
Vi är Enjay. Vi återvinner energi i utmanande ventilationsmiljöer.  
För att verkliga klimatlösningar behövs nu!

Förnybar energi 
ur tomma luften



Svenska restauranger släpper 
varje vecka ut energi värd

40 000 000 kr

2 500 000 kg CO2

vilket motsvarar 



Lepido är ett världsunikt system som ger underhållsfri 
energiåtervinning i restaurangventilation. Fettet som normalt täpper 
igen teknisk utrustning avlägsnas automatiskt. Lepido passar för enkel 
installation i alla typer av projekt. Optimera energiförbrukningen 
i nya byggnader eller installera i ventilationssystem för ökad 
energieffektivitet i befintliga byggnader. Lepido gör det möjligt att 
återvinna energi från restaurangventilation tillbaka till byggnadens 
värme- eller kylanläggning, med stora besparingar som resultat.

• Underhållsfri
• Snabb och enkel installation
• Hög ROI

Lepido™ by Enjay 

Världens första energiåtervinnings- 
system byggt för att klara sot och 
fett från restaurangventilation



Det här är Lepido™

En revolution inom energiåtervinning

Att övervinna problemet
genom att undvika problemet
Problemet med att återvinna energi i restaurangventilation är att 
fett- och sotpartiklar täpper igen och förstör teknisk utrustning.  
Det är just därför restaurang- och fastighetsägare fortfarande slösar 
bort 100 % av denna energi genom att släppa hela ventilationsflödet 
rakt ut i tomma luften. Det är just detta problem Lepido är lösningen 
på, med mycket hög ROI.
 
Istället för filtrering löser Lepido problemet genom att undvika 
problemet. Den patenterade designen släpper de flesta 
fettpartiklarna rakt igenom återvinningsbatteriet, samtidigt som 
energin återvinns ur luftflödet.
 
Systemet fungerar både för kallt och varmt klimat. Och oavsett 
vilket finns många valmöjligheter för hur den återvunna energin kan 
användas – alla med stora energibesparingar som följd.

Hamburger- 
restaurang

Hotell med  
flera restauranger

Byggnad med  
foodcourt

Optimerad för dina behov

Drift: 
23 tim/dag, 
året runt

Drift: 
23 tim/dag, 
året runt

Drift: 
12 tim/dag, 
året runt

Luftflöde:
1 200 l/sek

Luftflöde:
5 000 l/sek

Luftflöde:
14 000 l/sek

Effekt:
19 kW

Effekt:
85 kW

Effekt:
255kW

Årlig besparing:

123 000 kWh
Årlig besparing:

521 000 kWh
Årlig besparing:

817 000 kWh

Använd den återvunna energin i:
•  Tappvarmvatten
•  Luftkonditionering

•  Uppvärmning av tilluft
•  Radiatorkrets



En närmare titt på Lepido™

Snabb och enkel installation
Lepido-systemet består vanligtvis av tre delar: Lepido återvinnings-
batteri, en värmepump och ett styrsystem för att styra driften. Dessa 
enheter kan konfigureras för olika installationer. Ett system kan till 
exempel bestå av flera Lepido återvinningsbatterier som kopplas till en 
enda värmepump.
 
Lepido återvinningsbatteri är standardiserat till ventilationskanalernas 
mått, vilket gör det perfekt både för nybyggnation och eftermontering. 
Installationen är snabb och enkel med minimal störning på 
restaurangverksamheten. Återvinningsbatteriet monteras över natten 
och färdigställandet (el- och röranslutning) slutförs utan att störa 
pågående köksarbete.
 
Lepido kan installeras både inomhus och utomhus, vertikalt och 
horisontellt. Kontrollsystemet är MODBUS-baserat och kan enkelt
integreras med byggnadens övergripande styrsystem.

Det speciella med Lepidos återvinningsbatteri är rörens geometriska 
utformning. Inuti batteriet finns hundratals parallella rör. Den 
patenterade designen ger effektiv återvinning av energin i frånluften 
som passerar, samtidigt som majoriteten av fettpartiklarna passerar 
rakt igenom.
 
Den lilla mängd fett som ändå fastnar på rören avlägsnas med Lepidos 
patenterade automatiska rengöringssystem. Det är just detta som gör 
Lepido verkligt underhållsfri. Årlig inspektion är allt som behövs.

En fungerande lösning
“Vi gjorde försök där vi provade att skydda återvinningsbatteriet från 
fett och sot genom att installera luftreningsutrustning med ozon och 
bakteriell teknologi, men det fungerade inte alls för oss. Problemet 
är att fett och sotpartiklar från våra grillar bildar en tjock massa som 
täpper igen allting. Men Lepido fungerar väldigt bra. Steg för steg har 
Enjay försett oss med en lösning som gör det möjligt att återvinna 
energi som förut bara slösades bort.”

Magged Khalidy
Franchisetagare med 10 Burger King-restauranger



Verklig förändring

För att ingenting är omöjligt
Energi finns överallt. Den används till allt och mänskligheten har blivit 
helt beroende av att använda den i överflöd. Samtidigt kräver klimatet 
att vi använder mindre, inte mer. Vi tror på en framtid där effektivare 
energianvändning är en del av lösningen. Inte minst för att här finns pengar 
att tjäna. Om minskade CO2-utsläpp inte är tillräcklig motivation, brukar god 
avkastning vanligtvis vara det. Vi gillar båda.
 
Vi tror på nya perspektiv och att inte ta ett nej för ett nej. Särskilt det 
sistnämnda. Om någon säger att det inte är möjligt, ser vi det bara som en 
utmaning. Det är så vi har tagit oss ända hit, till verkliga produktlösningar som 
löser verkliga problem med verkliga resultat. Vi ser det andra inte ser. Energi 
där andra bara ser luft. Potential där andra ser det omöjliga. Vi är Enjay. Vi 
hjälper dig att återvinna energi i utmanande ventilationsmiljöer.
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