
 
 

Compact Sieve Blue 
Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkert. Spara den 

också för framtida behov.  

Denna produkt är avsedd att användas till trädgårdsdammar som ett förfilter.  

Siveplåten (rostfri) är 24,5 cm bred och 40 cm lång. Gallret är på 300 mikron. Pumpen som kopplas 

till får max ge 15 000 L/h. Utloppsröret är 75 mm.  

Yttermått på lådan 50*33*56 cm 

Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.  

Installation 

 

 

Installationen är enkel och pumpmatad. En pump ansluts direkt till Comapact Sieve vid A. 

Slanganslutningen klarar 25/32/40 mm slang. Såga av vid den storlek du ska använda för att få ett 

bättre flöde. Vinkel ska vinklas nedåt.  

Montera det medföljande gummilisten på kanten D. Denna sätts 

där för att du inte ska skadas vid rengöring av Sieve plåten.  

Montera sen röranslutningarna utlopp och översvämningsskyddet 

vid C. Vattnet hamnar på Sieve plåten och där stannar partiklar som 

är större än 0,3 mm. Det rena vattnet från utlopp C kan antingen 

returernas till dammen eller till ett biologiskt filter.  

Compact Sieve måste installeras ovan för dammens vattenyta.  

 

Underhåll 
Stäng först av pumpen. Rengör sen Sieve plåten genom att lyfta 

handtaget (B) och dra Sieve plåten framåt. Lyft den sen försiktigt ur 

kammaren. Rengör den med hjälp av en vattenslang från baksidan. 

Är den mycket smutsig kan en hård borste hjälpa dig att få bort 

smutsen. Det är viktigt att den är riktigt ren för att plåten inte ska 

täppas igen eftersom vattnet då inte kommer igenom.  



 
 

Olika varianter på installation 
Förslag på hur Sieven kan installeras/användas för att underlätta ditt dammliv. 

 

1. Som partikel avskiljare för större 

partiklar som sen direkt går tillbaka till 

dammen eller genom ett vattenfall. 

 

 

 

 

2. Som mekaniskt förfilter för större partiklar 

innan ett biologiskt filtersystem.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Den går också att koppla in på en utloppet från 

en skimmer. Compact Sieve placeras högre än 

vattenytan.  

 

 

 

 

4. Perfekt att använda som ett sätt att spara vatten 

när du dammsuger din damm. Koppla på 

avloppsslangen på inloppet till Sieven. Större 

partiklar fastnar då på plåten och vattnet återförs 

till dammen.  

 
 
 
  


