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Tekniske instruktioner

Kedelmontage

for lavtemperaturkedel

GT 110 og GT 110 Diematic

Kornmarksvej 8 – 10
2605 Brøndby
Tlf.: 46 97 00 00
Fax: 46 97 00 01

Milton A/S



Side 1 af 5

Lavtemperaturkedel
GT 110

Inden De begynder montagen af kedlen:

• Bør De kontrollere leverancen ved hjælp af nedenstående tabel.

• For ekstra tilbehør, se prislisten.

Montage
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Kontrollér leverancen:

Betegnelse GT 113 GT 114 GT 115 GT 116

Kedelblok

DB 1

DB 2

DB 3

DB 4

Kedelkappe 

og isolering

DB 13

DB14 

DB 15

DB 19

Styrepanel:

-Standard DB 20 DB 20 DB 20 DB 20

-Diematic Delta DB 22 DB 22 DB 22 DB 22

Nødvendigt værktøj:

For at montere kedelkapper samt styrepanel skal følgende
værktøj benyttes:

1 stjerneskruetrækker

1 hobbykniv

1 skiftenøgle

1 fastnøgle 13 mm



Lavtemperaturkedel
GT 110
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Montering
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1 Montering af sokkel og aftapningsrør.

• Læg kedlen på et stykke pap, så kedlen
står på brænderdøren (billede 1).

• ½" plast prop pos. A fjernes (billede 2).

• Sokkelfod monteres som vist på tegningen
(billede 2).

• Aftapningsrøret pakkes omhyggeligt og
skrues i ½" studs på kedlens bagelement
(billede 3).

Ændringer af brænderdør, fra højre til venstre vendt.

• Brænderdøren afmonteres ved at skrue boltene ud i
pos. A og B.

• Brænderdørens hængsel flyttes over i venstre side som
vist på tegningen.

• Brænderdørens hængsel fastspændes ved at montere
boltene i pos. C og D.

• Boltene i pos. A skal monteres igen.

2

3 Montering af kedelpanel for GT 113.

• Anbring kedelpanelet ovenpå kedel-
kroppen.

• Fastgør kedelpanelet med 4 stk. 8 mm
bolte, 4 stk. 8 mm møtrikker og 4 stk.
Ø8 mm låseskiver i kedlens bolthuller i
for- og bag-element.



Lavtemperaturkedel
GT 110
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Montering
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Montering af følere.

• Hvis kedlen er monteret med Diematic
Delta styring, SV Matic eller SVR modul,
skal skilleplade A ikke benyttes.

• Rul omhyggeligt følerens kapilarrør op
og træk dem gennem hullerne i kedel-
panel og tværliste.

• Montér følerne i dykrøret og fastspænd
med fjederen B.

• Hvis kedlen er monteret med standard-
panel, skal skilleplade A benyttes.

Isolering af kedlen.

• Anbring isoleringsstykket bag styringen.

• Læg de medfølgende spændebånd ind under kedelkroppen, 1
stk. for GT 113 og 2 stk. for GT 114 –115 – 116.

• Isoleringen for kedelkroppen (2
stk. med udskæring for sokkel)
skubbes ind under kedelkrop-
pen. Isoleringen vikles omkring
kedelkroppen. Fastgør isolerin-
gen med de medfølgende me-
talklemmer.

• Isoleringen rundt om kedlen
spændes fast med spænde-
bånd.

• Skub top-isoleringen ind mel-
lem kedlens top og styrepanel.
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4 Montering af kedelpanel og tværliste for GT 114 – 115 – 116.

• Anbring kedelpanelet ovenpå kedelkroppen.

• Fastgør kedelpanelet med 4 stk. 8 mm bolte, 4 stk. 8 mm mø-
trikker og 4 stk. Ø8 mm låseskiver i kedlens bolthuller i for- og
midter-element.

• Tværliste monteres på kedlens bag-element og fastgøres
med 2 stk. 8 × 30 mm bolte, 2 stk. 8 mm møtrikker og 2Ø 8 lå-
seskiver.
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Lavtemperaturkedel
GT 110
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Montage
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Fastgørelse af brænderkablet.

• Brænderkablet fastgøres til si-
depanelet med den medlevere-
de kabelklemme med 2 stk.
selvskærende skruer Ø3,5 mm
× 25 mm.

• Er kablet for langt så læg det i
en bue mellem isoleringen og
venstre sidepanel.

Montering af bagpanelet.

• Montér bagpanelet med
isolering på sidepane-
lerne med de 2 plast-
clips.

• Spænd bagpanelet fast
med 5 stk. selvskæren-
de skruer Ø3,94 ×
12,7 mm og 5 stk.
Ø4 mm låseskiver.

10 Montage af brænderplade.

• Brænderpladen monteres
på brænderdøren med 4
stk. stjerneskruer 6 mm ×
12 mm.

9

Montering af brænderkabel og sidepaneler.

• Brænderkablet føres gennem den tilhøren-
de åbning foroven i styrepanelet. 

• Sidepanelet skubbes ind i udsparingen på
kedelsoklen, og panelet vippes op og skru-
es fast med 2 stk. selvskærende skruer
Ø3,94 mm × 12,7 mm og 2 stk. Ø4 låseski-
ver på kedlens styrepanel for GT 113.

• Ved GT 114 – 115 – 116 skrues sidepane-
lerne fast på kedlens styrepanel og tværliste
bag elementet.
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Lavtemperaturkedel
GT 110
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Montage
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Montering af frontpanelet.

• Hæng frontpanelet på forneden i de to
slidser. Herefter vippes det ind mod side-
panelerne og klikkes fast foroven.
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Montering af topplade og elektrisk tilslutning.

• Montér toppladen som vist på tegningen og fast-
gør med 4 stk. selvskærende skruer Ø3,94
mm × 12,7 mm og 4 stk. Ø4 mm låseskiver.

• Den elektriske montering må kun udføres af en
autoriseret el-installatør.

13 Montering af kedelskilt.

• Kedelskiltet monteres som vist på tegningen.
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