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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.



Congeladores e refrigeradores 
em espiral  
Nossos congeladores e 
refrigeradores em espiral são 
personalizados de acordo com 
seus requisitos específicos. 
Acreditamos em estabelecer 
relacionamentos duradouros 
com nossos clientes, portanto, 
prestamos atenção às suas 
necessidades e considerações 
singulares, incorporando esses 
detalhes no projeto de seu 
congelador ou refrigerador. 
Nosso enfoque nos detalhes 
garantem a otimização do 
congelador/refrigerador para 
todas as aplicações, desde 
massa crua a totalmente cozida, 
bem como produtos de carne e 
aves prontos para o consumo. 
Oferecemos uma variedade de 
tecnologias inovadoras para 
maximizar o desempenho e 
garantir o mais alto padrão 
de higiene, aspectos integrais 
na redução do custo total de 
aquisição.
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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. 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.

+ Invólucro soldado  
de aço inoxidável 
Nosso invólucro robusto soldado 
de aço inoxidável é fabricado com 
chapa reforçada de aço inoxidável 
e isolamento de poliuretano de alta 
densidade, 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.

+ Painel de Controle IntelliSolutions 
Nosso painel de controle PLC, sensível 
ao toque é fácil de navegar, com níveis 
de acesso e programação de receitas 
personalizáveis. Várias ferramentas de 
diagnóstico e registro de tendências 
facilitam a abordagem de problemas 
que podem ser complementados 
por nosso serviço de monitoramento 
remoto e solução de problemas.
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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.

+ 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 e a 
qualidade do produto. Com controle 
preciso do fluxo de ar, o produto está 
sempre exposto à mesma temperatura 
e velocidade, garantindo assim a 
consistência durante a produção.

+ Esteiras de transporte
Oferecemos uma variedade de esteiras 
de transporte desde aço inoxidável a 
plástico e avaliamos cuidadosamente 
a aplicação e os produtos alimentícios 
para garantir a melhor solução.

+ Serpentina 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 2,5 cm de diâmetro e aletas de 
espessura resistente e durável, para 
alto desempenho. Cada uma das 
serpentinas do evaporador é projetada 
para ótimo desempenho, dependendo 
da aplicação.
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Motor externo e design do acionamento
Os motores dos ventiladores e os sistemas de 
acionamento do tambor, diretamente acoplados  
ao exterior, eliminam a manutenção constante  
e os problemas de higiene dos componentes 
elétricos internos. O apoio proporcionado 
pela inovadora estrutura flutuante, bem como 
o alinhamento preciso entre o tambor e o 
mecanismo de acionamento, garantem  
o bom funcionamento da espiral.

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.

Fluxo de ar otimizado
O fluxo de ar é projetado levando em 
consideração, tanto o desempenho, como  
a higiene. Com a redução das placas defletoras  
de ar, obtemos um efetivo fluxo de ar horizontal 
com queda mínima de pressão e resfriamento 
dedicado do produto. Aperfeiçoamos 
cuidadosamente o design da espiral, utilizando  
o software 3D mais atualizado de modelagem  
do fluxo de ar.

Sistema de autolimpeza (CIP, Clean-in-Place)
Nosso sistema CIP foi projetado com 
entendimento profundo das restrições dos turnos 
de saneamento. O programa de três etapas para 
Enxaguar-Limpar-Desinfetar, inclui uma etapa de 
recirculação de alto volume para limpeza profunda 
e ao mesmo tempo reduzir o consumo de água e 
detergente.

Piso de aço inoxidável 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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