
 

 

 

 

 

 

 
Callidus AB 
Box 21 
Bangårdsvägen 31 
428 21 Kållered 

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

Bankgiro 852-80 77 
 
 
 

 

Installation av Cintropur: 
 
Cintropur filter installeras normalt efter befintligt tryckkärl. Installation bör ske så nära 
tryckkärl som möjligt så att rening sker för allt inkommande vatten.  
 

På det svarta filterhuvudet finns pilar som visar vattnets väg genom filtret. Det är 
viktigt att filtret kopplas in på rätt håll. 

 
Fördel är att även installera kulventiler före resp. efter filter så att det blir lätt att 
sköta filtret. Överkurs kan vara installation med möjlighet att kunna koppla förbi 

filtret. 
 

 
Alla anslutningar med O-ringstätning SKALL dras åt för hand!! 

 

Detta gäller främst ref,nummer: 
 

7-9: Anslutning filter 

10:  Anslutning DUO 

13:  Bottenplugg 

22:  Dränerventil 

3-5: Filterhus 

 

Filterhandtaget som medföljer skall endast användas då filterhuset skall öppnas!! 
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Skötsel av Cintropur NW-25-Duo: 
 
Cintropur med filterstrumpor: 

 

1.  Stäng kranar före och efter filter 

2.  Öppna bottenplugg nr.13 / dränerventil nr.22 i botten på filterhuset nr.14 

     för att göra filtret trycklöst 

2.  Skruva loss filterhuset från filterhuvudet nr.1  Använd ev. nyckeln nr.12 

3.  Ta bort ställningen nr.3, kräng av ändstycket nr.6 på ställningens 

     botten. Byt ut till ny filterstrumpa och montera på ändstycket 

4.  Spola rent och skölj noga inne i filterhuset, ex. med borste.  

     Använd endast vatten! 

5.  Sätt tillbaka ställningen med filterstrumpan med spolringen nr.2 på toppen 

6.  Se till att gängorna i filterhuset och O-ringen är rena från ev. smuts 

7.  Smörj O-ringen i filterhuset med silikonfett 

8.  Skruva tillbaka filterhuset för hand! 

9.  Koppla på vatten och töm filterhuset på luft med toppluggen nr.13 

 

 

Cintropur-TE med aktivt kol: 

 

1.  Stäng kranar före och efter filter 

2.  Öppna bottenplugg nr.13 botten på filterhuset nr.14 för att göra 

     filtret trycklöst 

2.  Skruva loss filterhuset från filterhuvudet nr.1  Använd ev. nyckeln nr.12 

3.  Ta bort filterhuset med den perforerade plattan från centrumröret nr. 19 

4.  Töm ut kolet, spola rent och skölj noga inne i filterhuset, ex. med borste 

     Använd endast vatten! 

5.  Placera centrumröret med spridaren i bottens centrum av filterhuset 

6.  Skjut ner den excentriska ringen med 3 rostfria pinnarna så djupt som 

     möjligt tills det inte finns mer spel och så att röret helt centreras. 

     Det är viktigt att röret centreras för att passa i filterhuvudet!  

7.  Täck för öppningen på centrumröret. Fyll upp med kol till 2 cm under  

     gängorna. Var försiktig så att inget kol fylls i öppningen av röret. 

8.  Se till att gängorna och O-ringen är rena 

9.  Placera centrumröret i den perforerade toppplattan i topplocket 

10. Skruva tillbaka filterhuset för hand! 

11. Koppla på vatten och töm filterhuset på luft med toppluggen nr.13 
 

Spridare med perforerad rostfri topplatta med O-riing 

 

               
 

                Styrningsring med tre rostfria spröt  


