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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.



Congelador CF Multipass™

“Nossa linha de congeladores 
CF MultiPass™ foi desenvolvida 
para uma variedade de 
requisitos de resfriamento e 
congelamento, com enfoque em 
bandejas e produtos em caixas. 
Como resultado de um esforço 
colaborativo, o CF MultiPass™ 
incorpora tecnologia patenteada 
pela Freezing Solutions Ltd. da 
Nova Zelândia e a plataforma de 
higiene da FPS para criar uma 
solução inovadora.”

Com apenas um padrão em 
mente, ou seja o mais alto 
padrão, entretanto, higiene, 
qualidade, durabilidade e 
funcionalidade são as principais 
características que enfatizamos 
ao fabricar um equipamento 
único e específico. Criamos 
parcerias estreitas com cada 
usuário final, para fabricar um 
congelador personalizado e 
adequado a cada aplicação 
específica, que satisfaça todas 
as necessidades e expectativas 
possíveis.
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EXTERIOR

Nosso enfoque em um design higiênico nos levou a reduzir os 
componentes elétricos internos e montá-los externamente, sempre 
que possível. O invólucro especial isolado de aço inoxidável permite 
a integração da estrutura de apoio, eliminando motores elétricos e 
engrenagens dentro do congelador.

+ Design robusto

Projetado com a tecnologia mais 

recente e materiais da mais alta 

qualidade. Manutenção fácil, garante 

tempo operacional máximo e baixo 

custo de manutenção.

+ Painel de Controle IntelliSolutions

Nosso PLC [painel de controle], 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

O interior do CF pode ser acabado de acordo com as 
especificações do cliente. O invólucro integrado e a fabricação 
uniforme em aço inoxidável garante que o CF exceda os 
requisitos mais rigorosos de higiene. A tubulação central interior 
e os conduítes são integrados na estrutura de apoio para 
reduzir a quantidade de partes internas, minimizar a limpeza 
de superfícies, assim como energia para o resfriamento de 
estruturas adicionais.

+ Componentes móveis 

Os componentes internos do CF são 

projetados cuidadosamente para 

deslocar os produtos gentilmente, 

com o mínimo de agitação e vibração. 

Com fabricação inteiramente em aço 

inoxidável e opções que incluem 

cadeias de rolos, rolamentos, estrutura 

de apoio e prateleiras de produtos, 

o CF pode satisfazer as exigências 

sanitárias mais rigorosas.

+ Manutenção fácil 

Simplicidade no design, utilizando 

menos componentes para reduzir o 

desgaste, com o custo de aquisição 

mais baixo da indústria.
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Fluxo de ar Multipass™
Com contracorrente real e fluxo de ar horizontal, 
otimiza a eficiência do congelamento do produto  
e facilita temperaturas mais consistentes.  
estrições do fluxo mínimo aumentam a constância 
e ao mesmo tempo utilizam menos energia.

Design com elevador 
O elevador é acionado por servo, permitindo 
a indexação exata dos transportadores para 
transferência e remoção ininterrupta do produto 
das prateleiras dos transportadores. No projeto 
do equipamento interno, por meio da seleção 
cuidadosa de aço, rolamentos, cadeias e elementos 
de fixação, o design leva em consideração o 
ambiente adverso em que o equipamento funciona.

Transportador/Prateleiras
Transportadores e prateleiras são especificamente 
projetados para cada aplicação. Os transportadores 
são equipados com rampas ascensoras de 
transferência de duas etapas, que garantem a 
transição ininterrupta da estrutura do transportador 
para os elevadores primários de transferência. 
A transferência uniforme elimina o impacto nas 
cadeias e unidades do sistema de elevação e 
também reduz o movimento do produto nas 
prateleiras de transporte.

Controles 
O programa operacional, resultado de muitos 
anos de desenvolvimento, utiliza apenas hardware 
bastante comprovado. As unidades são controladas 
por uma combinação de servo motores direcionados 
por resolvedores e interruptores de proximidade, 
acionados pela posição do equipamento. A 
operação inteira é ativada por sistemas de controle 
baseados em PLC, com telas de operação fáceis 
de usar. Os sistemas de notificação podem ser 
adaptados aos requisitos de cada cliente.

Fluxo contínuo 
O produto é deslocado constantemente, com 
movimentos simplificados que eliminam qualquer 
zona inoperante, aumentam o tempo de retenção  
e permitem a exposição total do produto ao fluxo 
de ar de modo eficiente. A eliminação de esteiras 
de transporte de entrada e saída otimizam também 
a produtividade e aumentam a capacidade.

Motores de ventiladores montados 
externamente
Com motores de ventiladores externos, acoplados 
diretamente, eliminamos manutenção constante e 
problemas de higiene dos componentes elétricos. 
Utilizamos ventiladores centrífugos integrados para 
gerar alta pressão estática e produzir congelamento 
efetivo por impacto.
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Parcerias +
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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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