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                                                               Comprimento máx. do cabo (m))

Temperatura inicial

MCA3-I-FF MCA5-I-FF MCA7-I-FF MCA8-I-FF MCA10-I-FF MCA15-I-FF MCA20-I-FF

+10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25°

Proteção do 
comutador (A),
com curva C e 
diferencial de 
proteção 30mA*

16 A 200 180 175 165 130 117 122 107 102 120 97 88 85 73 69 55 48 36 50 41 38

20 A 235 235 235 189 162 152 136 127 124 140 125 120 114 98 92 68 60 57 64 55 52

30 A - - - - - 189 - - - - - 140 - - 114 91 83 82 - - 64

Cabos de Aquecimento ACESSÓRIOS
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Acessórios

Dimensões A x B x C
Produto Composição do kit (mm)

MCA Universal IP68
3 conectores de parafuso para a conexão com  

o cabo de alimentação ou com um 
cabo de aquecimento adicional

125 x 43 x 35

MCA-Y 3 conectores de parafuso para a conexão  
derivada entre cabos de aquecimento

160 x 75 x 37

 

MCA Universal IP68 e MCA-Y
Acessório universal para cabo de aquecimento.
A partir de hoje encontra-se disponível o acessório revolucionário, indicado para 
qualquer tipo de cabo de aquecimento auto-regulador, capaz de substituir de modo 
seguro qualquer outra solução existente no mercado, extremamente fiável, sem prazo 
de validade e sem ser necessário recorrer a qualquer ferramenta especial (maçarico ou 
outra) durante a instalação.

• Versátil e pronto a usar
• Não necessita de ferramentas
• Sem aquecimento
• Instalação a qualquer temperatura
• Directamente enterrado
• Muito compacto
• Re-acessível

• Não tóxico e retardador de chama
•  As ligações são automaticamente blo-

queadas quando as juntas estão fechadas
•  Conectores com parafusos disponíveis 

com o kit
• Adequado mesmo para uso submerso
• Sem prazo de validade

Desempenhos eléctricos: 
CEI EN 50393 e CEI 20-33  
(Nota: com prova abaixo do nível 
da água e água entre os almas do cabo), 
na Classe 2 em conformidade  
com a norma CEI 64-8

Não propagação da chama: 
CEI 20-35 IEC 60332-1 e HD 405-1 
(se forem aplicáveis)

Bornes de ligação ao 
cabo de alimentação

Borne lado não 
alimentado

Juntas direitas entre cabos de aquecimento 

Junta de derivação

MCA Universal IP68

Gel

MCA Y

Gel

A

B

C


