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Modell C-10 

Callidus Fluorid�lter C-10 kräver regelbunden service för bästa resultat.
Det kräver dock två återkommande moment:
1. Byte av kol�lterinsats,  ca en gång per kvartal
2. Byte av �ltermassa när kapacitetsgränsen är uppnådd.
Förbrukningen avläses på vattenmätaren och skrivs in i det bifogade noteringsblandet.
Kapaciteten fås ur nedanstående diagram.
Ex. Vid en Fluoridhalt på 7 mg/l kan man rena ca 1700 liter vatten.
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Har du frågor eller vill boka service, 
kontakta Callidus på 0771-99 77 20 
eller info@callidus.se

Callidus AB Tel. 031-99 77 00 info@callidus.se www.callidus.se

 
 

Byte av �ltermaterial: 

Detta bör göras på plats där det �nns tillgång till golvbrunn samt spolslang:

1. Stäng kranen för inkommande vatten innan �ltret.
2. Lossa PVC-anslutningen till tanken och skruva bort topplocket.
3. Dra upp centrumröret från tanken.
4. Töm ut innehållet och skölj ur och rengör tanken ordentligt
5. Sätt tillbaka centrumröret och täck för öppningen upptill. Fyll i den nya
    FLUORIDMASSAN. Det underlättar med ex. en stor tratt.
6. Avlägsna täckningen på centrumröret och fyll tanken med vatten från slang.
7. Montera tillbaka topplocket. Var noga med att centrumröret hamnar i mitten
    på topplocket.
8. Tryck slangen mot inloppet och spola kraftigt tills vattnet som kommer ut i
    andra sidan är fritt från grumlighet.
9. Återmontera �ltertanken.
10. Diska och skölj ut behållaren till patron�ltret ordentligt innan den nya
      kolinsatsen monteras.
11. Skriv in vattenmätarställningen i noteringsbladet.

Obs!
Om �ltret ät fyllt från Callidus är det genomspolat och klart att användas direkt utan extra renspolning

Byte av kol�lterinsats: (var 6:e månad)

1. Stäng kranen för inkommande vatten innan �ltret.
2. Lossa det blå �lterhuset från det svarta topplocket (ev med �lternyckel).
3. Diska och skölj ut behållaren till patron�ltret ordentligt innan den nya 
    kolinsatsen monteras in
4. Skruva tillbaka �lterhuset med handkraft.


