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CIVIEL GEBRUIK Verwarmingskabels
VORSTBESCHERMING VOOR HELLINGEN

Constant vermogen

Easy Ramp
Constant vermogen verwarmingsmat.

Raytech Easy Ramp bestaat uit een verwarmende kabel met constant vermogen gecombi-
neerd met een band zodat een verwarmende en eenvoudig op het te beschermen oppervlak 
aan te brengen mat gevormd wordt.  Easy Ramp is met name geschikt voor het behandelen 
van problemen verbonden aan ijs en sneeuwophopingen op opritten naar garages, voet-
paden, niet overdekte parkeerplaatsen, trottoirs, enz. Easy Ramp kan geïnstalleerd worden 
op cement, asfalt, klinkers of onder porfiertegels of andere tegels die met zand en cement 
worden vastgezet. De Easy Ramp vloermatten hebben een standaardbreedte van 60 cm. 
Deze breedte is voldoende om het spoor van autobanden van ijs en sneeuw te bevrijden 
of om een geheel veilige doorgang voor voetgangers te creëren. Het specifiek ontwikkelde 
vermogen van Easy Ramp is 300 W/m2. De mat is verkrijgbaar in verschillende lengtes die 
eenvoudig aan het te behandelen oppervlak aan te passen zijn. U kunt het resterende deel 
van de mat eenvoudig 90° omvouwen als de afmetingen groter zijn dan het te behandelen 
oppervlak. De mat wordt gereed voor de installatie geleverd en bevat 4 meter koude kabel 
(3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2) voor de aansluiting op de stroomtoevoer. De verwarmende kabel 
met constant vermogen in de mat is opgebouwd uit 2 afgeschermde draden. Slechts een 
enkele zijde moet op de stroomvoorziening worden aangesloten waardoor de installatie 
van de mat nog sneller en eenvoudiger is.

Vermogen tapijt: 300 W/m2

Voeding: 230 V ~ 50/60 Hz
Dikte tapijt: 7,5 mm

Minimum installatietemperatuur: + 5°C
Maximum bedrijfstemperatuur: + 80°C

Koude kabel (voeding): 
lengte 4 meter - 3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2 

Soort verwarmingskabel: 
Afgeschermd met 2 conductoren

Afmetingen verwarmingskabel: ~ 5x7 mm
Vermogen verwarmingskabel: 25 W/m

Isolatie: XLPE
Externe kabelhuls: PVC

Markering: CE 

Vermogen Specifiek vermogen Breedte Lengte
Product (W) (W/m2) (m) (m)

Easy Ramp 4/300 670 300 0,6 4

Easy Ramp 7/300 1140 300 0,6 7

Easy Ramp 13/300 2560 300 0,6 13

Easy Ramp 21/300 3730 300 0,6 21

Vorstwerende tracering voor 
hellingen, TRAPPEN EN 
VOETGANGERSPADEN
Voor het ijs- en sneeuwvrij houden van oprijhellingen 
naar garages, parkeerplaatsen, trappen,voetgangerspaden. 

Verkrijgbaar in de zelfregelende versie en de versie met constant vermogen.
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