
Dålig lukt motverkas effektivt med Callidus Vattenluftare COP-HY. Det är 

ett automatiskt luftningssystem, som monteras på hydrofortanken och 

syresätter dricksvattnet så illuktande gaser försvinner. 

Lukt går inte alltid att mäta i en analys eftersom den ibland avdunstar innan 

vattenprovet når labbet. Här är det istället den mänskliga näsan som gäller. Har 

du illaluktande vatten kan du själva testa om lukten är avluftningsbar. Fyll en 

bunke eller liknande med vatten och vispa. Försvinner lukten kan den avluftas 

med vattenluftaren.

Callidus Vattenluftare COP-HY monteras på hydroforen och pressar in luft i 

tanken. Vattnet mättas då med syre så att svavelväte och andra avluftningsbara 

gaser reduceras. Hydrofortanken bör vara på minst 150 liter.

Egenskaper

� Automatiskt

� Minimalt underhåll

� Tar bort dålig lukt

� Inga kemikalier

Callidus 
Vattenluftare COP-HY

Hydrofortanken
 ingår ej



Installation

Vattenluftarens luftpelare monteras på sidan av 

hydrofortanken. Den ansluts till en trevägsventil på 

tankens inlopp med den medföljande kopplingen 

och till luftinblandaren i toppen med ett kopparrör. 

Dräneringsslangen dras till golvbrunnen och 

säkras där.

Eftersom luftinblandaren stryper en del, uppstår det 

ett visst mottryck i systemet när pumpen startar. 

Därför rekommenderar vi att tryckströmbrytaren 

monteras på eller efter hydrofortanken.

Avluftaren monteras istället för vattenståndsställ.

Uppstart

• Ställ trevägsventilen i driftläge.

• Öppna tappkranen i fastigheten. 

• Justera till normalt bruksflöde. 

• Vänta till pumpen startar.

• Öppna COP-HYs flödesreglering maximalt. 

• Stryp därefter flödesregleringen till avloppet.

• När pumpen med lätthet orkar arbeta upp till 

 stopptrycket, stäng tappkranen. 

• Stäng båda kulventilerna på den automatiska 

 avluftningen.

• Öppna åter tappkranen och låt pumpen 

 göra 2–3 start/stopp.

• Kontrollera flödet i avloppet mellan start och stopp. 

 Bör vara 3–4 liter. 

• Stäng tappkranen samt öppna båda kulventilerna

  på den automatiska avluftningen.

Golvbrunn

Driftläge trevägsventil

Flödesreglering 
avlopp

Pump

Vacuumventil

Kulventil 1 driftläge

Avluftning

Kulventil 2 driftläge

Alternativ placering av tryckströmbrytare

Tryckströmbrytare

Backventil

Säkerhetsventil  6 bar
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Callidus AB

Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel.   031-99 77 00 
Fax   031-99 77 29

info@callidus.se

www.callidus.se

 

Bankgiro 852-80 77

Plusgiro  42 27 14-6

Momsregistreringsnr.

SE-5560 60-7276-01

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.
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Höjd luftpelare 700 mm

Diameter luftpelare 105 mm

Material rostfritt 2333

Max tryck 6 bar

Kapacitet max 60 l/min

Anslutningar 2,0

Dräneringsslang 8/6 mm

Tekniska data


