

garanderen voor iedereen.

ONZE MISSIE

Een nieuwe norm stellen

We investeren in onze mensen en 

partners en zijn ervan overtuigd dat 

hechte samenwerking altijd leidt 

tot betere resultaten. We stellen 

ons tot doel grenzen te verleggen 

in onze cultuur, in klantenrelaties, 

in het niveau van klantenservice en 

wereldwijde hygiënische normen. We 

geloven dat we samen een nieuwe 

norm kunnen stellen.



CF MultipassTM-vriezer

“Onze lijn van CF Continuous 
Flow MultiPassTM vriezers is 
ontwikkeld voor een scala aan 
koel- en vriesbehoeften met een 
focus op verpakte producten 
in bakjes of dozen. Voor de 
CF MultiPassTM werken we 
samen met Freezing Solutions 
Ltd in Nieuw-Zeeland, die de 
gepatenteerde technologie 
levert. In combinatie met het 
hygiënische platform van FPS 
is een innovatieve oplossing tot 
stand gekomen.” 

We hebben slechts één norm 
voor ogen, namelijk de hoogste 
norm. Hygiëne, kwaliteit, 
duurzaamheid en functionaliteit 
zijn de belangrijkste kenmerken 
die we benadrukken bij het 
bouwen van uw unieke en 
specifieke apparatuur. We 
ontwikkelen hechte partnerships 
met elke eindgebruiker om 
een aangepaste vriezer te 
produceren die het best past bij 
elke specifieke toepassing en 
die voldoet aan al uw behoeften 
en verwachtingen.
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BUITENKANT

Onze focus op hygiënisch ontwerp heeft ons ertoe 
aangezet het aantal interne elektrische componenten 
zo laag mogelijk te houden door deze waar mogelijk 
aan de buitenkant te monteren. Dankzij een 
gespecialiseerde roestvrijstalen geïsoleerde behuizing 
kan de draagconstructie worden ingebouwd, waardoor 
alle elektrische motoren en tandwielkasten binnen in de 
vriezer kunnen worden vermeden.

+ Robuust ontwerp
Ontworpen met de nieuwste 
technologie en materialen van 
de hoogste kwaliteit. Eenvoudig 
te onderhouden zodat een 
maximale bedrijfstijd en lagere 
onderhoudskosten worden verzekerd.

+ IntelliSolutions  
bedieningspaneel 
De PLC-bediening met aanraakscherm 
is gemakkelijk te navigeren met 
aanpasbare toegangsniveaus en 
receptprogrammering. Dankzij 
verschillende diagnostische tools en 
logboekregistratie van trends kunnen 
problemen gemakkelijk worden 
verholpen. Daarnaast bieden we 
monitoring- en foutoplossingsservices 
op afstand.
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BINNENKANT

De binnenkant van de CF-vriezer kan worden afgewerkt 
volgens de specificaties van de klant. De geïntegreerde 
behuizing en de naadloze roestvrijstalen constructie zorgt 
ervoor dat de CF-vriezer de meest extreme hygiënische eisen 
overtreft. CIP-leidingen en -buizen zijn geïntegreerd in de 
draagconstructie zodat er minder interne constructies zijn.  
Dit verlaagt het aantal te reinigen oppervlakken en de energie 
die nodig zou zijn voor het koelen van extra constructies.

+ Bewegende onderdelen 
Aan de binnenkant van de CF-vriezer 
zijn de onderdelen nauwkeurig 
ontworpen om producten voorzichtig 
te transporteren met zo min mogelijk 
schudden en trillen. Dankzij alle 
roestvrijstalen constructieopties,  
zoals rollenkettingen, lagers, 
draagconstructie en productplanken 
kan de CF-vriezer voldoen aan de 
strengste hygiënische eisen.

+ Eenvoudig in onderhoud
Eenvoud in het ontwerp met minder 
onderdelen om slijtage te verminderen. 
Laagste eigendomskosten in de 
branche.
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Multipass™ luchtstroom 
Met echte tegenstroom en horizontale 
luchtstroom maximaliseren we de vriesefficiëntie 
van het product en is de meest constante 
temperatuur gedurende het het proces mogelijk. 
Minimale belemmeringen voor de luchtstroom 
vergroten de bestendigheid van de temperatuur 
bij een lager energieverbruik.

Liftontwerp 
De lift is servo-aangedreven zodat de dragers 
exact kunnen worden geïndexeerd. Dit maakt 
een naadloze overbrenging van het product 
naar en van de draagplanken mogelijk. Voor alle 
interne mechanische onderdelen wordt in het 
ontwerp rekening gehouden met de extreme 
omstandigheden waarin deze functioneren door 
een nauwkeurige selectie van staal, lagers, 
kettingen en bevestigingsmateriaal.

Drager/planken
De dragers en planken worden specifiek 
voor elke toepassing ontworpen. De dragers 
zijn uitgerust met speciaal ontworpen 
tweestaps liftoverbrengingsplatformen om 
een werkelijk naadloze overgang te verzekeren 
van het draagframe naar de hoofd- en 
overbrengingsliften. Door deze soepele 
overbrenging bestaat er geen schokbelasting op 
het ketting- en aandrijvingssysteem van de lift. 
Het beperkt ook de beweging van het product op 
de draagplanken.

Bediening 
Het besturingsprogramma is in de loop van 
vele jaren ontwikkeld en maakt alleen gebruik 
van beproefde hardware. De aandrijving wordt 
geregeld door een combinatie van servomotoren 
die worden aangestuurd door resolvers en 
naderingsschakelaars die worden geactiveerd 
door de positie van de apparatuur. De hele 
besturing wordt aangedreven door PLC-
besturingssystemen met eenvoudig te bedienen 
bedieningsschermen. Rapportagesystemen 
kunnen op maat worden gemaakt voor de 
behoeften van de klant.

Doorlopende circulatie 
Het product is constant in beweging waarbij 
vereenvoudigde bewegingen dode hoeken 
vermijden waar de lucht niet bij kan. Dit zorgt voor 
een maximale retentieduur en producten kunnen 
efficiënt worden doorgevoerd. Er zijn geen in- 
en uitvoertransportbanden nodig, waardoor de 
fabriekproductiviteit en de capaciteit stijgen.

Aan de buitenkant gemonteerde 
ventilatormotoren
Door het gebruik van externe rechtstreeks 
gekoppelde ventilatormotoren elimineren we 
het doorlopende onderhoud en hygiënische 
problemen van interne elektrische onderdelen. 
We gebruiken centrifugale plugventilatoren 
om een hoge statische druk te genereren voor 
efficiënte impingementbevriezing.
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Partnerships+
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We geloven dat we waarde creëren door samenwerking.

We geloven dat we door samenwerking en partnership waarde creëren. 
Wanneer u een relatie met ons aangaat, maakt u deel uit van onze 
familie. Samen beloven we een nieuwe norm te stellen.
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