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Tekniske instruktioner
Kedelmontage

for

lavtemperaturkedel GT 400
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Side 1 af 12

Lavtemperaturkedel
GT 400

Inden De begynder montagen:

• For montage af en kedel fra enkeltelementer:
Start med trin 1.

• For montage af en færdigsamlet kedel:
Start med trin 15. Husk at montere flow-
sikringen (se trin 10).

Nødvendigt værktøj:

Krydskærvskruetrækker

Hammer

Hobbykniv

Fastnøgler: 13, 19 og 24 mm

Topnøgle, sekskantet, 12 mm

Rørnøgle

Montageværktøj “JD-TE” eller “JD-Simplifié”

Universaltang

Bræt, ca. 200 cm langt

Træklods (til at banke niplerne ind med)

Fortyndervæske (terpentin)

Udstyr til trykprøvning af kedler

Montage

2

1. Montér de to vinkler på bundrammens
bagerste del med to skruer M 12 × 25/
25, fire skiver Ø 12 og to møtrikker
M 12.
Bemærk de forborede huller skal be-
nyttes.

2. Anbring underisoleringen med stoffet
opad. Længden kan evt. tilpasses ende-
ligt senere.

1 Opstil bundrammen der hvor kedlen skal
stå i følge “Montage- og installationsvej-
ledning GT 400.

2. Opstil det bagerste kedelelement på sin
rette plads og støt det med et bræt.

3. Skru det bagerste kedelelement fast til
vinklerne med to skruer M 12 × 40/40,
fire skiver Ø 12 og to møtrikker M 12.

4. Læg omhyggeligt paksnoren ind i rillen i
kedelelementet. Pas på ikke at strække
paksnoren.

Kedeltype Bagerste 

kedelelement

nr. 8229-8940

Speciel 

midterelement

nr. 8229-0030

Normal 

midterelement

nr. 8229-0029

Forreste

kedelelement

8229-8941

GT 408 1 1 5 1

GT 409 1 1 6 1

GT 410 1 1 7 1

GT 411 1 1 8 1

GT 412 1 1 9 1

GT 413 1 1 10 1

GT 414 1 1 11 1

1
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 2 af 12

Montage

3

4• Rens udboringer og nipler med en for-
tyndervæske og smør dem med det fedt
der følger med elementerne.

• Anbring som vist to nip-
ler foroven og forneden i
det bagerste element.

5
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1. Anbring det specielle midterelement eller det første nor-
male midterelement på plads. Sørg for at det vender rig-
tigt: Noten/mærket skal vende imod den u-formede rille
med paksnoren (se tegning).

2. Af sikkerhedsmæssige årsager: Anbring en øvre
pindbolt i de to elementer.

3. Bank midterelementet på plads over niplerne med en
hammer og brug et stykke træ som mellemlæg.

4. Læg omhyggeligt paksnoren ind i rillen i kedelelementet.
Pas på ikke at strække paksnoren.



Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 3 af 12

Montage

6

7

• Montér de øvrige mellemelementer
og det forreste element ét ad gangen
efter anvisningerne i trin 3 – 6.

• Anbring montageværktøjet i hullerne for oven
og forneden som vist og træk elementerne helt
sammen. Det skal ske samtidig foroven og for-
neden.
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 4 af 12

Montage

8

Montage af pindbolte og holderne for toppladen

1. Montér de øverste pindbolte, topplade holderne og mellemholder-
ne. Møtrikkerne skal spændes så meget, at der er ca. to mm mel-
lem centrene af hver fjedervinding.

2. Montér de nederste pindbolte.

3. Fjern montageværktøjet.
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 5 af 12

Montage af øvre retardere

• Montér røgkassen på det bagerste ke-
delelement med fire skruer M 12 × 40
+ fire flangeskiver og fire møtrikker

9

10
Montering af dele på det bagerste kedelele-
ment

1. Montér de to gevindstag M 12 × 175 til de to
røggaskasser med en universaltang. Pas på
ikke at ødelægge gevindet.

2. Montér frem- og returløbsflangerne med de-
res pakninger med fire møtrikker Ø 16
(24 mm nøgle). For GT 411 til 414 er
returløbsflangen udstyret med en vandfor-
deler der skal ind i kedlen.

3. Montér de to røggaskasser med seks flad-
skiver Ø 12 og seks møtrikker M 12 (19 mm
nøgle).

4. Montér de to M 12 × 16 holdeskruer for ren-
sedørene som vist på detailtegningen.

5. Montér de to bagerste rensedøre på røggas-
kasserne med to flangeskiver Ø 12, to fladskiver
M 12 og fire møtrikker M 12.

6. Skru flowsikringen fast i muffen på frem-
løbsflangen. Bemærk flowretningen.
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 6 af 12

Montering af dele på det forreste ke-
delelement:

1. Montér den øvre og nedre slutmuffe. Husk at
bruge pakgarn og paksalve.

2. Montér de otte stagbolte M 12 × 50 til de to
forreste rensedøre og brænderdøren med
en universaltang. Montér de to stagbolte
M 12 × 85 til de to forreste rensedøres
hængsler med en universaltang.

3. Montér de to forreste hængsler på rensedø-
rene med fire tandskiver Ø 12, to skruer
M 12 × 25 og to møtrikker M 12.

4. Montér brænderdørens indre hængselsdel
til højre eller til venstre – afhængig af hvil-
ken side den skal åbne til – med tre skiver
Ø 14 og tre skruer M 12 × 30.

5. Montér i den modsatte side brænderdørens
føringsrampe med fire skiver Ø 14 og fire
møtrikker M 12.

Montage af nedre retardere

1. Montér brænderdørens holder med
fire skiver Ø 14 og fire møtrikker M 12.

2. Montér brænderdørens ydre hængsel-
halvdel på sin Ø 18 aksel.

12

11
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 7 af 12

Montage

13
Montering af det forreste kedelelement, fortsat

1. Spænd den ydre hængselhalvdel fast til brænderdøren:
Aftag de tre skruer M 12 × 30 med tre skiver Ø 12 i
hængselsiden og spænd hængselhalvdelen fast med
dem. De tre tilsvarende skruer i den anden side skal blive
siddende.

2. Montér de to forreste rensedøre med deres Ø 12 aksler.

GT 408

sæt CS30

GT 409 – 410

sæt CS31

GT 411 – 412

sæt CS32

GT 413 – 414

sæt CS33

Øvre retardere

➊

8229-0010
og derpå

8229-0022

2 × 8229-0010 2 × 8229-0010
og derpå

1 × 8229-0022

3 × 8229-0010

Midterste retardere

➋

8229-0011
og derpå

8229-0023

2 × 8229-0011 2 × 8229-0011
og derpå

1 × 8229-0023

3 × 8229-0011

Nedre retardere

➌ og ➍

8229-0012
og derpå

8229-0024

2 × 8229-0012 2 × 8229-0012
og derpå

1 × 8229-0024

3 × 8229-0012

Bemærk de otte-cifrede typenumre er indstøbt i retarderne.

1. Anbring de øvre ➊, midterste  ➋ og
nederste ➌ og ➍ retardere. Retarderne skal
kobles sammen inden de føres ind i kedlen.
Rækkefølgen i det enkelte tabelfelt skal
overholdes.

2. Luk rensedørene og lås dem med hver tre
skiver Ø 12 og tre møtrikker M 12.

3. Udfør en trykprøvning af kedlen med 8 bar.

Selve kedelkroppen er nu færdigmonteret.

14

K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-M7-030404-ols/lbk



Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 8 af 12

Montage

• Montér de nederste panelholdere på
montagerammen hver med en tand-
skive + en skrue M 8 × 25.

• Anbring kedel-isoleringen og spænd den
fast rundt om kedlen med spændebåndene.

16

Kedeltype Isolringsbredde

Forrest

500 500 600 800

Bagerst

900

GT 408 1

GT 409 1 1 1

GT 410 1 1 1

GT 411 1 1 1

GT 412 1 2 1

GT 413 1 2 1

GT 414 1 2 1

Fra sæt nr. CS10 CS13 CS14 CS11 CS12

15
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 9 af 12

Montage

• Montér isolering på bagelementet.17

19
Standard styring

1. Anbring styringen på de bagerste tyller.

2. Åben styringen ved at løsne dens tre forreste selv-
skærende skruer.

Type E eller Diematic-m styrepanel

1. Anbring styringen på de forreste tyller.

2. Åben styringen ved at løsne dens to bagerste selv-
skærende skruer.

Standard styrepanel

Type E eller Diematic-m
styrepanel

1. Montér den venstre og
højre kabelkanal (de skal

vende rigtigt frem/tilbage og
venstre/højre, se figuren). Kabel-
kanalerne skrues fast med en
tandskive + en skrue M 5 × 12 på
hver midterholder og to tandski-
ver og to skruer M 5 × 12 på
tværlisterne.

2. Montér den forreste topplade
med fire tandskiver og fire skruer
M 5 × 12.

18
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 10 af 12

Montage

20
Type E eller Diematic-m styrepanel

1. Anbring styrepanelet på den forreste topplade.

2. Skru det fast med to tandskiver og to selvskærende skruer
Ø 3,94 × 12,7 forrest på styrepanelets bund.

3. Rul følernes kapillarrør forsigtigt op og før dem gennem åb-
ningen i toppladen ned til dykrøret. Gør dem fast i dykrøret
med skillefjederen.
Bemærk følerne skal skubbes helt i bund på dykrøret.

22
Udfør den elektriske installation til sty-
repanelets klemlister:
For type E og standard styrepanel, se
“Montage- og installationsvejledning”.
For Diematic-m styrepanel, se den
specielle monterings- og installations-
vejledning for dette.

Meget vigtigt: 230 V kablerne må
ikke ligge sammen med følernes lav-
spændingskabler, da deres indukti-
onsstrømme kan forstyrre følerne.
Læg derfor 230 V kablerne i den ene
kabelkanal og følerkablerne i den an-
den, og gør dem fast med kabelbinde-
re. Udenfor kedlen, før kablerne i to
adskilte rør eller kabelkanaler med
mindst 10 cm afstand.

1. Stik de forreste sideplader (længde
520 mm) ned i panelholderen forneden
og hæng dem op på kabelrenderne.

2. Gør dem fast forneden med i alt to tand-
skiver + to skruer M 5 × 12 og foroven til
det forreste toppanel med i alt to tandski-
ver + to skruer Ø 3,94 × 2,7.

23

Standard panel

1. Anbring styrepanelet på den forreste topplade.

2. Skru det fast med to tandskiver og to selvskærende
skruer Ø 3,94 × 25 bagerst på styrepanelets bund.

3. Rul følernes kapillarrør forsigtigt op og før dem gen-
nem åbningen i toppladen ned til dykrøret. Gør dem

fast i dykrøret med skillefjede-
ren.

Bemærk følerne skal
skubbes helt i bund

på dykrøret.

21
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 11 af 12

Montage

25
1. Anbring resten af toppladerne på kedlen i følge

tabellen. Den forreste topplade blev monteret i
trin 18, punkt to.

2. Skru den forreste af de mellemste 480 mm top-
plader fast med fire tandskiver + fire skruer
M 5 × 12.

3. Skru de(n) resterende topplade(r) fast med to
tandskiver + to skruer M 5 × 12 (pr. plade).

24
• Montér de øvrige sideplader i rækkefølgen

forfra og bagud: Stik sidepladen ned i panel-
holderen forneden og hæng det op på kabel-
renden foroven.

Kedeltype Sideplader (bredde) [mm]

Forrest Bagerst

GT 408 520 930

GT 409 520 480 610

GT 410 520 480 770

GT 411 520 480 930

GT 412 520 480 480 610

GT 413 520 480 480 770

GT 414 520 480 480 930

Kedeltype Forreste 

topplade

Mellemste topplader Bagerste 

topplade

Sæt

GT 408 480 480 490 CS12

GT 409 480 480 480 170 CS13+CS14

GT 410 480 480 480 330 CS11+CS13

GT 411 480 480 480 490 CS12+CS13

GT 412 480 480 480 480 170 CS14+CS13

GT 413 480 480 480 480 330 CS11+CS13

GT 414 480 480 480 480 490 CS12+CS13
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Lavtemperaturkedel
GT 400

Side 12 af 12

Montage

26
Montage af de bagerste panelplader

1. Hæng den nederste bagplade op på de to
tyller og skru den fast til sidepladen med
to tandskiver + to selvskærende skruer
Ø 3,94 × 12,7.

2. Hæng den højre og venstre øverste bagpla-
de op på hver deres to tyller.

3. Skru hver af dem fast til den nederste bag-
plade med en tandskive + en selvskærende
skrue Ø 3,94 × 12,7.

4. Skru hver af dem fast til den bagerste top-
plade med to tandskiver + to selvskærende
skruer Ø 3,94 × 12,7.

1. Skru det nederste brænderpanel fast på
den endnu ikke monterede tvær-liste med
to tandskiver + to selvskærende skruer
Ø 3,94 × 12,7.

2. Montér tværlisten på sidepanelerne med to tandskiver + to
selvskærende skruer Ø 3,94 × 12,7.

3. Montér det øvre brænderpanel på den nedre brænderforplade
med to fladskiver + to skruer M 12 × 25.

1. Hæng det
højre og
venstre
nedre frontpanel op på sideplader-
nes tyller, så de låses af bundlisten.

2. Montér det forreste mellempanel i si-
depladernes “nøglehuller”.

3. Stik det øverste forreste panel ned i
mellempanelet og hæng det op for-
oven som vist på figuren.

28

27
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29
Typeskilt påklæbes.
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