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Cabos de Aquecimento USO DOMÉSTICO
ANTICONGELANTE PARA RAMPAS
Poténcia constante

Comprimento máximo do circuito (m)

Ice Killer 2 Ice Killer 6

Temperatura de arranque 0°C -20°C 0°C -20°C

Proteção elétrica de 10 A, 
interruptor característica C, 
com proteção diferencial de 30 mA

95 77 58 41

Easy Cable
Cabo aquecedor com potência constante, versátil e 
dotado de acessório terminal e cabo de alimentação.

Particularmente indicado para resolver problemas de protecção contra o congelamento: 
acúmulos de neve ou gelo em rampas de acesso, passarelas e escadarias, ou ainda para a 
protecção contra o congelamento de tanques e reservatórios adequadamente isolados. Com 
uma potência especí� ca de 25 W/m, está disponível em 3 comprimentos de tipo padrão, ade-
quado para todos os possíveis tipos de traçamento. Dotado de acessório terminal e cabo de 
alimentação, Easy Cable é um cabo aquecedor com dois condutores, blindado e com bainha 
de protecção; as operações de instalação e ligação deste cabo são extremamente simples e 
rápidas. Lembre-se de que o cabo não deve ser cortado, unido ou sobreposto.

Alimentação: 230 V, 50/60 Hz
Dimensões do cabo: ~ 5x7 mm
Temperatura mín de instalação: +5°C
Temp. máx. de funcionamento: +80°C
 Tipologia cabo de aquecimento: 
com 2 condutores, blindado
Potência específica: 25 W/m
Isolamento: XLPE
Revestimento externo: PVC
Marcação: CE

  

CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE per rampe di accesso ai box, vialetti pedonali, etc.
CONSTANT WATTAGE HEATING CABLE for access ramps to garages, footpaths, etc.
CÂBLE CHAUFFANT À PUISSANCE CONSTANTE par les rampes d’accès aux garages, les rues piétonnes, etc.
CABLE CALEFACTOR DE POTENCIA COSTANTE para rampas de acceso, gradas, pasos peatonales, etc.
CONSTANT VERMOGEN KABEL voor hellingen, trappen, voetgangerspaden, etc.
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25 W/m

Easy Cable 26/25 L: 26,5 m Easy Cable 44/25 L: 44 m Easy Cable 92/25 L: 92 m

Potenza specifica
Specific power
Puissance specifique
Potencia específica
Specifiek vermogen

Lunghezza
Length
Longueur
Longitud
Lengte

Potenza
Power
Puissance
Potencia
Vermogen

(A) 40 cm - 4x (B) 50 cm - 5x

EASY CABLE 26/25 25 W/m 26,5 m 655   W/kit  6 m 5 m

EASY CABLE 44/25 25 W/m 44 m 1120 W/kit 10,5 m 8,5 m

EASY CABLE 92/25 25 W/m 92 m 2270 W/kit 22,5 m 18 m

Lunghezza massima della rampa per singolo passaggio ruota
Maximum length of the ramp for the passage of one single wheel 
Louguer maximale de la rampe pour le passage d’une roue
Longitud máxima de la rampa para el pasaje de una rueda
Maximale lengte van de oprit voor de doorgang van een wiel

40 cm

10 10

50 cm

 A  B

PARA RAMPAS - profundidade de instalação de aproximadamente 50 mm em relação à superfície.

Potência 
específica Comprimento

Potência 
nominal 40 cm 50 cm

Produto (W/m) (m) (W)  (A) 4 passagens  (B) 5 passagens

Easy Cable 26/25 25 26,5 655 6 m 5 m

Easy Cable 44/25 25 44 1120 10,5 m 8,5 m

Easy Cable 92/25 25 92 2270 22,5 m 18 m

Unidade de controlo para Easy Cable para rampas.
A unidade de controlo C 2000, que deve ser completada com o sensor de temperatura, neve 
e humidade C2000-SR (sensor a colocar paralelamente à rampa, devendo ser encomendado 
em separado da unidade de controlo), pilotando o contactor de alimentação, só fornece a 
autorização à inicialização da instalação na presença simultânea de baixas temperaturas e neve 
ou gelo, otimizando assim os consumos energéticos.

Centralina Sensor de temperatura, neve e humidade

C2000 C2000-SR

Tubo com passagem 
longitudinal

Potência 
específica 

Potência 
nominal 

total
Produto (W/m) (W)

Easy Cable 26/25 25 655 10 mm 20 mm

Easy Cable 44/25 25 1120 10 mm 20 mm

Easy Cable 92/25 25 2270 10 mm 20 mm

Anti-congelante para tubos 
de até 2 ½” (Dn 65 mm), para 

temperaturas mínimas de 
até -15 °C, com espessura 

de lã de rocha

Anti-congelante para tubos 
de 3” (Dn 80) a 6” (Dn 200 
mm), para temperaturas 

mínimas de até -15 °C, com 
espessura de lã de rocha

PARA TUBAGEM -  traçamento anti-congelante para tubagem, instalação linear longitudinal 1 m 
cabo/m de tubo.

Comprimento máximo da rampa 
para cada passagem da roda 

40 cm

10 10

50 cm

 A  B
RAMPARAMPA

Sistemas de traçamento 
ANTI-CONGELANTE PARA RAMPAS 
E TUBAGEM
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