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Tekniske instruktioner
Kedelmontage

for lavtemperaturkedel

GT 210 og GT 210 Diematic

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

Milton A/S



Side 1 af 11

Lavtemperaturkedel
GT 210

Inden De begynder montagen af kedlen:

• For kedel med enkeltelementer start med trin 1.

• For kedel med samlede elementer start med trin 17.

• For ekstra tilbehør, se prislisten.

Montage
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Kontrollér leverancen:

Betegnelse GT 214 GT 215 GT 216 GT 217 GT 218

Kedelkrop:

Løse elementer

Forreste element 1 1 1 1 1

Mellem element 2 3 4 5 6

Bagerste element 1 1 1 1 1

Ankerstang-sæt – – 1 1 1

Tilbehør DR 4 DR 5 DR 6 DR 7 DR 8

Kedelkrop:

Færdigsamlet 

med tilbehør

DB 24

DB25 

DB 26

DB 27

DB 28

Styrepanel:

-Standard DB 20 DB 20 DB 20 DB 20 DB 20

-Diematic Delta DB 22 DB 22 DB 22 DB 22 DB 22

Kedelkappe

DR 14

DR 15

DR 16

DR 17

DR 18

Nødvendigt værktøj:

For at montere kedelelementer, kedelkapper samt styrepanel skal følgende værktøj benyttes:

stjerneskruetrækker skiftenøgle
fastnøgler 13 og 17 mm evt. pladesaks
hammer fugepistol med silikone-tætningsmasse
koben bræt

klods 150 mm høj, længde efter antal elementer

samleværktøj
(udlånes af Milton A/S)



Lavtemperaturkedel
GT 210
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Montage
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1

2

1

Montering af kedelfod.

• Anvisninger i trin 1, følges ved montering af 
kedelfoden på det forreste kedel-element.

2

3 Montering af kedel-elementerne.

• Opstil det bagerste kedel-element på sin 
rette plads og støt det med et bræt pos.1.

• Anbring en støtteklods (højde = 150 mm, 
længde = 320 – 820 mm alt efter antal ke-
delelementer), pos. 2.

• Rens udboringer og nipler med fortynder-
væske og smør dem med mønje, pos. 3 – 4.

• Montér niplerne i udboringerne, pos. 5.

Forberedelse af forreste og bagerste kedelelement.

• Montering af kedel- og indstillelig fod på det bagerste kedel-
element, pos. 1. Indstillelig fod skrues på kedelfod, som vist på 
tegning (ligger i pose med skruer for kedelkappe).

• Kedelfoden monteres på kedel-element, pos. 2 og 
fastspændes med 2 stk. 10 mm × 25 skruer og 
2 stk. 10 mm møtrikker 3 – 4.

4 • Smør silikone tætningsmasse i rille for paksnor 
for hver 200 mm for fæstning af paksnor.



Lavtemperaturkedel
GT 210
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Montage
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5 • Læg paksnor i rille for paksnor, samlingen 
lægges som vist på tegning (pos. A).

6 • Løft det første mellem-element på plads. 

• Not skal vende med den u-formede rille i paksnoren. Sørg 
for at hullerne sidder lige ud for niplerne.

• Kedlerne skubbes sammen og bankes på plads med en 
hammer og et stykke træ som mellemlæg.

• Montér de øvrige mellem-elementer et ad gangen efter an-
visninger i trin 3 til 6.

7Samling af kedel.

• Montér det forreste element.

• Anbring samleværktøj i 
hullerne foroven og forneden 
(som vist på tegningen) 
og træk kedel-elementerne 
sammen. Dette skal ske 
samtidig foroven og forneden.

• Fjern støtteklods

• Montér de 2 stagbolte med 4 stk. 
8 mm møtrikker og spænd møtrikkerne.



Lavtemperaturkedel
GT 210
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Montering af rør, prop og dykrør

• Alle gevind pakkes omhyggeligt.

• Rør for frem- og returløb skrues på bag-element (pos. 1).

• Aftapningsrør skrues på bag-element (pos. 2).

• Nippelmuffe og dykrør skrues i for-element (pos. 3).

• 2" prop skrues på for-element nederst (pos. 4).

• Pindbolte skrues på for-element (pos. 5).

Montering af brænderdør.

• Brænderdør monteres med åb-
ning i højre side.

• Brænderdørsnederste hængsel 
skrues på for-element med 1 stk. 
10 mm × 50 mm bolt (pos. 1).

• Brænderdør hænges på.

9

8

• Brænderdørs øverste hængsel skrues på 
forelement med 1 stk. 10 mm × 50 mm 
bolt (pos. 2). 

• Der skrues 1 stk. 10 mm × 20 mm bolt i si-
den af brænderdørs hængsel. Denne skal 
bruges som stille-skrue såfremt brænder-
dør ikke centrerer (pos. 3).

10
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11Justering af brænderdør.

• Skrue i pos. A løsnes hvis brænderdør skal hæves 
eller sænkes.

• Skrue i pos. A spændes.

• Brænderdør monteres for 
åbning i venstre side.

• Brænderdørs hængsel 
monteres i venstre side. 
Anvisninger i pkt. 9 – 11 
følges.

13 Montering af retardere.

• Åben brænderdør.

• Anbring retarderne som 
vist på tegningen.

• Luk brænderdør. 
Spændes fast med 2 stk. 
specialskruer.

14

12
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15 Montering af røggaskassen.

• De 2 pindbolte skrues i ked-
lens bagelement.

• Røggaskassen monteres 
på de 2 pindbolte og fast-
spændes med de 2 med-
leverede møtrikker.

Montering af kedelpanel.

• Anbring kedelpanelet ovenpå kedlen (pos. 1).

• Udskæring i kedelpanelet skubbes ind på stagbolte (pos. 2).

• Kedelpanelet skubbes frem mod forelement (pos. 3).

• Kedelpanelet fastspændes med 2 stk. 8 mm skruer og spændeskiver (pos. 4).

17

16



Lavtemperaturkedel
GT 210
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Isolering af kedlen.

• Skub isolering ind under 
kedlen. Den sorte side 
skal vende nedad.

Montage
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Montering af føler.

• Rul omhyggeligt følerens kapillarrør 
op og træk det igennem kedelpanelet.

• Montér følerne i dykrør (pos. a), holdefjeder (pos. b) skubbes tilbage og kapilarrørene 
spændes fast med fjeder c som vist på tegningen.

• Tværliste monteres på bagelement med 2 stk. 8 mm skruer og spændskiver (pos. 3).

19

18
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• Kedelisolering vikles omkring 
kedlen og holdes fast med de 
2 stk. medleverede spændbånd.

Anbringelse af brænderkabel.

• Åben styrepanelet ved at løsne 2 stk. selvskærende 
skruer pos. 1. Styrepanelets låge vippes ned (pos. 2).

• Brænderkablet føres igennem den 
tilhørende åbning foroven i styrepanelet (pos. 3)
ned langs fals modsat af brænderdørshængsler.

• Er kablet for langt så læg det i en bue 
mellem isolering og sidepanelet.

21

Montering af sidepaneler.

• Sidepanelet skubbes ind i udsparing 
på nedre tværliste.

• Panelet vippes op og skrues fast 
med 2 stk. selvskærende skruer for-
rest på kedelpanelet og 2 stk. skruer 
på kedlens bag-elements tværliste.

20

23

• Nederste tværliste monteres på højre og 
venstre side som vist på tegningen.

• Tværliste skrues på for- og bag-elemen-
tets kedelfod med de medleverede skruer.

22
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25 Montage af nedre frontpanel.

• 2 stk. selvskærende skruer 
skrues i sidepanelet (pos. 1) 
og nedre frontpanel hænges 
på skruerne (pos. 2). 

• 2 stk. selvskærende skruer 
skrues i nedre frontpanel 
(pos. 3) og alle skruer spæn-
des til.

24 Fastgørelse af brænderkablet.

• Brænderkablet fastgøres til sidepanelet med den medleverede 
kabelklemme med 2 stk. selvskærende skruer Ø3,5 × 25 mm.

Isolering af nedre frontpanel.

• Skub isoleringen ind som 
vist på tegningen.

26

Montering af bagerste isolering og panel.

• Anbring isoleringen på kedlens bagelement.

• Bageste panel fastspændes med 8 stk. 
selvskærende skruer og spændeskiver.

27
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28 • Er kedlen monteret med rør 
inden panelerne monteres, 
kan det være nødvendigt at 
klippe i bageste panel som 
vist på tegningen.

Elektrisk tilslutning.

• Den elektriske tilslutning skal udføres 
af en autoriseret el- installatør.

29

30 Montering af toppanel.

• Montér toppladen som vist på 
tegningen og fastgør denne 
med 2 selvskærende skruer.
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Montering af kedelskilt.

• Kedelskilt monteres som vist på tegning.
33

Montering af frontpanel.

• Hæng frontpanelet på forneden i de 2 
slidser (pos. A) på nedre frontpanel, 
(pos. B) og styrestifter (pos. C) i slid-
ser på sidepanelet.

32

31Montering af brænderplade.

• Brænderplade monteres på brænderdør 
med 3 stk. stjerneskruer.
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