
kolsyran samtidigt som pH-värdet höjs. Filtermaterialet för-

är beroende på halten av kolsyra samt vattenförbrukningen.
Påfyllning bör göras vid behov.

1. Ställ ventilerna i förbigångsläge (ventil 2 öppen. 1,3,4 och 5 stängd) 
    genom att stänga ventil 1 och 3 samt därefter öppna ventil 5 så att trycket försvinner.
2. Öppna påfyllningslocket.

     Nivån skall vara mellan Min- Max markeringarna på tankens utsida.
4. Fyll vid behov på avsyrningsmassa upp till Max-strecket.

6. Montera topplocket samt ställ ventiler i backspolningsläge (ventil 2,3 och 4 öppen. 1 och 5 stängd).
7. När avloppsvattnet har klarnat ställes ventilen i snabbsköljningsläge (ventil 1,2 och 5 öppen. 
     Ventil 3 och 4 stängd. Låt stå i 2-3 minuter. 
     Återställ därefter till  (ventil 1 och 3 öppen. Ventil 2,4 och 5 stängd).
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STEG 1 

Skötselinstruktion

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

 

MINF).
MIF).

För MINF
ett par gånger per år och vi rekommenderar att oförbrukat material byts ut vid behov efter några

MIF

MINF

Vid behov, fyll på med avsyrningsmaterial typ CA2 upp till 
nivå max-strecket.

 

Tillvägagångssätt påfyllning avsyrningsmassa (se �gur andra sidan)
OBS! Lyft/hantera inte �ltret i locket eller dess anslutningar.
Belastningen medför att de kan går sönder.
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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

1. Start från , stäng ventil 1. Öppna ventil 2 och 4 till markering.
2. Spola tills vattnet är klart.
3. Ställ ventilerna i snabbsköljningsläge genom att stänga ventil 3 och 4. Öppna 1 och 5 till markering.
5. Spola tills vattnet är klart.
6. Ställ ventilerna i  genom att stänga ventil 2 och 5. Öppna ventil 3.

Manuell aktivering med Kaliumpermanganat, bör ske 2-4ggr/månad.

1.  Blanda en matsked eller ca 30g Kaliumpermanganat i ca 5 liter ljummet vatten.
     Rör om ordentligt så att det löser sig och låt stå i två timmar.

     stänga ventil 3. Öppna ventil 5. Stäng ventil 1 långsamt. Öppna ventil 4.

4. Öppna det svarta locket.
5. Häll i Kaliumpermanganat blandningen.
6. Sätt på det svarta locket.
7. Stäng ventil 4 och öppna ventil 2.
8. Öppna försiktigt ventil 1 tills det kommer lila vatten ur
     ventil 5.
9. Stäng ventil 1 samt ventil 5 till markering.
10. Låt Kaliumperm. blandningen verka i minst 2
       timmar, helst över en natt.
11. Öppna ventilerna 1 och 5. 
       Spola tills det kommer rent vatten ur slangen.
12. Stäng ventilerna 5 och 2. Öppna ventil 3.

Spolslang avlopp Avloppsslang

STEG 3 
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Fyllning

5. Snabbsköljs-
    ventil

3. Från filter1. Till filter

4. Backspolnings-
    ventil


