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Cabos de Aquecimento USO DOMÉSTICO
ANTICONGELANTE PARA TUBOS
Potência constante 

Linus
A fita de isolamento térmico autocolante. 

Para oferecer uma solução completa no campo do aquecimento elétrico, a Raytech 
concebeu um novo produto, LINUS, isolamento por fita para manutenção da temperatura. 
Trata-se de uma fita em borracha sintética de células fechadas, com baixa condutividade 
térmica e extremamente fexível; a fita em borracha é acoplada a uma folha de alumínio para 
proteção contra rasgos, para maior resistência à perfuração e à tração. Oferece também uma 
proteção adequada contra a radiação UV. Para facilitar a aplicação no tubo de aquecimento, é 
autocolante. As células fechadas e o tipo de material especial conferem elevadas características 
isolantes e um ótimo comportamento na presença de condensação. 

Densidade: 0,7
Temperatura de utilização: -50°C - 105°C
Coeficiente de condutibilidade térmica(λ): 
0,039 W/mK a 50°C
Resistência à chama: Bs3-dO 
(DIN EN 13501-1)

Potência Potência específica Comprimento
Produto (W/kit) (W/m) (m)

Stop Ice 2/12 24 12 2

Stop Ice 5/12 60 12 5

Stop Ice 10/12 120 12 10

Stop Ice 18/12 216 12 18

Largura Espessura Comprimento
Produto (mm) (mm) (m)

LINUS 50 3 10

Ø tubo Ø tubo Ø tubo
¾” (DN 20) 1” (DN 25) 1 ¼” (DN 32)

COMPRIMENTO DE TUBO 
que é possível isolar com 1 
fita LINUS sobreposta 50% 

2,2 m 1,9 m 1,6 m

50 mm 3 mm3 mm50 mm

Stop Ice Plus
Kit anti-gelo com potência constante, com termóstato, 
ficha de ligação e fita de isolamento.

Stop Ice Plus é um inovador kit que une a flexibilidade e a fiabilidade do cabo de aquecimento 
com potência constante Stop Ice à praticidade da fita de isolamento LINUS. Com este kit, o 
instalador encontrará tudo o necessário para a execução do aquecimento:
• O cabo de potência constante Stop Ice com 12 W/m, com ficha de ligação e termóstato
•  A fita de isolamento LINUS, com 3 mm de espessura, para aplicar no tubo já aquecido com 

o cabo, com excesso de 50%.

A título de exemplo, com uma fita LINUS com 10 m de comprimento, podem ser isolados 2,2 
m de tubo com ¾”, aquecidos com o cabo Stop Ice.

CABO
Potência específica: 12 W/m
Alimentação: 230 V- 50Hz
Cabo frio: 3 x 0,75 mm² - L = 1,5 m
 Controlo temperatura: termóstato 
bimetálico integrado
ON – OFF: +3°C - +10°C

FITA DE ISOLAMENTO
Temperatura de utilização: -50°C - +105°C
 Coeficiente de condutibilidade 
térmica (λ): 0,039 W/mK a 50°C
Dimensões: 
50 mm x 3 mm x L10 m

Potência Comprimento do cabo
Produto (W/kit) (m)

Stop Ice Plus 2 24 2

Stop Ice Plus 5 60 5

+CABO DE AQUECIMENTO
TERMÓSTATO integrado
FICHA integrada

ISOLAMENTO COM FIO
para manutenção da 
temperatura
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