Installationsanvisning
STEG 1
Montering och anslutning

uppsamlingstanken och tappkranen.

1.

7. Anslut en plastslang mellan TO FAUCET och
tappkran.

den är lättåtkomlig när det är dags att byta
filterinsatserna.
2.

passar kan naturligtvis andra delar användas.
(se Bild 1).

3. Anslut matningsledningens 1/4”-slang till
4. Placera uppsamlingstanken på lämplig plats och
5. Anslut produktledningen från TO TANK till
uppsamlingstanken.

8. Anslut en plastslang från TO DRAIN till avloppet
på så sätt att avloppsvatten inte kan sugas in i
anläggningen vid ev. undertryck. Slangen får
inte mynna ut under vattennivån i golvbrunnen.
Dräneringanslutningen (se Bild 3) skall monteras
före vattenlåset. Om denna inte kan användas
måste någon annan typ av dräneringsanslutning
göras.
ens ena ände markerad med en etikett på slangen.
Denna del skall monteras på filtret (se Bild 4).

6. Montera tappkranen på diskbänken genom att
välja lämplig plats. Klargör först att det inte finns
något under diskbänken som hindrar slanganslutning före det att ett 12 mm hål tas ut.
(se Bild 2)
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Bild 1 Anslutning

Bild 2 Tappkran

Bild 3 Drän.anslutn.

Bild 4 Flödesbegräns.

STEG 2
1. Lossa locket på den horisontalt liggande
cylindern FILTEC MEMBRANES. Ta bort plasten
på membranet och för in det i cylindern med
de båda O-ringarna först. Montera locket och
därefter plastslangen.

2.
dem i PREFILTER- och CARBONFILTER-husen.

STEG 3
Uppstart
1. Öppna tillventilen och trycksätt anläggningen.
Kontrollera att den inte läcker.

4. Töm tanken genom att öppna tappkranen tills
det inte kommer mer vatten.

2. Öppna tappkranen så att luften i systemet
avlägsnas och låt vattnet rinna eller droppa till
avloppet i ca 10 minuter.

5. Stäng kranen och upprepa samma sak ytterligare
två gånger. Detta för att bli av med konserverings-

3. Stäng tappkranen och låt anläggningen
producera vatten till tank i ca fyra timmar.

6. Efter dessa sköljningar är vattnet klart att drickas.

STEG 4
Drift
Anläggningen levererar bäst vattenkvalitet om den får
arbeta i längre perioder. Istället för att tappa ett glas
då och då rekommenderas större uttag mer sällan.
dessutom alltid kallt dricksvatten!

1. Under tiden anläggningen producerar vatten
skall det rinna vatten i avloppet.
2. När tanken är full och produktionen upphör
skall det sluta rinna i avloppet.
3. Trycket i inloppsvattnet bör vara mellan 3 och
5 bar och hydroforpumpen bör arbeta mellan
3 och 5 bar.
4. Förtrycket i uppsamlingstanken är inställt på
0,5 bar.

STEG 5
Underhåll
1.
membranet skall bytas minst var sjätte månad eller
oftare vid behov.
2. Membranet byts efter ca 1–3 år.
3.
Filter 1: SC 5 (Callidus artikelnummer 100960)
Filter 2: TC-Block (Callidus artikelnummer 100955)
I membranhuset: TFM-75 (Callidus artikelnummer
100374)
mer 100372)

4. Det är viktigt att det rinner vatten i avloppet
när anläggningen producerar vatten. Om inte
te då rengöras. Sköljvattnet renar membranet
kontinuerligt under drift vilket är nödvändigt
för membranets livslängd.
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Kopplingsschema Zero 100

Teknisk Data
Utrymmesbehov för filteranläggningen som skall monteras på vägg:
Bredd 400 mm, Höjd 450 mm och Djup 150 mm
Utrymmesbehov för tanken som kan stå på golvet brevid:
Golvyta 250 x 250 mm och Höjd 550 mm
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