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Cabos de AquecimentoUSO DOMÉSTICO
ANTICONGELANTE PARA RAMPAS

Poténcia constante

Easy Ramp
Esteira de aquecimento constante potência.

O Raytech Easy Ramp é constituído por um cabo de aquecimento de potência constante 
montado com uma correia para formar um tapete aquecido fácil e rapidamente extensível 
sobre as superfícies a proteger. Easy Ramp está sobretudo indicado para resolver os problemas 
provocados pela formação de gelo e acumulação de neve nas rampas de acesso às garagens, 
faixas pedonais, parques descobertos, passeios, etc. Pode ser instalado em superfícies de 
cimento, asfalto, tijolos auto-bloqueantes ou sob briquetes de pórfiro ou outros materiais 
de cobertura bloqueados com cimento e areia. A largura standard dos tapetes Easy Ramp é 
de 60 cm; essa largura é suficiente para libertar do gelo e da neve o traçado da roda de um 
automóvel ou para criar uma passagem pedonal extremamente segura. A potência específica 
desenvolvida pela Easy Ramp é de 300 W/m2. 
O tapete está disponível em vários comprimentos facilmente adaptáveis às dimensões da 
superfície a traçar e sempre que as dimensões do tapete sejam superiores às da rampa, a parte 
em excesso pode ser facilmente dobrada a 90°. O tapete é fornecido pronto a instalar, com 4 
mestros de cabo frio (3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2) para ligação ao sistema de alimentação. O cabo 
de aquecimento de potência constante que constitui o tapete é um cabo de aquecimento 
com 2 condutores, blindado o que permite alimentar apenas uma extremidade tornando 
a sua instalação ainda mais simples e rápida.

Potência do tapete: 300 W/m2

Alimentação: 230 V ~ 50/60 Hz
Espessura do tapete: 7,5 mm

Temp. mínima de instalação: + 5°C
Temp. máxima de exercício: + 80°C

Cabo frio (alimentação): 
comprimento 

4 metros - 3x1,5 mm2 o 3x2,5 mm2

Tipologia cabo aquecido: 
com 2 condutores, blindado

Dimens. cabo de aquecimento: ~ 5x7 mm
Potência cabo de aquecimento: 25 W/m

Isolamento: XLPE
Manga Externa: PVC

Marcação: CE 

Potência Potência específica Largura Comprimento
Produto (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

Sistemas de Traçamento 
ANTICONGELANTE DE RAMPAS, 
ESCADAS E PASSAGENS PEDONAIS
Para manter sem neve e gelo, rampas de acesso a garagens, 
áreas de emergência de estacionamento, escadas externas, 
passagens pedonais. 
Disponíveis seja na versão em potência constante, seja na auto-reguladora.

198-241_cavi scaldanti_Port_2018.indd   212 05/12/17   16:51




