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Inden De begynder montagen:

• For montage af en kedel fra enkeltelemen-
ter: Start med trin 1.

• For montage af en færdigsamlet kedel: Start
med trin 10.

Nødvendigt værktøj:

1 stjerneskruetrækker

1 hammer

1 hobbykniv

Fastnøgler: 8, 13, 17 og 19 mm

1 fugepistol med silikone tætningsmasse

1 samleværktøj (udlånes hos Milton)

1 koben

1 universaltang

1 35 mm fastnøgle eller 1 rørtang

1 bræt, ca. 120 – 150 cm langt

1 kort bræt 

Fortyndervæske (evt. mineralsk terpentin)

1 Mejsel

1 Skiftenøgle

Udstyr til trykprøvning af kedler

1 lille pladesaks 

Bemærk: Skruesættet indeholder også nog-
le reserveskruer.

Montage

GT300-kedel-M1-030126-dm/lbk

Lavtemperaturkedel
GT 300

1. Beslut og mærk op hvor kedlen skal stå i følge
“Montage- og installationsvejledning GT/GTM
300” afsnit 2.1.

2. Hvis relevant, justér stilleskruerne for indstilling
i vatter, se “Montage- og installationsvejledning
GT/GTM 300” afsnit 2.2.

3. Opstil det bageste element på sin rette plads og
støt det med et bræt.

På elementerne BP 7 til 12:

• Rens udboringer og nipler
med en fortyndervæske,
og smør dem med det
mønje, der følger med ele-
menterne.2
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Montage Lavtemperaturkedel
GT 300

GT300-kedel-M2-030126-dm/lbk

4 Samling3
• Pres niplerne på

plads med en
hammer og med
et stykke træ
som mellemlæg.

1. Anbring de to 170 mm høje støtteklodser som vist
på tegningen.

2. Løft det første midterelement på plads, og sørg for
at det vender rigtigt: Noten skal vende imod den U-
formede rille ned paksnoren, som vist på billedet.

3. Sørg for at hullerne sidder lige ud for niplerne, og
bank elementerne sammen ved brug af hammer og
et stykke træ, så de samles af niplerne.

5

Silikone paksnor

• Anbring samle-
værktøjet i huller-
ne for oven og for
neden som vist, og
træk elementerne
helt sammen. Det
skal ske samtidig
for oven og for ne-
den. 7

• Læg silikone paksnoren ind i
bagelementet, og fæst den
med nogle klatter silikone
tætningsmasse. Læg sam-
lingen som vist på billedet.

• Monter de øvrige
mellemelemen-
ter ét ad gangen
efter anvisninger-
ne i trin 2 – 6.
Hver gang 2 – 3
elementer er
monteret, løft
kedlen med et
koben, og flyt
støtteklodserne
fremad.
Dette er ikke
nødvendigt for
model GT 304.

6

Forreste
rille
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1. Monter det forreste element, og træk det på
plads med samleværktøjet.

2. Fjern de to støtteklodser.

3. Monter de tre stagbolte med ∅12 skiver og
møtrikker (19 mm nøgle). Skiverne findes i
skrueposen. Spænd møtrikkerne.

4. Fjern samleværktøjet.

8

1. Monter de fire ∅8 pindbolte til røggas-
kassen og de otte ∅10 pindbolte til
flangerne. Brug en universaltang og
pas på gevindet. Det korteste gevind
skal skrues ind i kedelelementet.

2. Monter fremløbs- og returflangen med
pakninger med fire ∅10 møtrikker pr.
flange (17 mm nøgle). På GT/GTM
308/9 er returflangen forsynet med en
vandfordeler (se tegningen).

3. Monter røggaskassen på det bageste
kedelelement.
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BP 13, BP 14 eller BP 26

1. Monter pindboltene A og B i det forreste ke-
delelement (19 mm nøgle). Det korteste ge-
vind skal skrues ind i kedelelementet. 

2. Monter brænderdørens hængsel C højre- el-
ler venstrevendt på de to nederste stagbolte
med to tandskiver og ∅12 møtrikker (19 mm
nøgle).

3. Monter brænderdøren på sin aksel D.

Korteste gevind i elementet

10

Korteste gevind
i elementet
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Hvis hullet til brænderhovedet 
skal gøres større:

1. Fjern det første element i kred-
sen med en mejsel.

2. Fjern de øvrige elementer med
en skruenøgle.

11

1. Monter dørens føringsrampe A modsat hængslet med to låseskiver
og ∅12 møtrikker (19 mm nøgle).

2. Spænd brænderdøren B fast med fire brede skiver og ∅12 møtrik-
ker.

3. Monter rensedørens hængsel C højre- eller venstrevendt på de to
nederste pindbolte med to brede skiver og ∅12 møtrikker.

4. Monter rensedøren på sin aksel D.12
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Montage af øvre retardereLavtemperaturkedel
GT 300

GT300-kedel-M5-030126-op/lbk
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BP 16 til 21

1. Monter 2½” × 1½” nippelmuffe i det nedre 2½”
gevindhul (slamudløbet).

2. Monter en 1½” blindprop eller kugleventil i over-
gangsmuffen.

3. Monter et dykrør i det øvre 2½” gevindhul i det
forreste element (35 mm nøgle eller rørtang).

4. Indsæt retarderne i de 4 øvre røggaskanaler A
og B. Skal der mere end én retarder i en kanal,
sørg for at de er koblet sammen, som vist på
tegning C. Skub dem så langt ind i kanalen,
som det er vist på tegning D.

Brug følgende retardere:

Øvre retardere Røggaskanal GT 304 GT 305 GT 306 GT 307 GT 308 GT 309

lgd 410 mm A + B 8 8 4

lgd 570 mm A + B 4 4 8 8

Bemærk: Retarderne skal
vende rigtigt
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Montage af nedre retardere Lavtemperaturkedel
GT 300

GT300-kedel-M6-030126-dm/lbk

Læs hele punkt 1 og 2 grundigt før De går i gang:

1. På hvert retardersæt til en kanal findes der an-
slag, fjern alle anslag med en hammer undtagen
det forreste anslag, som vist på tegningen.

2. Indsæt retarderne i de 2 nedre røggaskanaler.
Hvis der skal mere end én retarder i en kanal,
sørg for at de er koblet sammen. Skub dem ind i
kanalen til anslag (se detailtegning E på bilaget,
der følger med retarderne).

3. Luk rensedøren (4 brede skiver M12, 4 møtrikker
∅12, 19 mm nøgle)

4. Efter montagen af kedelkroppen skal kedlen
trykprøves med 5,2 bar.

14

Brug følgende retardere:

Nedre retardere GT 304 GT 305 GT 306 GT 307 GT 308 GT 309

lgd 412 mm 2 4 2

lgd 572 mm 2 2 2 4
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15
For GT/GTM 305 og 306

BP 1 til 6

1. Læg de to spændbånd ind under ke-
delkroppen.

2. Skub kedelisoleringen (GT/GTM 308
– 309: 2 dele) ind under kedlen fra
venstre side med glasfiberstoffet ud-
ad.

16

17

1. Spænd isoleringen fast rundt om kedlen
med de to spændbånd, og spænd den
sammen med metalklemmerne.

2. Gør den bageste isolering fast med me-
talklemmerne.

1. Monter (se også figuren i trin 18) de øvre tværli-
ster med 2 skruer ∅12 × 40, 2 låseskiver ∅12 og
2 møtrikker ø 12.

2. Monter de to vinkler for neden med 4 skruer
∅8 × 12 og 4 låseskiver ∅8 (13 mm nøgle).
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Montage Lavtemperaturkedel
GT 300

GT300-kedel-M8-030126-dm/lbk

18 1. Hæng sidepladerne op på de øvre
tværlister, og skub omhyggeligt isole-
ringen på plads.

2. Gør sidepladerne fast til den bageste
tværliste med 2 skruer ∅5 × 16, 2 lå-
seskiver ∅5 og 2 møtrikker ∅5 (8 mm
nøgle).

3. Skub kabelkanalen ind mellem de to
tværlister, og anbring gummiprofilen
på kabelkanalen som vist.

4. Gør kabelkanalen fast til den forreste
tværliste med 2 selvskærende skruer
∅3,9 × 12,7 og 2 låseskiver ∅4.

1. Monter øvre bagpanel med 6 plastclips.

2. Monter nedre bagpanel med  4 selvskæ-
rende skruer ∅3,9 × 12,7 og 4 låseski-
ver ∅4.

19
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GT 300
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20

1. Hæng forpanelet op på sidepladerne.

2. Træk de elektriske kabler gennem huller-
ne i bagpanelet, før dem frem til forpane-
let i kabelkanalen, og gør dem fast.
230 V kablerne skal ligge i den ene side
af kanalen, og følerkablerne skal ligge i
den anden side af kanalen.

For type E og standard styrepanelet, se
“Montage- og installationsvejledning GT/
GTM 300”, kapitel 7.

For DIEMATIC-m styrepanelet, se den
specielle monterings- og installationsvej-
ledning for dette.

BP 22 –  23 –  24

1. Anbring styrepanelet ovenpå ked-
len.

2. Træk brænderkablet (ekstratilbehør
ved standard styrepanel) gennem
den tilhørende åbning for oven i for-
panelet, ned langs den højre fals
bagsiden af forpanelet og ud for ne-
den. Er kablet for langt, læg det i
stedet i en bue mellem isoleringen
og højre sidepanel.
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Gør sidepladerne fast for neden til de to
vinkler med 2 skruer ∅5 × 16 samt låseski-
ver (8 mm nøgle). Brænderkablet skal ligge
bag vinklen (som vist på tegningen).

1. Hvis der er behov for det - klip en udskæ-
ring i det nedre forpanel, som vist på figu-
ren nedenfor.

2. Hæng det nedre forpanel på sidepladerne
som vist på detail-figuren til højre.

22
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Kun med DIEMATIC-m eller type E styring

1. Fastgør styringen på det forreste kedellåg
med 2 selvskærende skruer ∅3,9 × 12,7
og ∅4.

2. Rul omhyggeligt følernes kapillarrør op,
og træk dem gennem hullet i det forreste
kedellåg. Monter følerne i dykrøret og gør
dem fast med fjederen.

25

DIEMATIC-m eller type E styring

1. Anbring styringen på de bageste tyller.

1. Åbn styringen ved at løsne de to forreste
selvskærende skruer.

Standard styring

1. Anbring styringen på de forreste tyller.

2. Åbn styringen ved at løsne de tre bageste
selvskærende skruer.

24
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27

Kun med standard styring

Fastgør styringen til kedellåget med 2 selv-
skærende skruer ∅3,9 × 12,7 og ∅4 låseski-
ver på bagsiden.

Kun med standard styring

Rul omhyggeligt følernes kapillarrør op, og
træk dem gennem hullet i det forreste kedel-
låg. Monter følerne i dykrøret og gør dem
fast med fjederen.

1. Udfør den elektriske montage til klemlisterne i styringen. 

For type E og standard styrepanelet, se “Montage- og installati-
onsvejledning GT/GTM 300”, kapitel 7. 

For DIEMATIC-m styrepanelet, se den specielle monterings- og
installationsvejledning for dette.

2. Luk styringen igen med de 2 selvskærende skruer ∅3,9 × 12,7
og ∅4 låseskiver.

26
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Hæng forpladen på.

30

1. Monter den bageste topplade som
vist på figuren.

2. Hæng bagpladen på og gør det fast
for oven med 2 selvskærende skru-
er ∅3,9 × 12,7 og ∅4 låseskiver.

29
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