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QUEM SOMOS 

Sobre a FPS
Somos um fabricante global 

de congeladores industriais de 

processamento alimentar, incluindo 

congeladores em espiral, IQF 

[congelamento rápido individual], de 

impacto e CF/VRM [fluxo continuo/

passagem múltipla com retenção 

variável]. Estamos localizados nos 

arredores de Vancouver, Columbia 

Britânica, Canadá, onde contamos 

com uma área de manufatura acima 

de 13,000 m2 , incorporando as 

tecnologias mais avançadas de 

fabricação.

NOSSA VISÃO 
Revolucionar os padrões  
de higiene
Utilizamos inovações e a tecnologia 

mais avançada para impulsionar 

nossa empresa. Nosso enfoque 

na higiene é a base da produção 

segura de alimentos. Nosso objetivo 

é revolucionar o processamento 

alimentar e garantir uma produção 

global mais limpa e segura  

para todos.

NOSSA MISSÃO 

Estabelecer um novo padrão
Investimos em nosso pessoal e 

parceiros, pois acreditamos que uma 

sólida colaboração sempre alcança 

os melhores resultados. Nosso 

objetivo é elevar não só os padrões 

de nossa cultura nas relações com 

nossos clientes, como também no 

nível dos serviços que oferecemos, 

em termos de normas mundiais de 

higiene. Acreditamos que juntos, 

estabeleceremos um novo padrão.



Túneis IQF 

Nossa gama de túneis de 
congelamento rápido individual 
(IQF, Individual Quick Freeze) 
implementam várias tecnologias 
de separação e fluidificação 
para garantir o manuseio seguro 
de produtos alimentícios. Nossa 
tecnologia PulseFlowTM permite 
a eliminação de componentes 
mecânicos dentro do 
congelador e ao mesmo tempo 
levanta e gentilmente separa o 
produto continuamente através 
do congelador. Para produtos 
pegajosos, como frutas e 
vegetais picados ou fatiados, 
nossa esteira de transporte 
de plástico acetálico garante 
a liberação e separação do 
produto.

A combinação das tecnologias 
IQF com nossos princípios 
básicos de design higiênico 
garantem um congelador de 
túnel com o mais alto padrão  
de segurança alimentar.
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EXTERIOR

Nosso enfoque em um design higiênico nos impulsionou a ver além do 
óbvio, literalmente. Acreditamos em reduzir a quantidade de componentes 
dentro do congelador, quer seja ao eliminar elementos desnecessários 
ou montá-los externamente. Um invólucro soldado com design especial 
permite uma estrutura de apoio embutida, onde todos os motores 
elétricos podem ser instalados externamente para maior durabilidade dos 
componentes elétricos e redução de elementos internos para limpeza. 
Nosso sistema de autolimpeza (CIP, Clean-in-Place) complementa o 
congelador com um ciclo integrado de pasteurização que garante um 
ambiente de segurança para os alimentos antes de cada inicialização do 
sistema. Cada um desses detalhes reduz o custo total de aquisição, em 
termos de mão-de-obra de manutenção, peças sobressalentes, economia 
e poupança de energia na operação. 

+ Descongelamento SynchroSD™ 
Durante períodos ininterruptos 
de operação, nosso sistema de 
descongelamento sequencial 
sincronizado de gás quente garante  
a operação uniforme, sem afetar  
o desempenho do congelador.

+ Pés de apoio de aço inoxidável
Nossos congeladores podem ser 
levantados para limpeza e inspeção 
debaixo do congelador. Com pés 
telescópicos especiais e placas de 
montagem articuladas, o congelador 
pode se adaptar a todos os pisos  
de fábricas.
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INTERIOR

Nossa definição de design higiênico fica além  
do design da fabricação. Acreditamos que nosso 
equipamento deve ser acessível e fácil de usar,  
que todos os detalhes e elementos do design sejam 
acessíveis e limpáveis, com custo mínimo. Com 
esses ideais em mente, os interiores de nossos 
congeladores garantem que seus produtos sejam 
congelados e resfriados em um ambiente seguro.

+ Pulse Flow™
A tecnologia mais recente de 
fluidificação, o PulseFlowTM foi 
projetado para o manuseio gentil  
de produtos a granel, como frutas  
e verduras. Com fluxo de ar distribuído 
uniformemente e fluidificação 
controlada, garantimos a qualidade  
e o rendimento consistente do produto.

+ Invólucro soldado de aço inoxidável  
Nosso invólucro robusto de aço 
inoxidável soldado é fabricado com 
chapa reforçada de aço inoxidável 
e isolamento de poliuretano de alta 
densidade que elimina a necessidade 
de calafetagem constante das juntas, 
assim como locais de abrigo de 
bactérias e mofo. Nossas juntas de 
articulação hermeticamente soldadas 
por arco elétrico TIG (tungsten inert 
gas) garantem superfícies lisas para 
alimentos, com tolerância de expansão 
e contração durante ciclos rápidos de 
temperatura.

+ Ventilador de circulação
Ventiladores embutidos de circulação 
são projetados para facilidade de 
limpeza e mínima manutenção, bem 
como proporcionar ar para fluidificação 
eficiente e trabalho consistente durante 
a operação diária. Com opções de 
manufatura em alumínio ou aço 
inoxidável, podemos projetar com  
níveis variados de regimes químicos  
em mente.
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Posto de alimentação
Nossa seção integrada de alimentação foi 
projetada para limpar e refrescar a esteira durante 
e entre as etapas de produção por meio de um 
sistema de alta pressão para lavar, secar, remover 
a sujeira e efetivamente refrescar a esteira. Além 
disso, integramos uma caixa de vapor para 
derreter rapidamente o acúmulo de gelo e ao 
mesmo tempo reduzir o uso de água para lavar  
a esteira.

Estrutura interna de apoio
Fabricada com aço inoxidável SS304, toda a 
estrutura interna é projetada sem superfícies 
planas e sem estruturas ocas para eliminar 
pontos de acumulação de organismos. Tubulação 
CIP e conduítes são integrados na estrutura de 
apoio para reduzir estruturas internas, minimizar 
superfícies de limpeza, bem como energia para 
resfriar estruturas desnecessárias.

Design higiênico
O enfoque minucioso nos detalhes garante que as 
soldas sejam contínuas e os componentes sejam 
instalados com espaçadores de compensação. 
Todas as superfícies são projetadas com 
inclinações para facilitar a saída adequada. 
Estruturas e componentes desnecessários 
são eliminados dentro do equipamento ou são 
integrados no invólucro.

Sistema de autolimpeza (CIP, Clean-in-Place)
Com um programa de 4 ciclos para Enxaguar-
Limpar-Higienizar-Pasteurizar, incorporamos um 
ciclo de limpeza com recirculação de detergente 
para penetrar todos os componentes internos e 
ao mesmo tempo minimizar o consumo de água 
e produtos químicos. Com todos os motores 
instalados externamente, uma etapa final de 
pasteurização pode ser implementada, circulando 
ar quente pela serpentina do evaporador e áreas 
ocultas para eliminar patógenos.

Serpentinas do evaporador
Oferecemos uma variedade de materiais para 
aletas e tubos, incluindo alumínio, aço inoxidável 
e ligas antimicrobianas de cuproníquel. As 
serpentinas do evaporador são fabricadas com 
tubos de 2,2 e 2,5 cm de diâmetro, com aletas 
de espessura resistente para alto desempenho 
e durabilidade. Cada uma das serpentinas do 
evaporador é projetada para ótimo desempenho, 
dependendo da aplicação.

Piso de aço inoxidável inteiramente soldado
O piso é preenchido com isolamento de espuma 
de poliuretano, projetado com inclinação 
composta para garantir drenagem efetiva e 
inclui um revestimento antiderrapante para 
acesso seguro dentro do congelador. O piso e as 
estruturas internas foram projetadas integralmente 
com sólidos pontos elevados de apoio.
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Parcerias +

Através da colaboração criamos valor.

Acreditamos que através da colaboração e parceria, criamos valor. 
Ao estabelecer um relacionamento conosco, você faz parte de 
nossa família. Juntos, prometemos implantar um novo padrão.
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