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Gersanباس داکت هاي شرکت مشخصات فّنی

گرسان ایرانفتر فنّی شرکت تهیه شده توسط د
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GERSANیژگی هاي باس داکت هاي شرکت و

GERSAN: نام شرکت

محصول مشترك ایران و ترکیه: کشور سازنده

		: باس داکت ، تجهیزات ارتینگ ،سینی و نردبان کابلمحصوالت

توان تولید شرکت :)1

شامل باسداکت واقع شده و تولیدات این مجموعهتبریز-جاده تهران8در کیلومتر مترمربع 6000: با مساحت کارخانه تبریز 
ز به مجهدر بخش باسداکت این کارخانه میباشد همچنینLED، تابلو فشار ضعیف ، تابلو فشار متوسط و انواع چراغ هاي 

ساخت کشور سوئد میباشد BYSTARمدل BY STRONICبا برند پیشرفته لیزر بسیار دستگاه کو یCNCدو دستگاه 
ولید و بخشی از قطعات باسداکت ها توسط این دستگاه تسرعت و دقت باال از ویژگی هاي منحصر به این دستگاه میباشدکه 

دهبوترکیه ودر بخش توزالمتر مربع در شهر استانبول50،000داراي کارخانه اي به مساحت GERSANشرکت، می گردند
آمپر را دارا می باشد.6000آمپر تا 25و توانایی تولید باس داکت از رنج 

:داکتباستولیديهايرنج) 2		

GNL – LIGHTING BUSBAR: 25-40A

GL – LOW POWER BUSBAR: 40-160A

GGD - MEDIUM POWER BUSBAR: 160-1000A

GS – HIGH POWER SUPER COMPACT BUSBAR: 800-6000A

هاي اخذ شده:TYPE TEST) استانداردها و 3

تمامی طراحی ها و تولیدات این شرکت با استانداردهاي ذیل صورت می گیرد:
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ذیل مورد تائید قرار گرفته است:شرکت هاي مرجعهاي اخذ شده توسط TYPE TESTتمامی	

:باشدمینیزذیلکیفیتمدیریتمداركدارايهمچنین	

) جنس بدنه باس داکت ها:4

میلیمتر تولید6تا 2شده به ضخامت Extrudedو Anodizedآلومینیوم بدنه تمامی باس داکت هاي این شرکت از 
آنودایز بودن بدنه این برتري را به درصد سبکتر می باشد30که نسبت به باسداکت هاي با بدنه آهنی (گالوانیزه ) می گردد

باسداکت هاي گرسان خواهد داد که در برابر خوردگی در محیطهاي اسیدي و مرطوب کامًال مقاوم بوده باشد لذا کمپانی گرسان 
سال گارانتی می نماید.70بدنه باسداکت هاي خود را به مدت 

بدنه،خاصطراحیدلیلبههمچنینونگردداستفادهپیچازداکتهاباسبدنهدرگردد ، میباعث)Extruded(ویژگیاین	
افزایش یابد.بسیارپیرامونیمحیطباداکتباسحرارتیتبادلضریب

می باشد.را نیز داراIP68حفاظتدرجهباداکتباسساختتواناییشرکتاین	
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:هاشاخهطول) 5		

آمپر با متراژ 6000آمپر تا 160ساخت باس داکتهاي از رنج GERSANیکی دیگر از مزیت هاي منحصر به فرد تولیدات شرکت 
کاهش پیدا کند ، کاهش تعداد اتصاالت باعث می گردد ، خط %25می باشد که این امر باعث میگردد تعداد اتصاالت تا متر 4

عبور جریان سالم تر و مطمئن تر گردد.

:خوردگیبرابردرمقاومت)6		

، بدون نیاز به هیچ دارا می باشندنیز باال هستند را خورندگی در محیط هایی که داراي نصباکت هاي این شرکت قابلیت باس د
در اثر اتصال کوتاه جریانات اضافی از طریق ست همچنینوجود بدنه آلومینیومی باس داکتهاهزینه اضافی و این مزیت به دلیل 

بدنه باس داکت به زمین منتقل می گردند.

:ترمومتر)7		

نصب شده روي بدنه باس داکت می باشد، که با این مزیت دیگر نمایشگرهاي حرارتی از امکانات منحصر به فرد این شرکت وجود 
و در هر لحظه اپراتور قادر خواهد بود از دماي بدنه باس داکت که موضوع نیازي به استفاده از دماسنج لیزري دستی نمی باشد 

قابل توجهی می باشد مطلع گردد.
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:حرارتیکالسوحرارتیهايعایق)8		

زماندراستفاده میگردد این عایق ها Rodinoو Mylarاز دو نوع عایق با نام هاي تجاري Gersanدر باسداکت هاي شرکت 	
، بودنخواهندزااشتعالوجههیچبهو	می باشند و به بصورت خود اطفاء عمل کردهHalogenگازسمّیفاقدسوزيآتش

می باشد که در جدول ذیل میزان Hداراي کالس حرارتی Rodinoو عایق Fداراي کالس حرارتی Mylarهمچنین عایق 
توانایی تحمل در برابر حرارت این عایق ها مشخص شده است.

)نحوه اتصال:9		

بی تردید اتصال شاخه ها در باس داکت امري حیاتی و مهّم می باشد که می بایست به آن توجه ویژه اي داشت ، به همین دلیل 
با نوآوري در این امر، خود را نسبت به دیگر رقبا کامالً متمایز نموده است .GERSANشرکت 

باس داکت بصورت نر و مادگی در کنار هم قرار میگیرند، بدون نیاز به آچار نحوه اتصال بدین گونه است که زمانی که دو شاخه 
ترکمتر دار، اپراتور می تواند تنها با یک آچار معمولی اقدام به سفت کردن پیچ نماید این شرکت اقدام به ساخت مهره هایی 

میدهند زمانی که پیچ باز باشد رنگ مهره نموده است که خود داراي ترکمتر می باشند و میزان سفت شدن پیچ را با رنگ نمایش
قرمز می باشد و زمانی که شروع به سفت شدن پیچ می شود رنگ مهره از قرمز به مشکی متمایل می شود و زمانی که اتصال 

کامالً محکم میشود مهره به رنگ مشکی مطلق در می آید.

اي زیاد اتصاالت شل شوند ، بهره بردار می تواند تنها با نگاه این مزیت باعث میشود در صورتی که در زمان نصب به دلیل تکان ه
کردن به رنگ مهره ها صحت و سالمت محکم بودن اتصاالت را بررسی نماید و در صورت لزوم مجدداً آنها را سفت نمایند. این 

مزیت درتولیدات رقباي دیگر وجود ندارد.
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):TAP OFF)جعبه هاي انشعاب (10

می باشند. در محل هاي خروجی تعبیه شده روي بدنه IP55تولیدي این شرکت داراي درجه حفاظت ی جعبه هاي انشعاب تمام
آمپر خروجی و در نقاط اتصال دو باس داکت می توان به اندازه آمپراژ باس داکت از آن 630باس داکت می توان ماکزیمم تا 

خروجی دریافت کرد.

آلومینیومی:)هادي هاي مسی و 11

می باشد. تمامی شینه هاي فاز و نول این باس داکت ها 99/99میزان خلوص مواد اولیه در تولید هادي هاي این باس داکت ها
کوچکتر از شینه هاي فاز و نول می باشد.%50شینه ارت در عین حالبه یک اندازه بوده 

:انعطافقابلوانبساطیقطعات)12		

و نیز تغییرات طولی ناشی از گرما و سرماي محیط زمین لرزه با استفاده از این قطعات می توان از آسیب هاي احتمالی ناشی از 
بطور کامل جلوگیري نمود. همچنین در درز هاي انبساط ساختمان ها نیز از این قطعات استفاده می گردد.

	 	

	 	

	 	

	 	

:Gersanبودن تمامی تولیدات باسداکت پنج شینه)13		

) می باشد که عالوه بر ارت بودن بدنه شینه(سه فاز یک نول و یک ارت5کلیه تولیدات باسداکت هاي این شرکت به صورت 
از به استفاده از سیم ارت از بین باسداکت یک شینه ارت نیز در باسداکت وجود دارد و باعث میشود در سیستم برق رسانی نی

برود.
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قابلیت اجراي سیستم اتوماسیون بر روي باسداکت:)14

يهاTapoff BoxازاستفادهوPower Line CarrierيتوپولوژازاستفادهباتوانیمGersanهاي باسداکترد
.نمودتیریمدراباسداکتيهایخروجکاملطوربهریپذآدرس

.باشدیمياضطرارونرمالییروشنانمودنمجزاییروشناستمیسطراحنیمهندسمشکالتازیکی
نرمالییروشناازوکردهفیتعرویسنارییروشناباسداکتنیالکیيروبرتوانیمباسداکتونیاتوماسستمیسازاستفادهبا
.نموداستفادهياضطرارو

کیازاستفادهباونمودتیریمدراهاTapoff boxیتمامتوانیمقدرتيهاباسداکتونیاتوماسستمیسدرهمچنین 
Network AnalyzerيبروکهTapoffنمودتوریمانو از راه دور نیآنالصورتبهرایمصرفباراطالعاتگرددیمنصب.

.کردوصلایقطعراهاTapoffداخلدیکلتوانیمنیهمچن
.نمودیبررسيالحظهصورتبهزینراباسداکتاتصالنقاطيدماتوانیمستمیسنیاازاستفادهبا

پوشش شینه هاي داخلی باسداکت ها:)15
پوشش قلع و شینه ها در نقاط اتصال داراي پوشش نقره می باشند این امر باعث باسداکت ها داراي بدنه تمام شینه هاي داخل 

بگیرد و همچنین با توجه می گردد اثر پوستی جریان و تمایل حرکت الکترون ها بر روي سطح رسانا به بهترین نحو ممکن صورت 
به نقره اندود شدن نقاط اتصال این امر سبب میگردد اتصال بسیار مطمئن و با سطح رسانایی بسیار باال انجام شود.

ساخت جعبه هاي انشعاب به صورت سفارشی:)16

اتوماتیک قابل نصب داخل قطعه کارفرماي محترم و با توجه به برند کلید این شرکت می تواند قطعات خروجی را مطابق با نظر 
انشعاب تولید نماید همچنین با توجه به شرایط پروژه میتوان امکان نصب کنتور درون قطعات انشعاب را نیز محیا نمود و در این 

به قرار گیري تابلوي کنتوري در هر طبقه وجود نداشته و کنتورها بر روي باسداکت نصب میگردند.صورت دیگر نیازي
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کالم آخر:

اشاره گردد در Gersanسعی شده در این مقاله هرچند کوتاه به برتري هاي فنی باسداکت هاي شرکت 
فنی بیشتر می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.صورت نیاز به توضیحات 


