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GAS 320/620 Ace
De intelligentste krachtpatser



Product Datablad – GAS 320/620 Ace

Met de geheel nieuwe GAS 320/620 Ace levert Remeha een hoogwaardig 
100% maatwerkproduct met een vermogen van 285 kW tot meer dan 1 MW in 
combinatie met een beproefde techniek en nieuwe hoogwaardige elektronica. 
De staande HR-ketels van Remeha zijn toonaangevend in het segment van de 
hogere vermogens. 

Intelligent
Compact en fl exibel
Eenvoudige installatie

Voor elke situatie een passende 
oplossing 
De Remeha GAS 320/620 Ace kenmerkt 
zich door z’n uitstekende prestaties, 
fl exibele toepasbaarheid en is speciaal 
ontwikkeld voor de grotere vermogens. 
Uiteraard zijn de prestaties uitstekend en 
bovendien zeer fl exibel toepasbaar. Elke 
ketel wordt compleet geassembleerd, 
volledig vooringesteld en getest geleverd. 
Optimaal voorbereid voor transport en 
installatie. 
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De GAS 320/620 Ace is nog gebruiksvriendelijker 
gemaakt dan zijn voorganger. Zoals je mag verwachten 
zijn de sterke punten behouden. Met een breedte van 
slechts 72 cm (excl. bemanteling 70 cm) past de ketel 
door alle reguliere deuren. En doordat de GAS 320/620 
Ace deelbaar is in kleine, handzame delen is deze in ieder 
ketelhuis in te passen. Bovendien is de GAS 320/620 
Ace standaard voorzien van transportwielen, waardoor 
deze zo het ketelhuis in gereden kan worden. Daarnaast 
is de ketel binnen 20 minuten te ontmantelen in kleine, 
goed handelbare delen. Als kers op de taart hebben 
we verlichting toegevoegd in de ketel, zodat tijdens 
onderhoud altijd voldoende licht voor handen is.

De ketel is, net als de andere staande ketels uit de Ace-
familie, eenvoudig te bedienen doormiddel van het 
heldere kleurendisplay. Tot slot is de GAS 320/620 Ace 
eenvoudig in bedrijf te stellen met de Smart Service 
Tool. Door de ingebouwde Bluetooth module is het zelfs 
mogelijk om direct met de Smart Service App op een 
smart device te verbinden.

Intelligente krachtpatser
De GAS 320/620 Ace is de nieuwste, en het grootste lid 
van de slimme Ace-familie. Zo is de GAS 320/620 Ace 
volledig voorbereid voor beheer en bewaking op afstand. 
Ook is hij in staat om zelf preventieve serviceberichten te 
sturen zodat de Total Cost of Ownership zo laag mogelijk 
wordt en de installateur niet voor verrassingen komt 
te staan. Op technisch vlak zijn de nodige innovaties 

gerealiseerd. Zo heeft de GAS 320/620 Ace een T 
van 40K over de warmtewisselaar. Dit maakt de ketel 
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld hybride systemen 
als pieklastketel of als verwarmingsbron voor een 
collectieve installatie in bijvoorbeeld de gestapelde 
woningbouw. De GAS 320/620 Ace is standaard voorzien 
van een terugslagklep, in het geval van een cascade of 
GAS 620 Ace, kunnen rookgassen van de ene ketel zo niet 
terugstromen in de andere ketel.

Door de zeer lage NOx uitstoot, komt de GAS 320/620 
Ace in aanmerking voor de MIA/Vamil subsidie. Als eerste 
ketel in het utiliteitssegment is de GAS 320/620 Ace 
gecertifi ceerd voor het stoken op aardgas met bijmenging 
van 20% waterstof. Door het bijmengen van duurzame 
waterstof wordt de, toch al zeer lage NOx uitstoot, tot wel 
20% extra gereduceerd. Dit maakt de ketel tot een nog 
duurzamere oplossing.

Waterstof 
Deze ketels zijn nu ook al geschikt voor 20% 
bijmenging van waterstof.

Remeha GAS 620 Ace 
De GAS 620 Ace is opgebouwd uit een 
linker en rechter module, waarbij elke 
module dezelfde afmetingen als de GAS 
320 Ace heeft. Deze worden rookgaszijdig 
(optioneel luchtzijdig) en ook qua 
bemanteling gecombineerd. Doordat ieder 
ketelmodule van een eigen besturing is 
voorzien en ook hydraulisch en gaszijdig 
separaat aangesloten kan worden, is voor 
een optimale installatietechnische fl exibiliteit 
gezorgd. Het rookgaszijdige broekstuk is 
bijvoorbeeld draaibaar uitgevoerd, zodat 
de rookgas-aansluiting zowel verticaal als 
horizontaal uit te voeren is. 
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Krachtig,
veilig, fl exibel en
toekomstbestendig
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eSmart Inside

Hoe werkt het?

eSmart Inside is een modern ICT-platform waardoor uitgebreide 
communicatie- en automatiseringsmogelijkheden mogelijk 
zijn of worden. Hierbij wordt de basis gevormd door de 
nieuwe besturingselektronica van onze producten. Deze 
elektronica stuurt niet alleen deze producten zelf op een uiterst 
betrouwbare, comfortabele en slimme wijze aan, maar schept 
ook mogelijkheden om een intelligente ‘connected’ omgeving te 
creëren.

Alle Remeha staande ketels zijn identiek te bedienen. Zelfde display 
en standaard voorzien van SWW en CV groep, 2 statuscontacten 
en 0-10 V uitgang voor pomp of GBS. Eenvoudig uit te breiden 
met aanvullende functionaliteit zoals extra CV menggroepen, 
regelafsluiters, tapwaterboilers en buff ervaten. 

GBS

CLOUD

Modbus 
gateway

Bacnet 
gateway

Cloud 
gateway

Wat levert het op?

Effi  ciënt beheer op afstand Bedrijfszekerheid door 
remote alerts.

Meer comfort



Levering en opstelling 
De Remeha GAS 320 Ace wordt 
compleet gemonteerd en verpakt 
geleverd. De verpakking is 80 cm breed 
en 179 cm hoog en heeft een lengte die 
afhankelijk is van de keteluitvoering. De 
basis van de verpakking is een pallet van 
80 cm breed, waardoor deze met een 
palletwagen of een heftruck vervoerd kan 
worden. Het deksel van de verpakking 
kan dienst doen om hindernissen, als 
drempels end. te overwinnen. De ketel 
is voorzien van stelpoten om de ketel 
horizontaal en met de wielen vrij van de 
vloer op te kunnen stellen. 

Slimme ketel
Niet alleen energiemeters en thermostaten zijn 
tegenwoordig slim, ook de cv-ketel zelf wordt steeds 
intelligenter. Op die manier kan de installatie wereld meer 
voordeel halen uit de ‘connected’ omgeving. Uiteraard 
is de GAS 320/620 Ace volledig voorbereid voor beheer 
en bewaking op afstand. Ook is het toestel 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. 

Connectiviteit is een uitgangspunt van het eSmart 
Inside platform. Dit betekent dat het toestel via een 
eenvoudig in te bouwen interface te koppelen is aan 
een gebouwbeheer systeem via het Modbus of Bacnet 
protocol. Via Remeha Connect kan de installateur 
op de hoogte gehouden worden van verschillende 
servicemeldingen, zoals storingsmeldingen.

› Smart Service Tool: met de Remeha Smart Service  
 Tool met Bluetooth wordt het stellen van diagnoses  
 aan een toestel bij installatie, onderhoud en storingen  
 nu nog eenvoudiger en sneller.

› Remeha Connect: ontvang storingsmeldingen via  
 e-mail met het Onderdelen Garantie Plan van Remeha.

› GBS service: eenvoudige installatie op GBS-systemen  
 met de ModBus-gateway.

Eenvoudig alle 
informatie uitlezen 
of instellen met 
de Smart Service 
App.
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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 320/620 Ace voldoet 
aan de MIA\Vamil eisen. Hierdoor komen 
ondernemers in aanmerking voor een fl ink 
belastingvoordeel. De MIA regeling geeft de 
mogelijkheid om 13,5% van de investering 
voor een GAS 320/620 Ace installatie af te 
trekken van de fi scale winst. Via de Vamil 
regeling kunnen ondernemers bovendien 
75% van de investering afschrijven op een 
willekeurig moment, hetgeen rente en 
liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Voor meer 
informatie over de regeling kijkt u op www.
rvo.nl. De GAS 320/620 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

“Met Remeha 
Connect kan de 
GAS 320/620 
Ace eenvoudig 
op afstand 
beheerd worden 
en wordt de 
installateur tijdig 
geïnformeerd bij 
storingen”

Onderdelen Garantie Plan
De GAS 320/620 Ace kan worden uitgerust met het 
Onderdelen Garantie Plan van Remeha. Een internet 
gateway voor Remeha Connect en storings melding 
via email zijn inbegrepen om zo de Total Cost of 
Ownership van de ketel te verlagen. Voor een vast 
bedrag per jaar staat het toestel in verbinding met 
Remeha Connect, zo kan het toestel op afstand 
gemonitord en beheerd worden. Of wordt de 
installateur geïnformeerd wanneer er onverhoopt een 
storing optreedt. 

Klaar voor de toekomst 
Omdat bekend is welke storing er is opgetreden, kan 
bij een reparatie bezoek gelijk de benodigde materialen 
worden meegenomen, waardoor de kans dat de storing 
in een keer opgelost kan worden verhoogd wordt. Zo is 
het ook minder noodzakelijk om een grote hoeveelheid 
reserve onderdelen mee te nemen. 

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 320/620 Ace voldoet 
aan de MIA\Vamil eisen. Hierdoor komen 
ondernemers in aanmerking voor een fl ink 
belastingvoordeel. De MIA regeling geeft de 
mogelijkheid om 13,5% van de investering 
voor een GAS 320/620 Ace installatie af te 
trekken van de fi scale winst. Via de Vamil 
regeling kunnen ondernemers bovendien 
75% van de investering afschrijven op een 
willekeurig moment, hetgeen rente en 
liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Voor meer 
informatie over de regeling kijkt u op www.
rvo.nl. De GAS 320/620 Ace staat op de 
positieve lijst B 4310.’ 

Ga voor meer informatie over de MIA\
Vamil regeling naar: 
regelingen/mia-en-vamil
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Alle winstpunten
op een rij:
› Tot 20% mengen met waterstof

› Bijmengen T van 40K over de warmtewisselaar  
mogelijk

› Zeer lage NOx uitstoot

› Standaard voorzien van transportwielen  
en verlichting in de ketel

› Lage Total Cost of Ownership 

› Remeha Connect

› Belastingregeling modulerend 1:5  
(20% - 100%)

› Gas 620 1:10

› Warmtewisselaar uit corrosiebestendige  
gietaluminium leden

› Premix verbrandingstechniek met gas-/luchtkoppeling

› De ketels worden compleet gemonteerd  
en vooringesteld geleverd

› Uitermate compact; door een breedte  
van slechts 72 cm past hij door iedere reguliere deur

› Laag gewicht

› Modern besturingsplatform met kleurendisplay

› Laag elektriciteitsverbruik

› Open en gesloten uitvoering mogelijk

› Alle regel- en beveiligingsapparatuur binnen de  
bemanteling 

› Geruisarme werking 

› Voorzien van Remeha’s Comfortmaster, een  
geavanceerde, zich aan de installatie aanpassende  
ketelbesturing, voor een  
betrouwbare warmte-levering 

› Linkse of rechtse uitvoering mogelijk 

› Ook leverbaar in duo-uitvoering: Remeha GAS 620 
Ace, met onder andere een gecombineerde  
rookgasafvoeraansluiting 

› Geleverd in verpakking met op- en afrijdplank 

› Eenvoudig te koppelen aan en gebouw beheer systeem

› Elke ketel is maatwerk, diverse accessoires worden in 
de fabriek voor u ingebouwd

› Nederlands kwaliteitsproduct en Dutch design

Product range
› GAS 320 Ace-285 

› GAS 320 Ace-355 

› GAS 320 Ace-430 

› GAS 320 Ace-500 

› GAS 320 Ace-575 

› GAS 320 Ace-650

› GAS 620 Ace-570 

› GAS 620 Ace-710 

› GAS 620 Ace-860 

› GAS 620 Ace-1000 

› GAS 620 Ace-1150 

› GAS 620 Ace-1300



Regeltechnische 
toepassingsmogelijkheden
 De Remeha GAS 320/620 Ace kan op de volgende 
manieren worden aangestuurd: 

› Als enkele ketel of in cascadeopstelling d.m.v. rege-
laars die moduleren op basis van ruimte en/of 
buitentemperatuur. 

› Aan/uit-regelaars, eventueel gebruik makend van 
de interne stooklijn van de ketel (in combinatie met 
buitentemperatuursensor). 

› Analoge signalen (0-10 Volt) voor aansturing op 
vermogen of op aanvoertemperatuur. 

› Aansturing via het GBS doormiddel van Modbus/
Bacnet protocol

› Remeha Cascaderegelaar

Uniek concept, 
100% maatwerk
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Accessoires

› Gecombineerde dak doorvoerset 
t.b.v. gesloten uitvoering. 

› Luchtfi lter t.b.v. open uitvoering in stoffi  ge omgevingen. 

› Luchtfi lterbox t.b.v. gesloten uitvoering in stoffi  ge 
omgevingen. (exclusief luchtfi lter) 

› Gaslekcontrole apparatuur. 

› Gashoofdkraan. 

› Minimum gasdrukschakelaar. 

› Waterdruksensor. 

› Verloopstukken voor rookgasafvoer en luchttoevoer 
van ø 250 mm naar ø 200 mm. 

› Recom communicatieset t.b.v. pc. 

› Diverse interfaces. 

› Reinigingsgereedschap. 

› Gecombineerde luchttoevoerset. 

›  Diverse interfaces.

›  Reinigingsgereedschap.

› Gecombineerde luchttoevoerset.



Type L (mm)

GAS 320 Ace-285 1160

GAS 320 Ace-355 1160

GAS 320 Ace-430 1160

GAS 320 Ace-500 1469

GAS 320 Ace-575 1469

GAS 320 Ace-650 1469
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Deelbaarheid 
van de GAS 
320/620 Ace 
De Remeha GAS 320 en 620 Ace zijn modulair 
opgebouwd. Als dat voor het transport naar de 
stookruimte binnen een gebouw nodig is, kan 
de ketel binnen 20 minuten eenvoudig worden 
ontmanteld. Door het ontmantelen blijft alleen 
de warmtewisselaar over gemonteerd op het 
frame met condensbak. Dit unieke concept kan 
er voor zorgen dat de ketel in de lift past of 
door een nauwe gang, waardoor aanzienlijk be-
spaard kan worden op bijvoorbeeld het inhuren 
van een hijskraan.



De Technische
gegevens

Remeha GAS 320 Ace Eenheid
285
(5 leden)

355
(6 leden)

430
(7 leden)

500
(8 leden)

575
(9 leden)

650
(10 leden)

Belastingsregeling Modulerend, Aan/Uit, 0 - 10 V

Nominaal vermogen CV-bedrijf 80/60° kW 51 - 261 65 - 327 79 - 395 92 - 461 106 - 530 119 - 601

Nominaal vermogen CV-bedrijf 50/30° kW 56 - 279 71 - 350 84 - 425 98 - 497 113 - 574 130 - 651

Nominale belasting CV-bedrijf (Hi) kW 54 - 266 68 - 333 82 - 402 95 - 469 109 - 539 122 - 610

Gewicht (exclusief water) kg 364 398 433 495 531 568

Afmetingen Lengte mm 1833 1833 1833 2142 2142 2142

Breedte mm 720 720 720 720 720 720

Hoogte mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Rookgasafvoer- en luchttoevoeraansluiting mm 250

Aanvoer- en retouraansluiting NW 80, DIN 2576 - druktrap PN 10

Optionele 2 retouraansluiting NW 65, DIN 2576 - druktrap PN 10

Gasaansluiting inwendig Rp 2”

Gascategorie - I2HL

Type indeling rookgasafvoer - B23, B23p, C33, C53, C63, C83, C93

Maximale watertemperatuur °C 110

Maximale bedrijfstemperatuur °C 90

Water bedrijfsdruk (min.- max.) bar 0,8-7

Aansluitspanning V / Hz 230 / 50

Gemiddeld geluidsniveau in ketelhuis op 

1 m afstand van de ketel
dB(a) 61 61 65 65 65 65
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Remeha GAS 620 Ace Eenheid
570
(2x5 
leden)

710
(2x6 
leden)

860
(2x7 
leden)

1000
(2x8 
leden)

1150
(2x9 
leden)

1300
(2x10 
leden)

Belastingsregeling Modulerend, Aan/Uit, 0 - 10 V

Nominaal vermogen CV-bedrijf 80/60° kW 69 - 522 87 - 654 123 - 790 122 - 922 148 - 1060 158 - 1202

Nominaal vermogen CV-bedrijf 50/30° kW 74 - 558 94 - 700 131 - 850 130 - 994 156 - 1148 169 - 1303

Nominale belasting CV-bedrijf (Hi) kW 72 - 532 91 - 666 128 - 804 127 - 938 170 - 1078 162 - 1220

Gewicht (exclusief water) kg 707 771 837 957 1025 1095

Afmetingen Lengte mm 1833 1833 1833 2142 2142 2142

Breedte mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460

Hoogte mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Rookgasafvoer- en luchttoevoeraansluiting mm 350

Aanvoer- en retouraansluiting NW 2x80, DIN 2576 - druktrap PN 10

Optionele 2 retouraansluiting NW 2x65, DIN 2576 - druktrap PN 10

Gasaansluiting inwendig Rp 2x2”

Gascategorie - I2HL

Type indeling rookgasafvoer - B23, B23p, C33, C53, C63, C83, C93

Maximale watertemperatuur °C 110

Maximale bedrijfstemperatuur °C 90

Water bedrijfsdruk (min.- max.) bar 0,8 - 7

Aansluitspanning V / Hz 230 / 50

Gemiddeld geluidsniveau in ketelhuis op 

1 m afstand van de ketel
dB(a) 64 64 68 68 68 68



L

T003497-D

L

T003667-F

L

T003496-D

L

T003666-F

Verbrandingsluchttoevoer en rook gasafvoer is mogelijk in verschillende drukgebieden, en 
halve CLV systemen. Met uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane hoogte-
verschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bedraagt 36 m.

Aansluiting in verschillende 
drukzones (C53, C83)

Rookgasafvoertabel open uitvoering (B23, B23P)

GAS 320 Ace Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 150 mm bij Ø 180 mm bij Ø 200 mm bij Ø 250 mm

285 20 m 50 m 50 m 50 m

355 11 m 30 m 50 m 50 m

430 8 m 22 m 39 m 50 m

500 7 m 18 m 32 m 50 m

575 5 m 13 m 24 m 50 m

650 5 m 12 m 21 m 50 m

(1) Berekend met starre buis en uitmonding zonder kap (‘vrije’ opening)

GAS 620 Ace Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 250 mm bij Ø 300 mm bij Ø 350 mm

570 50 m 50 m 50 m

710 31 m 50 m 50 m

860 20 m 50 m 50 m

1000 11 m 39 m 50 m

1150 5 m 26 m 50 m

1300 3 m 19 m 50 m

(1) Berekend met starre buis en uitmonding zonder kap (‘vrije’ opening)

Rookgasafvoertabel gesloten uitvoering (C33, C63, C93)

GAS 320 Ace Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 150 mm bij Ø 200 mm bij Ø 250 mm

285 5 m 42 m 50 m

355 - 21 m 50 m

430 - 13 m 39 m

500 - 10 m 32 m

575 - 5 m 34 m

650 - 4 m 30 m

(1) Berekend met starre buis en uitmonding zonder kap (‘vrije’ opening)

GAS 620 Ace Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 300 mm bij Ø 350 mm bij Ø 400 mm

570 50 m 50 m 50 m

710 43 m 50 m 50 m

860 26 m 50 m 50 m

1000 13 m 35 m 50 m

1150 5 m 16 m 24 m

1300 - 10 m 12 m

(1) Berekend met starre buis en parallelle dakdoorvoer 350 mm = Accessoires



L

T003498-D

L

T003668-F

GAS 320 Ace Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 250 mm

285 50 m

355 50 m

430 50 m

500 50 m

575 42 m

650 40 m

(1) Berekend met starre buis en uitmonding zonder kap (‘vrije’ opening)

GAS 620 Ace Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Keteltype Maximale lengte (L) (1)

bij Ø 350 mm

570 50 m

710 50 m

860 50 m

1000 23 m

1150 -

1300 -

(1) Berekend met starre buis en uitmonding zonder kap (‘vrije’ opening)

Reductietabel
Leidingreducties per toegepast element

Diameter Bochtstuk 45° Bochtstuk 90°

Leding-
reductie

Leding-
reductie

150 mm 1,2 m 2,1 m

180 mm 1,4 m 2,5 m

200 mm 1,6 m 2,8 m

250 mm 2,0 m 3,5 m

300 mm 2,4 m 4,2 m

350 mm 2,8 m 4,9 m



Afmetingen  GAS 320 Ace

GAS 320 Ace A(mm) B(mm) C(mm) L(mm) Symbool Aansluiting

285 1833 1635 1862 1490 Aanvoer CV, Flens NW 80 (DIN 2576)

355 1833 1635 1862 1490 Retour CV, Flens NW 80 (DIN 2576)

430 1833 1635 1862 1490 Gas / Gaz Gasaansluiting, G2” (Binnendraad)

500 2142 1944 2172 1800 Condensatie-afvoer, ø 32 mm (Inwendig)

575 2142 1944 2172 1800 Rookgasafvoer, ø 250 mm

650 2142 1944 2172 1800 Luchttoevoer, ø 250 mm

Tweede retour (optie), Flens NW 65 (DIN 2576))
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Afmetingen  GAS 620 Ace

GAS 620 Ace A(mm) B(mm) C(mm) L(mm) Symbool Aansluiting

570 1833 1635 1862 1490 Aanvoer CV, Flens NW 80 (DIN 2576)

710 1833 1635 1862 1490 Retour CV, Flens NW 80 (DIN 2576)

860 1833 1635 1862 1490 Gas / Gaz Gasaansluiting, G2” (Binnendraad)

1000 2142 1944 2172 1800 Condensatie-afvoer, ø 32 mm (Inwendig)

1150 2142 1944 2172 1800 Rookgasafvoer, ø 250 mm

1300 2142 1944 2172 1800 Luchttoevoer, ø 250 mm

Tweede retour (optie), Flens NW 65 (DIN 2576))

AD-3001443-02
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Uw Remeha leverancier

T +31 (0)55 549 6969
F +31 (0)55 549 6496
E remeha@remeha.nl

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