


Zegehm, proficiat.

Van horen zeggen dat je een vat bij ons hebt gekocht.

YOU WON’T REGRET THIS.

HAVE FUN!

In dit document geven we je alle info mee die je nodig hebt om 
je vat te installeren van a tot z.

Toch nog vragen? 
 
Je weet ons te vinden!
 (niet stalken alstublieft. dat hebben we niet graag.)

aka Rik & Jannis



1 .  PLAATSEN INLET EN OUTLET KOPPELSTUKKEN.

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de voorgemaakte of zelfgemaakte gaten in 
het vat.

De inlet gaat onderaan en de dichtingsring moet je altijd aan de binnenkant van de tank plaatsen.

De outlet gaat bovenaan. Ook hier de dichtingsring aan de binnenkant van het vat plaatsen.

Aan het uiteinde van de in-en outlet plaats je de meegeleverde toevoerkranen.

Sluit deze aan, draai de toevoer dicht, en terwijl je de verdere installatie doet, kan je het vat alvast 
vullen.

 Hier heb je enkel de grote in en outlet nodig, die je extra meegeleverd
 krijgt van ons. Top, toch?

2 .  ZANDFILTERPOMPINSTALLATIE

De installatie van de zandfilterpomp is na te lezen in de bijgeleverde handleiding van de fabrikant. 
We zetten hier de belangrijkste dingen even op een rij (eigenlijk zodat je wat sneller kan genieten.)

Hier gaan we:

Haal alles uit de doos en plaats de twee meegeleverde slangen op de kranen aan de tank.

Plaats de pomp en de zandfilter op de gewenste plaats en sluit de inletslang aan op B aan de 
pomp. Plaats de andere slang aan op A op de zandfilter.
(Geen paniek: deze letters kan je terugvinden op de zandfilterpomp zelf).

Vergeet telkens de meegeleverde dichtingsringen niet te plaatsen. Zo voorkom je lekken van het 
water naar de aansluitingen.
Plaats het filtermedium in de zandfilter (glasparels, zand, polysphere) en sluit deze volledig met 
een schroevendraaier (kruis).

Zet alles op de juiste plaats en zorg voor een goede verbinding met de elektriciteit.
Zet de zandfilterpomp aan en de hendel op backwash indien u geen polysphere gebruikt.
Daarna zet je de ‘play’-knop aan en je water zal al snel door de zandfilterpomp stromen en filte-
ren.

Goeie tip van ons moe: we raden aan maandelijks het filtermedium te reinigen of te vervangen.
(En ons moe heeft meestal wel gelijk naar’t schijnt.)

DEEL 1:
INSTALLATIE MET
ENKEL ZANDFILTERPOMP

PIECE OF CAKE. KUNT GE SOWIESO
MET TWEE VINGERS IN DE NEUS. NIET GELOGEN.



DEEL 2:
INSTALLATIE MET 39 KW OF 19KW
KACHEL EN ZANDFILTERPOMP

GIJ BEEST. GIJ KUNT DEES. KOMAAN EH!

1 .  PLAATSEN INLET EN OUTLET KOPPELSTUKKEN.

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de doorgemaakte of zelfgemaakte gaten in 
het vat.
De inlet gaat onderaan en de dichtingsring plaats je altijd aan de binnenkant van het vat.
De outlet gaat bovenaan. Ook hier de dichtingsring aan de binnenkant van het vat plaatsen.
Aan het uiteinde van de in-en outlet plaats je de meegeleverde toevoerkranen.
Sluit deze aan, draai de toevoer dicht, en terwijl je de verder installatie doet, kan je het vat alvast 
vullen.

Sluit daarna op de outlet de meegeleverde bocht (met eventueel teflon op het schroefdraad) om 
later in de installatie de warmtebestendige slang aan te sluiten.

 So far. So good.

2 .  INSTALLATIE ZANDFILTER EN KACHEL .

Plaats de pomp en de zandfilter op de gewenste plaats en sluit de inletslang aan op B aan de 
pomp.
Plaats het filtermedium in de zandfilter (glasparels, zand, polysphere) en sluit deze volledig met 
een schroevendraaier (kruis).

Plaats daarna op de zandfilter op A de andere meegeleverde bocht.
Vergeet telkens de meegeleverde dichtingsringen niet te plaatsen om lekken van het water naar 
de aansluitingen te vermijden. We don’t want that.
Gebruik teflon op het schroefdraad waar je de bocht aansluit om lekken te vermijden.
Schuif de slangklemmen over de twee meegeleverde warmteslangen aan elk uiteinde.

 Tip van ons moe: Open deze niet volledig. Schuif deze eventueel over de warmte slang  
 met olie.



Plaats het ene uiteinde op de zandfilterpomp op bocht A en het andere uiteinde op de onderste 
opening van de kachel.

 Ook hier dezelfde tip: Gebruik olie om de warmte slang over de bocht te laten glijden.

Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot alles helemaal vast zit.
Plaats daarna de andere warmteslang op de bocht van de outlet en het andere uiteinde op de 
bovenste opening van de kachel.
Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot dat ook helemaal vast zit.

Met de toevoerkranen kan je het gebruik regelen zodat het water sneller en of trager stroomt om 
de temperatuur te regelen van het water.

In het begin best 1 van de 2 kranen op een kwart zetten. Naarmate het water warmer wordt kan je 
het langzaam verder opendraaien tot deze volledig openstaat.

 Belangrijkse tip: Zet de pomp ALTIJD aan tijdens het gebruik van de kachel.





DEEL 3:
INSTALLATIE MET 39 KW of 19KW 
RECHTSTREEKS

EASY PEASY LEMON SQUEEZY DUS, HE

1 .  PLAATSEN INLET EN OUTLET KOPPELSTUKKEN.

Plaats de inlet- outlet stukken op de juiste plaats op de doorgemaakte of zelfgemaakte gaten in 
het vat.
De inlet gaat onderaan. De dichtingsring altijd aan de binnenkant en de buitenkant van het vat 
plaatsen. De outlet gaat bovenaan, ook hier de dichtingsring aan de binnenkant en de buitenkant 
van het vat plaatsen.
Sluit daarna op de outlet en de inlet de meegeleverde stukken (met eventueel teflon op het 
schroefdraad) om later in de installatie de warmtebestendige slang aan te sluiten.

Zorg dat de kachel niet te ver van de tank staat. Wij pleiten voor maximum 50cm.
De kachel van 19KW altijd lager plaatsen dan de tank. De 39KW mag op dezelfde hoogte worden 
geplaatst. Gewoon om de natuurlijke flow te garanderen.

Plaats de slangklemmen aan beide uiteinden van de warmteslangen alvorens deze te plaatsen.

Plaats de ene warmteslang op de inlet en de onderste opening van de kachel en draai de
slangklemmen aan beide uiteinden stevig vast.

Plaats daarna de andere warmteslang op het stuk van de outlet, het andere uiteinde op de
bovenste opening van de kachel.

Maak deze allebei goed vast met een moersleutel tot ook deze helemaal vastzit.



* Plaats de kachel altijd op een stabiele ondergrond.
* Gebruik droog hout. Als je zonder pomp werkt moet er altijd 
een natuurlijke circulatie zijn, als je dit niet doet dan gaat de
kachel oververhitten met gevolg gebroken glas of volledige 
inklapping van de kachel.
* Laat de kachel niet onbewaakt achter.
* Bij temperaturen onder nul de kachels en pompen aflaten 
(kraantjes zijn voorzien op beide modellen).
* Om optimale opwarming te verkrijgen moet je altijd een 
goed vuur onderhouden.
* Bij aansluiting zonder pomp kunnen de kachels warm
worden. Wees voorzichtig !
* De schoorsteenelementen worden altijd naad op naad 
geplaatst en schuiven heel makkelijk in elkaar als
je de juiste kanten op elkaar plaatst. FORCEER deze niet. Bij 
de koppelstukken zitten ook altijd afsluitringen. Gebruik deze 
dus gewoon.
* We leveren een warmteslang van drie meter bij opstelling 
met pomp. Wil je deze langer dan moet je deze bijbestellen.

TIPS VAN DE MOE
      (ze geeft  graag t ips .  ge kent ze ,   
      he .)



1. External wood burner
2. Ash arrester
3. Fireplace grates
4. Connecting clamp for a traction barrier
5. Traction barrier - chimney coupling
6. Chimney 1.0m - 2pcs
7. Rain cap

EXTERNAL WOOD BURNER
FOR HOT TUB
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FAQ
Gebruik zo min mogelijk chemicaliën om de duurzaamheid van het vat te verlengen.
Als er corrosie optreedt, kan je deze behandelen. Nadien best met een mixtaanverf opfrissen en 
je vat kan er weer minstens vijf jaar tegen.
Gebruik je het vat lange tijd niet? Maak hem gewoon leeg en plaats hem met de onderkant naar 
boven. Staand water is niet goed voor de verzinkte laag.

Wanneer je met een zandfilterpomp werkt stel je deze best dagelijks minimaal vier uur in. Dat kan 
handmatig of via het automatisch geïntegreerde programma (zie handleiding meegeleverd bij de 
betreffende zandfilterpomp)

Laat kinderen nooit zonder toezicht. You never know, he.

Bij extreme hitte kunnen de randen van de voorraadtank wat warm worden: pas hiermee op of 
gebruik poolnoedels.

Bij gebruik van een combikachel of zandfilterpomp: de pomp altijd laten draaien tijdens het 
gebruik en tot minimaal 1 uur na het einde van de verwarmingssessie, om oververhitting van de 
kachel te voorkomen. Oververhitting kan leiden tot schade en hiervoor kan noch ‘t Vat, noch 
Tankkd aansprakelijk worden gesteld.

‘t Vat en TANKKD BV zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen/onjuiste manipulatie 
en/of installatie van de geleverde producten.

 Bottomline: wees creatief met je vat, maar doe alles volgens het boekje en iedereen  
 blijft blij. ‘T VAT OUT!



MASSA’S  GROETEN
VAN TEAM ‘ T  VAT

aka Rik & Jannis

www.t-vat.com | info@t-vat.com | instagram.com/tvat_oudoor


