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CIVIEL GEBRUIKVerwarmingskabels
VORSTBESCHERMING VOOR HELLINGEN
Zelfregelend

MCA Ramp
Zefregelende verwarmingskabel.

De in cement verzonken kabel wordt gebruikt om de ophoping van ijs of sneeuw op oprijhel-
lingen, trappen, voetpaden, parkeerplaatsen, voetgangerspaden, enz. te vermijden. Geschikt 
voor oprijhellingen van cement, klinkers of asfalt, zowel voor lichte als zware voertuigen. 
De kabel kan tijdens de bouw van de oprijhelling aangebracht worden door hem aan de 
elektrogelaste bewapening te bevestigen of door hem op al bestaande oprijhellingen in het 
cement aan te brengen en de geulen vervolgens met plastisch cement op te vullen. Maar u 
kunt de kabel ook op het cement aanbrengen en vervolgens met een andere laag cement 
afdekken. Neem contact op met Raytech voor het ontwerp en een offerte.

Regeleenheid voor Easy Ramp en MCA Ramp
De regeleenheid C 2000, te voltooien met de temperatuur-, sneeuw- en vochtsensor C2000-
SR (sensor die moet worden geplaatst op de helling en apart van de regeleenheid moet 
worden besteld), geeft de consensus voor de opstart van de installatie als tegelijkertijd 
een lage temperatuur en sneeuw of ijs worden gemeten, zodat het energieverbruik wordt 
geoptimaliseerd. 

Vermogen a 0°C
in beton 
(W/m)

Max
bedrijfstemperatuar 

(°C)

Kabellengte

Zekering  
(clading)*

maximum lengte 
(m)Product

MCA 20-I-GF 90 120 40 A 64

MCA 10** 50 65 40 A 90

Cement van de oprijhelling

Verwarmende kabel

Elektrogelaste bewapening

Mager beton

* Differentieelbeveiliging 30 mA.
** Voor opritten, trappen, enz. met een omgevingstemperatuur niet lager dan -15°C.
Voor afvoeren en riolen raden we het gebruik aan van tracing MCA 20-I-GF kabel. Neem voor overige 
informatie contact op met Raytech.

Opmerking: gebruik voor het behandelen van afvoerkanalen de kabel MCA8 die u onder het rooster op 
de bodem van het kanaal aanbrengt.

Accessoires voor de aansluiting van MCA Ramp

Verbindingsset geïntegreerd 
met einddoos Kit eindstuk Kit kabelmof Kabelklem

MCA Universal IP68 MCA Universal IP68 MCA Universal IP68 MCA-PRESS

Centrale Temperatuur-, sneeuw- en vochtsensor

C2000 C2000-SR

Voor de bekleding met cement of tegels

Zie de specifieke accessoires op pag. 209

MCA Universal IP68


