
 

Flaskvatten i kranen! 
Säkert, gott och rent. 
 
Callidus Doulton Keramiska filter reducerar bakterier, dålig lukt, smak, färg, fluorid, nitrat 
och tungmetaller. De passar utmärkt för installation i kök, stuga eller husvagn. Det finns 
även portabla modeller för rening av tex sjövatten, åar eller bäckar, på vandring, camping 
eller semesterresa. Behållarna monteras enkelt under tex diskbänk eller ställs på diskbänk 
beroende på vad som passar bäst. 
 
Alla delar är livsmedelsgodkända och NSF godkända vilket innebär att INGET tillförs i 
vattnet av någon del i vårt sortiment, dvs från komponent, koppling, kran, filter osv. 
 

 
 

 
Egenskaper 
✓ Tar bort bakterier 
✓ Tar bort dålig smak 
✓ Reducerar tungmetaller 

tex Bly, Kadmium, Kvicksilver 
✓ Reducerar fluorid 
✓ Reducerar nitrat 
✓ Kan kombineras 
✓ Säkert, gott och rent vatten 

  

Callidus DC 

Doulton keramiska filter 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC filterhus för montering under bänk finns 5 st grundutförande. 
Filtren är mycket robusta då de monteras under bänk. 

✓ DC Ecofast med quickfit koppling för en enkel och smidig hantering vid byte av 
keramiskt filter. Snabbt och enkelt till ett lite högre pris. Rekommenderas. 

✓ DC HIP som finns i singel, Duo och Trio modell. 
✓ DC HIS som är i rostfritt stål. 

Samtliga DC filterhus är NSF godkända vilket innebär att inget tillförs i vattnet. 
Typiskt flöde genom filter är ca 300 liter per timma beroende på vilket filter man väljer. 

     
DC Ecofast DC HIP DC HIS DC HIP DUO  
 
 

Teknisk data underbänkmodeller. 
Tryck  1,5-6,0 bar 
Flöde  ca 300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer) 
Temperatur  5-30 oC 
Filterstavar  UltraCarb, Fluorid, Nitrat, Partiklar, Kol 
 Mer info om filterstavar på separat sida i broschyren. 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC filterhus för placering ovan bänk finns i 3 st grundutförande. 
Populär för de som vill ha snabb tillgång till säkert, gott och rent vatten. Flaskvatten i 
kranen helt enkelt. 

✓ DC HCP i plast 
✓ DC HCS i rostfritt stål 
✓ DC FiltAdapt i plast 

    
DC HCP DC HCS DC FiltAdapt 
Samtliga ovanbänkmodeller har anslutning till kökskranen. 
 
 

Teknisk data ovanbänkmodeller DC HCP & DC HCS. 
Tryck  1,5-6,0 bar 
Flöde  ca 300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer) 
Temperatur  5-30 oC 
Filterstavar UltraCarb (rekommenderas även om andra kan användas) 
 
Teknisk data ovanbänkmodell DC FiltAdapt. 
Tryck  0,7-8,0 bar 
Flöde  ca 200 liter/timma 
Temperatur  5-30 oC 
Filterstavar BioTect Ultra (mot bakterier, färg, smak, tungmetaller etc) 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC SS Gravitationsfilter när det inte finns en pålitlig vattenförsörjning. 
Perfekt lösning för friluftsliv, camping eller när det råder andra enkla förhållanden som en 
fjäll- eller jaktstuga. Filtret renar vatten från nästan vilken vattenkälla som helst och ger 
ett säkert, rent och gott vatten i tappkranen. Modellen används självklart även vid 
humanitära insatser. 
 
Filtret har två kammare: den övre för orenat råvatten och den nedre för rent vatten. 
 

    
DC SS Gravitationsfilter 
 
 

Teknisk data Gravitationsfilter 
Material Polerat rostfritt stål 
Höjd 490 mm  
Diameter 260 mm 
Antal filter  2 st Keramiska ATC Super Steracyl 
Volym  8,5 liter 
Flöde upp till 1,7 lit/tim 
 
Vid förvaring är den platsbesparande 
Höjd 330 mm 
Diameter 260 mm 
Den övre kammaren passar i den nedre. 

 
 
 
Hälsosamt vatten, hälsosamt liv. 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC Rio-2000-BB ger större flöden och kan sättas för hela hushållet eller för mindre 
professionella användare, tex tandläkare. 
Höga flöden, upp till 1 500 liter per timma vid 4 bar. 
Big Blue filterhus med magasin 6 st keramiska filterstavar. 
 

    
DC Rio-2000-BB 
 
 

Teknisk data DC Rio-2000-BB. 
Tryck  0,7-5,5 bar 
Flöde  ca 1 500 liter/timma vid 4 bar 
Tryckfall ca 2,5 bar 
Temperatur  5-30 oC 
Filterstavar  DC Rio-2000 6-pack Steracyl. 
Filtrering Absolut (99,99 %) 0,9 mikron 
 Nominell (99,9 %) 0,5 -0,8 mikron 

 
 
Exempel på installation: 

 
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Förfilter Kolfilter Kermiska filter Utgående rent vatten 

Partiklar Klor Bakterier etc Säkert och rent vatten till användare 

 
 
  

✓ Patogena bakterier: E-Coli, Kolera, tyfus, 

Salmonella etc 

✓ Cystor: Cryptosporidium Giardia etc. 

✓ Submikron partikelförorening 

✓ Grumlighet 

 



 
 

 

 

Callidus AB 
Box 21 
Bangårdsvägen 31 
428 21 KÅLLERED 

Tel. 031-99 77 00 
Fax. 031-99 77 29 
info@callidus.se 
www.callidus.se 

Bankgiro 852-80 77 
Plusgiro 42 27 14-6 
Momsregistreringsnr. 
SE-5560 60-7276-01 

 
 

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC Keramiska filterstavar och filter. 
Det handlar om keramiska filter som ger ett säkert, gott och rent vatten. Det bygger på att 
filtren är gjorda av keramik och att processen är väl dokumenterad och kvalitetstestad på 
ungefär 11 steg i tillverkningen. Det finns dåliga kopior och de kan inte erbjuda den jämna 
och höga kvalitén som Callidus DC har. Varje keramikstav har ett unikt serienr som man 
kan verifiera äktheten på hemsidan. 
 
Modell Beskrivning Egenskaper Filterhus 

DC UltraCarb Keramiskt filter 
med kol 

Reducerar 
Bakterier, cystor, partiklar, klor, bly, 
kadmium och kvicksilver 

HCP + HCS 
HIP+ HIS 
HIP Duo + Trio 
EcoFast 

DC SC-5 Partikelfilter 5 
mikron 

Reducerar partiklar och fungerar 
perfekt som förfilter. 
 

Se ovan 

DC TC Block Kolfilterblock Reducerar tex klor, färg och lukt. 
Förlänger livslängden på UltraCarb 

Se ovan 

DC Fluorid Fluoridfilter Reducerar Fluorid. Max kapacitet 3750 
mg.  

Se ovan 

DC Nitrat Nitratfilter Reducerar nitrat 
 

Se ovan 

DC BioTect Ultra 
10” 

Keramiskt filter 
med kol 

Reducerar 
Bakterier, cystor, partiklar, klor, bly, 
kadmium och kvicksilver 

Filtadapt 

DC ATC 7” Keramiskt filter 
2x7” 

Speciellt anpassade för gravitationsfilter DC SS Gravitations-filter 

DC Rio 6x8” 
Steracyl 

Keramiskt filter 
6x8” 

Ett 6-pack magasin för BigBlue 
filterhus. Installeras med fördel i 
kombination med förfilter. 

DC Rio-2000-BB 

 
Teknisk data DC filterstavar och filter. 
Tryck  0,7-8,6 bar 
Flöde  ca 2-300 liter/timma (beror dock på filtertyperna man väljer) 
Temperatur  5-30 oC 
PH område  5,5-9,5 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC Installationskit och tillbehör. 
Komplett kit för att underlätta installationen. Alla delar är NSF godkända och av hög 
kvalitet 

1. Rak koppling ½” inv gänga m instick 3/8” (bussning ingår ej) 
2. T-koppling instick 3/8”  
3. Rak adapter ½” utv gänga (mutter ingår ej) 
4. Backventil instick 3/8” 
5. Ansl slang 3/8” 1,5 meter 
6. Rak koppling inv gänga m instick 3/8” (för tappkran. Tappkran ingår ej) 

 

 
Installationskit för under bänkmodeller 
 
Tillbehör 
Vattenmätare för dig som på ett enkelt sätt vill hålla koll på mängden filtrerat vatten 
genom ditt filter. Rekommenderas speciellt för dig som väljer fluoridfilter, men passar bra 
för alla filtertyper. 
 

   
Vattenmätare för Callidus DC filter. 
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Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters 

brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste 

villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor. 

Callidus DC Kökskran och Tappkran. 
Callidus ger dig möjlighet att välja en snygg NSF godkänd kran för ditt rena vatten. Finns 
som 3-vägs kran och kan därmed ersätta din befintliga kökskran, eller som en extra 
tappkran för montering i tex diskbänk. Installationskitet passar självklart dessa kranar. 
 

   
DC tappkran 3-vägs DC tappkran LED  
 
 
 
Köp Callidus DC filter steg för steg 

✓ Välj filterhus 
✓ Välj filtertyp 
✓ Välj installationskit och tillbehör 
✓ Välj tappkran (endast för underbänkmodellerna) 

Njut av säkert, gott och rent vatten direkt i kranen. 
 
 
 

 
Överlägsen filtreringsteknologi 
Dricksvattenfilter sedan 1826 

 


