FALLSTUDIE

O’LEARYS

Atrium Ljungberg
och O’Learys
vinner och återvinner med ozon

RENA – vårt
högprestanda ozonsystem

Världen är full av hjältar.
Den här minskar brandrisken, tar bort lukt och gör värmeåtervinning möjlig.

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg var
tidig med ozonrening. Vår teknik är
idag installerad i ett tiotal restauranger
i deras fastigheter, bland annat här på
O’Learys i Farsta. De flesta återvinner
värmeenergin.

Ta fajten mot fett, lukt, bränder
och energislöseri du också

Här i imkanalen ovanför stekytorna sker luftreningen. Fettet bryts ner på 3-5 sekunder.

Vi satsade tidigt på
ozonrening, främst
för att kunna återvinna värmeenergin i
våra fastigheter med
restauranger.

Stora fastighetsbolag var pionjärer på
ozonrening. De äger lokalerna och tar normalt
alla kostnader för sina hyresgästers energiförbrukning. Äger man som Atrium Ljungberg
fastigheter för 30 miljarder kronor blir varje
procent sänkt förbrukning intressant.
Atrium Ljungberg har idag installerat våra ozonsystem i ett tiotal restauranger i sina fastigheter. De valde
vår teknik för att den är pålitlig. Ozonsystemen kräver
inget underhåll från fastighetsägaren. Systemen drar
endast två kilowatt. Med Serviceavtal Premium ingår
fjärrövervakning, fria bytesdelar och livstids produktgaranti. Målet för Atrium Ljungberg är att installera
värmeåtervinning i alla fastigheter som fått ozonrening.
Strategin är lätt att förstå. De vill helt enkelt minska den
totala driftkostnaden per kvadratmeter i sitt fastighetsbestånd.

Det var fastighetsägaren Atrium
Ljungberg som tog beslutet att
installera luftreningen. Vi steker mycket
hamburgare så den gör garanterat
nytta i kanalen ovanför stekhällarna.
Luftreningen fungerar hela tiden utan
att vi behöver göra något alls.

Många O’Learys har valt vår
teknik för att minska lukt och
brandrisk.
Hamburgerkedjor steker och friterar mycket och var därför tidiga
med att installera ozonrening i sina
restauranger.
Även om fastigheten inte ägs av
restaurangkedjan finns det ofta
rekommendationer i kedjornas
miljöpolicys att de ska arbeta för att
minska sin totala miljöbelastning.
O’Learys har idag installerat ozonrening i många av sina restauranger
- precis som de stora globala snabbmatskedjorna.

Thomas Bahar, som
tillsammans med sin bror
Bino Bahar äger och driver
flera O’Learys i Stockholm bland annat i Farsta Centrum.

Ozonreningen på O’Learys i Farsta Centrum
2011
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2015 och framåt

Lokalen byggs om för
O’Learys nya restaurang.
I juni installeras två enklare
luftmatade ozongeneratorer för att ta bort fettet och
lukten i frånluften innan den
släpps ut i omgivningen.

Atrium Ljungberg tar beslut att sänka energiförbrukningen i fastigheten genom att bland
annat ta tillvara värmeenergin i frånluften från
restaurangköket. Lokalen byggs om och nya
kanaler installeras för att återvinna värmeenergin. Samtidigt byts de två luftmatade
ozongeneratorerna ut mot ett RENA högprestanda ozonsystem. Atrium Ljungberg uppgraderar även till Serviceavtal Premium med
fjärrövervakning, fria bytesdelar och livstids
produktgaranti.

Allt flyter på. Fettet i imkanalen
elimineras och värmen återvinns
och tillförs fastigheten. Ozonsystemet fjärrövervakas dygnet runt
och behöver minimalt med service och underhåll. Både Atrium
Ljungberg och O’Learys har fått
en effektiv, pålitlig lösning med
mycket låg miljöbelastning.

Om Ozonetech
Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat miljöteknikföretag som
sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premiumprodukter för
rening av luft och vatten med ozon.
Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett
snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar. All
utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna specialister för
rådgivning, projektering, installation och service.
Som ett Center of Excellence inom rening medverkar vi också i det internationella arbetet att ta fram globala standarder för reningslösningar.
På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energislöseri, miljöbelastning och hälsorisker. Våra lösningar skapar idag nytta inom processoch livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på privatmarknaden.
Läs gärna mer på www.ozonetech.com.
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