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Anslutning för vatten in

 

Callidus dricksvattenfilter ZERO 500 PRF 

Installationsanvisning  
Har du frågor eller vill boka service, kontakta Callidus Service på 0771-997720 eller service@callidus.se

STEG 1 

Montering och anslutning
1.  Installera lämpligen filtret i skåpet under diskbänken 

med tappkranen ovanpå bänken. Det kan placeras 

horisontellt eller vertikalt och ansluts med snabb-

kopplingar. Eftersträva så korta anslutningsslangar 

som möjligt. 

För att filtret skall fungera optimalt bör trycket på  

inkommande vatten ligga mellan 3 och 5 bar.

2.  Vattentillförsel sker med kallvatten via den transpa-

renta 1/2”-slangen till inloppet med pilmarkering. 

Vattnet bör kunna stängas av för service av filtret.

3.  Tappkranen placeras så att vattnet blir lättåtkomligt 

och att det finns utrymme undertill för slangarna. 

Ingående delar framgår av bild 1. Blå slang ansluts 

från den blåa vinkeln med fyrkantig markering via 

kolfiltret till tappkranen. OBS flödesriktningen.

4.  Spolvattnet ska anslutas till avloppsledningen så 

att det inte kan uppstå mottryck eller att vatten kan 

sugas in i anläggningen om det blir vakuum. Se de 

två installationsskisserna (bild 2 och 3). Den svarta 

slangen dras från den svarta vinkeln med triangel 

som markering till uttaget i botten på luftgaptillsat-

sen under tappkranen. Från samma tillsats dras den 

röda slangen till den medföljande dräneringskopp-

lingen. Den översta ljusblå vinkeln är blockerad  

och används inte.

5.  Montera förfiltret i den översta behållaren och  

RO-membranen i de två nedre. Var noga med att 

avlägsna all emballageplast före monteringen.  

Smörj O-ringarna med silikonfett. 

Bild 1 

Tappkran

Packning

 Modul med luftgap

Distans

Låsbricka

 Hästskolås

 Bricka

Mutter

Trimring



Bild 2

Rekommenderad anslutning 
Tappkran med luftgap

Dränering 1/2” röd slang

Bild 3

Alternativ anslutning 
Tappkran utan luftgap

Renvatten 3/8” blå slang

Dräneringskopplingen installeras  

ovanför vattenlåset

Efterfilter med Aktivt kol

Avloppsvatten 3/8”  

svart slang

Vattentillopp  

från kallvatten

3 cm luftgap krävs

Inlopp 1/2”  

transparant slang



Bild 4

Anslutning

Bild 5 

Förfilter och RO-membran

Klämringslås

Slang Klämring
O-ring

Förfilter

Stödben

Vinkelanslutningar

Anslutningsdel

Smörjpunkter

Bild 7

Stödben

Stödbenet kan användas 

som verktyg för att lossa 

filterhusen.

Bild 6

Förfilter
Förfiltrets  

anslutning

Membran- 

anslutningar

Filterhus

RO-membran

Var noga med att packningen ligger rätt.  

Membranens O-ringar skall vara hela och  

insmorda med silikonfett
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STEG 2 

Uppstart
1. Kontrollera att slangförbindelserna är korrekta.

2. Öppna inkommande vatten försiktigt.

3. Öppna tappkranen tills det kommer vatten.  

Den kan låsas i öppet läge genom att lyfta  

handtaget rakt upp.

4. Öppna inkommande vatten fullt och stäng  

tappkranen.

5. Kontrollera att det inte läcker någonstans.

6. Öppna åter tappkranen och låt vattnet rinna  

i en timme för att skölja membranen ordentligt 

innan de tas i bruk.

7. Filtret är klart att användas.

STEG 3 

Underhåll
Filtret bör producera vatten minst två minuter varje 

dag. Spola i 15 minuter om filtret inte använts på  

tre till sex dagar.

Förfiltret bör bytas efter 6-12 månader eller oftare 

beroende på vattenkvaliteten.

I samband med byte av förfilter skall även kolfiltret  

på renvattensidan bytas om ett sådant används.

RO-membranen har normalt en livslängd på  

1-3 år, beroende på vattenkvaliteten. Ju bättre  

vattnet förbehandlats desto längre livslängd på  

RO-membranen.

Filterhusen skall rengöras noggrant när insatserna 

byts ut. Använd t.ex. diskmedel och skölj noga.




