Callidus UNF
Installations- och skötselanvisning
Allmän information
UNF-filter installeras före befintligt tryckkärl med hjälp av slangsatsen som
följer med filtret vid leverans. Slangsatsen bestående av tre kulventiler:
till filtret, från filter och en förbigångsventil.
Vattnets väg in/ut från filtret finns angivet med pilar på topplocket.
Tryckströmbrytaren skall, i vanliga fall, vara kopplad före filtret men om det
finns en kraftig pump skall istället en säkerhetsventil på 6 bar kopplas före
filtret och tryckströmbrytaren efter. Detta för att slippa riskera att det blir
oljud då ventilen slår på och av. En dräneringsslang skall anslutas till
spolventilen och dras till närmaste golvbrunn. Vid behov skall filtret underhålls spolas.
Filtret levereras normalt med filtermassan separat och skall fyllas enligt
medföljande fyllnadsinstruktion.
För installationsanvisning se sid 3+4.
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Nedan är en schematisk installations skiss för UNF.

Skötsel av UNF avsyrningsfilter
Kontrollera nivån av filtermaterialet i tanken 2-3 ggr/år. Materialets förbrukning beror på
hur surt vattnet är och på vattenförbrukningen i hushållet. För bästa effekt skall
filtermaterialets nivå ligga uppe vid markeringen MAX. Filtret skall fyllas på senast när
nivån sjunkit till MIN.
Filtret mår bra av att användas mycket och vid låg förbrukning bör därför filtret få några
minuters extra spolning vid ett extra tillfälle (veckovis).

Påfyllning av filtermaterial

1. Stäng ventilerna till filter och från filter.
2. Öppna spolventilen så att trycket försvinner.
3. Skruva bort Topplock/Påfyllnadslock och mät nivån på filtermassan inne i filtret med en
mätpinne. Jämför mot markeringarna på tankens utsida.
4. Är nivån lägre än MAX så fyll på med ny D-massa.
5. Sätt tillbaka Topplock/Påfyllnadslock. Var noga med att det är rent runt gängorna och
O-ringen. Smörj även in O-ringen med silikonfett innan den monteras.
6. Renspola filtret från bl.a. kalkdamm genom att försiktigt öppna ventil (till filter) tills
spolvattnet är klart.
7. Stäng spolventilen och öppna ventilerna till filter och från filter helt. Se till att
förbigångsventilen är stängd. Filtret är nu i normal drift.

Rengöring av smutsfilter

1. Stäng ventilerna till filter och från filter.
2. Öppna spolventilen så att trycket försvinner.
3. Öppna Topplock/Påfyllningslock i smutsfiltret och lyft ur silen och rengör den.
4. Montera i omvänd ordning. Var noga med att det är rent runt gängorna och
packningen innan Topplock/Påfyllningslock återmonteras.

Spolning av filtermaterialet

1. Stäng ventilerna till och från filter.
2. Öppna spolkranen för avloppsslangen och kranen till filter.
3. Spola tills spolvattnet är klart.
4. Stäng spolventilen och öppna ventilerna till och från filter helt. Se till att
förbigångsventilen är stängd. Filtret är nu i normal drift.
5. Underhålls spolning rekommenderas en gång i veckan, för att hålla filtermassan porös.

Byte av filtermaterial

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta Callidus Service om du har fler frågor eller om du vill boka
service. Du når oss på 0771-997720 eller e-post: service@callidus.se.
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Filtermaterialet bör bytas i sin helhet ungefär vart 5-8:e år. Intervallet beror både på
vattenkvaliteten och hur filtret sköts. Under tiden hålls det fräscht genom att det spolas
och fylls på.

Installation av UNF
STEG 1

Filtrets placering
hydrofor eller trycktank (se inkopplingsskiss på andra sidan).

före befintlig

Belastningen medför att de kan går sönder.

STEG 2

Inkoppling
Någon separat förbigångsledning behövs ej göras då denna redan finns i filtrets egna rörsystem.
Som avloppsledning, från ventil 4, dras rör alternativt något styvplastslang Ø 1/2”.
Flera enheter

Callidus.

STEG 3

Igångsättning
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1. Tillse att alla ventiler är stängda.
2. Öppna ventilerna 1 och 4.

tills helt klart vatten kommer ur ventil 4. Kontrollera genom att hålla ett glas fyllt med spolvatten
mot ljuset.

5. Ställ ventilerna i läge Backspolning (se nedan) genom att öppna ventil 1 och 4.
6. Låt spola tills vattnet är klart i spolslangen (tar någon minut).
7. Ventilerna ställs nu i Filterläge (se nedan) stäng 4 och öppna 3 (1 är redan öppen)
Anläggningen är nu klar att leverera vatten.

Filterläge

1 och 3 = Öppna
2 och 4 = Stängda

Lorem ipsum

Backspolning

1 och 4 = Öppna
2 och 3 = Stängda
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Tryckkärl

Förbigångsläge

1.
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Höjd ca 1000mm

2 = Öppen
1, 3 och 4 = Stängda
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Till filter

Från filter
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Backspolningsslang

4.

4.

Backspolningsventil

Har du frågor eller vill boka service,
kontakta Callidus på 031-99 77 00
eller info@callidus.se

Callidus AB
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