
Product Datablad – GAS 220 Ace

GAS 220 Ace
Dé compacte en flexibele oplossing



Slimme ketel
Niet alleen energiemeters en thermostaten zijn  
tegenwoordig slim, ook de cv-ketel zelf wordt steeds 
intelligenter. Op die manier kan de installatiewereld  
meer voordeel halen uit de ‘connected’ omgeving.
Uiteraard is de GAS 220 Ace volledig voorbereid voor 
beheer en bewaking op afstand. Ook is hij in staat om 
zelf preventieve serviceberichten te sturen. Via de Smart 
Service Tool, in combinatie met de Smart Service app, 
kan de installateur ook ter plekke eenvoudig via zijn 
smartphone of tablet met het toestel communiceren  
en alle informatie uitlezen of instellen. 

Eenvoudige installatie
Net als zijn grote broer, de GAS 310 Eco Pro, is de  
GAS 220 Ace voorzien van transportwielen, waardoor 
hij eenvoudig op zijn plek gereden kan worden. Door de 
zeer compacte afmetingen en het lage gewicht past de 
GAS 220 Ace in elke stookruimte. Zodra de mantel wordt 
geopend schakelt automatisch de binnenverlichting in, 
zodat ook in een donkere stookruimte onderhoud 
gepleegd kan worden. Alle belangrijke componenten 
kunnen eenvoudig bereikt worden en de aanraakpunten 
zijn voorzien van een opvallende kleur, zodat onderhoud 
snel uitgevoerd kan worden.
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Remeha introduceert de GAS 220 Ace, dé compacte en flexibele oplossing voor de  
utiliteit. Deze krachtpatser, met een voetafdruk van een halve vierkante meter, is groots 
in warmte en levert een vermogen van 150 tot maar liefst 300 kW. Behalve compact 
en krachtig kenmerkt de GAS 220 Ace zich door zijn intelligentie en zuinigheid. Het 
toestel is zowel los als in cascade opstellingen leverbaar. Bovendien zijn de toestellen 
volledig voorbereid voor communicatie en beheer op afstand. Door de lage uitstoot 
van stikstofoxiden voldoet de GAS 220 Ace aan de MIA/VAMIL eisen. 

Intelligent
Compact en flexibel
Eenvoudige installatie

eSMART inside

Op de Remeha GAS 220 Ace is ook ‘eSMART 

inside’ van toepassing.  eSMART staat voor de 

digitale mogelijkheden die Remeha biedt en gaat 

bieden. De basis wordt gevormd door nieuwe 

besturingselektronica, die niet alleen de ketel 

zelf op een uiterst betrouwbare, comfortabele en 

slimme wijze aanstuurt, maar ook mogelijkheden 

schept om een intelligente ‘connected’ omgeving 

te creëren.
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Belastingvoordeel
via MIA/Vamil
Door de lage uitstoot aan NOx is de belasting voor het 
millieu zeer laag. De uitstoot is zelfs zo laag dat de GAS 
220 Ace voldoet aan de MIA/Vamil eisen. Hierdoor komen 
ondernemers in aanmerking voor een flink belasting-
voordeel. De MIA regeling geeft de mogelijkheid om 13,5% 
van de investering voor een GAS 220 Ace installatie, af 
te trekken van de fiscale winst. Via de Vamil regeling 
kunnen ondernemers bovendien 75% van de investering 
af schrijven op een willekeurig moment, hetgeen rente  
en liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Voor meer infor ma-
tie over de regeling kijkt u op www.rvo.nl. De Gas 220 Ace 
staat op de positieve lijst B 4310.’

Ga voor meer informatie over de MIA/Vamil regeling naar:  

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil.

Een echte Remeha ketel
Naast de nieuwigheden blijft de GAS 220 Ace toch ook een 
echte Remeha ketel. Net als de overige Remeha ketels is de 
GAS 220 Ace, ondanks z’n hoge vermogen, voorzien van een 
gietaluminium warmtewisselaar. Dit zorgt ervoor dat de ketel 
compact en licht blijft en snel kan reageren op een wisselende 
warmtevraag. De condensbak is van een composiet materiaal 
gemaakt, waardoor er geen aparte condensafvoer in het 
rookgaskanaal nodig is. Door de robuuste warmtewisselaar 
heeft de GAS 220 Ace een lange levensduur met geringe 
onderhoudskosten. De ‘total cost of ownership’ zijn opvallend 
laag.

Eenvoudig alle informatie 
uitlezen of instellen met de 
Smart Service App.

Zelfstandig of in cascade
De GAS 220 Ace is gewoon erg goed in wat hij hoort 
te doen: verwarmen. Met een maximaal vermogen van 
150 tot maar liefst 300 kW kan een breed scala aan 
utiliteitsgebouwen op een energiezuinige manier worden 
verwarmd. Als zelfstandig toestel of met meerdere ketels 
in een cascade-opstelling. Door het hoge vermogen van 
de GAS 220 Ace kan met minder ketels het benodigde 
vermogen worden bereikt, waardoor nog compactere 
installaties kunnen worden gerealiseerd. 

Een speciaal voor de GAS 220 Ace ontwikkelde casca de-
set is binnenkort leverbaar waardoor met slechts 4 ketels 
een vermogen van 1200 kW geleverd kan worden.
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   Total cost of ownership
Met de GAS 220 Ace bespaart u op alle aspecten die 

de total cost of ownership betreffen. Lage aanschaf en 

installatiekosten, lage onderhoudskosten en een laag 

verbruik door een zeer hoge efficiëntie.  

Dit ziet u terug in:

›  Hoge kwaliteit van het ontwerp en de gebruikte 

materialen

›  Zeer lage NOx uitstoot waardoor de ketel op de 

positieve MIA/Vamil lijst staat

›   Condenserende gietaluminium warmtewisselaar, 

waardoor een langdurig hoog rendement mogelijk is

›  Uitermate service en onderhoudsvriendelijk

›  Met de dienst Predictive Maintenance worden de 

servicekosten verlaagd en het aantal overbodige 

bezoeken aan de installatie geminimaliseerd

Flexibele installatiemogelijkheden
De installatiewereld verandert snel, ketels worden 

pieklast ketels en moeten zowel in oude als nieuwe 

installaties probleemloos toegepast kunnen worden. 

› Leverbaar in 150, 200, 250 en 300 kW

›  Compact, laag gewicht en flexibel te plaatsen

›  Ingebouwde terugslagklep voor rookgaszijdige  

overdruk cascade

›  Bij de GAS 220 Ace komt binnenkort ook een  

     cascadeset beschikbaar, waardoor met slechts 4 

compacte ketels 1.200 kW kan worden geleverd

›  Open en gesloten luchttoevoer toepasbaar

›  Snelle reactie op een wisselende warmtevraag  

van het gebouw

›  Dankzij het nieuwe regelplatform kunnen zowel  

oude als nieuwe ketels en duurzame energiebronnen 

met elkaar worden verbonden

Klaar voor de toekomst
Een ketel van Remeha heeft een lange levensduur, 

waardoor we nu al de voorbereidingen moeten treffen 

voor de toekomstige ontwikkelingen. Verdere integratie 

van duurzame energiesystemen en connectiviteit spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

›  Laag energieverbruik en lage emissies

›  Geschikt voor toekomstige aanpassingen van de 

verwarmingsinstallatie van het gebouw

›   Nieuw en open regelplatform, waardoor  

communicatie met het gebouw beheer systeem  

of andere platforms mogelijk is

›  Aangesloten op de Remeha eTwist thermostaat

›   Service intervaltijd gebaseerd op het gebruik van  

de ketel

›  Gevarieerde temperatuurbelasting van de 

warmtewisselaar mogelijk (LT en HT installaties)

GAS 220 Ace 
 alle winstpunten  
 op een rij
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Technische gegevens
Afmetingen en aansluitingenVoornaamste componenten
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Aansluiting rookgasafvoer

Aansluiting luchttoevoer

Aansluiting sifon

Aansluiting aanvoer CV

Aansluiting retour CV

Aansluiting gas

Bedieningsgemak 
De GAS 220 Ace is standaard voorzien van het T-Control 
kleuren display waarop eenvoudig de belangrijkste  
parameters kunnen worden ingesteld. Op de besturing kan  
een 0-10 V, aan/uit of OpenTherm, een blokkerende en een 
vrijgave ingang worden aangesloten. Naast de relevante  
parameters van de ketel kan vanuit de besturing ook een 
CV groep met mengklep, een direct CV groep of een  
groep van sanitair warm water worden geregeld. 

Aanvullende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld communi-
catie met een gebouw beheersysteem, predictive main-
tenance en cascade regeling zijn binnenkort als accessoire 
leverbaar.

1 Retourleiding CV

2 Bemanteling/luchtkast

3 Luchttoevoer

4 Bedieningspaneel

5 Aan/uit schakelaar

6  Service connector  

(PC aansluiting)

7 LED-binnenverlichting

8 Luchtdrukverschilschakelaar

9 Aanvoersensor

10 Brander

11 Adapter

12 Warmtewisselaar

13 Terugslagklep

14  Warmtewisselaar  

temperatuursensor

15 Ontstekingstrafo

16 Waterdruksensor

17 Inspectieluik  

 warmtewisselaar

18 Vul/aftapkraan

19 Frame

20 Sifon

21 Stelbout

22 Transportwiel

23 Luchtinlaatdemper

24 Condensbak

25 Drukpunt gas

26 Venturi

27 Gasblok

28 Besturingsautomaat  

 (CU-GH)

29 Ventilator

30 Rookgasaansluitpijp

31 Rookgassensor

32 Steun

33 Drukmeetpunt gas

34 Rookgasmeetpunt

35 Rookgasafvoer

36 Gasaansluiting

37 Handontluchter

38 Aanvoerleiding CV
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GAS 220 Ace

Voor installatie en service-

werkzaamheden is vóór  

de ketel een vrije ruimte 

nodig van minimaal 1 x 1 m. 

Gerekend vanaf de vloer  

tot boven de ketel.

Opstellingsruimte  
en afmetingen

T +31 (0)55 549 6969

F +31 (0)55 549 6496

E remeha@remeha.nl

Remeha B.V.  Marchantststraat 55  7332 AZ Apeldoorn  P.O. Box 32  7300 AA Apeldoorn

Uw Remeha leverancier
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OMSCHRIJVING EENHEID 160 200 250 300

Belastingregeling Modulerend, Aan/Uit, 0-10 V

Nominaal Vermogen 50/30Oc kW 32,1 - 156,6 43 - 210 53,9 - 260,8 64,8 - 309,8

Nominaal Vermogen 80/60Oc kW 29,5 - 147,6 39,9 - 194,6 49,2 - 243,0 59 - 290

Nominale Belasting (Hi) kW 30 - 152 40 - 200 50 - 250 60 - 299

Nominale Belasting (Hs) kW 33,3 - 169 44,4 - 222,2 55,6 - 277,8 66,7 - 332,2

Gascategorie G20 (H), G25(L), G25.3(K)

Gasvoordruk G20 (H-Gas) mBar 17 - 25

Gasvoordruk G25/25.3 (L-Gas) mBar 20 - 30

Nox Jaaremissie (G20 En15502: O2=0%) mg/kWh 20 25 28 34

Rookgashoeveelheid kg/h 57 - 287 75 - 373 93 - 467 113 - 565

Maximale Schoorsteentegendruk Pa 200 150 150 150

Type Indeling Rookgasafvoer B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Maximale Watertemperatuur °C 110

Maximale Bedrijfstemperatuur °C 90

Beschermingsgraad IP X1b

Minimale Waterdruk Bar 0,8 0,8 0,8 0,8

Maximale Waterdruk Bar 5 7 7 7

Waterzijdige Weerstand Dt 20 K mBar 190 100 150 200

Gewogen geluiddrukniveau op 1 m dB(A) 58,7 59,7 63,8 63,8

Gewicht kg 205 245 245 245

Afmetingen mm 800 X 657 X 1662

Aansluitspanning V/Hz 230 / 50

Aansluitingen Cv-Zijde (buitendraad) “ R 1¼ R 2

Rookgasafvoer / Luchttoevoer mm Ø150 Ø200

Aansluiting Gas (buitendraad) “ R 1 R 1½

Optionionele tweede Retouraansluiting  

(buitendraad)
“ R 1¼ R 2

AD-0001163-01


