
CABLE  
MANAGEMENT SYSTEM

รางเดินสายไฟ

ปลอดสนิม 1000 %

FIBER GLASS/ PVC 
นวัตกรรมที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนาน ปลอดสนิมตลอดกาล และใช้งานยาวนาน



งานในร่ม

งานกลางแดดเปรี้ยงๆ
ทนทาน ทุกหน้างาน ทุกฤดู

FRP/GRP/Fiber Glass
วัสดุที่ดีที่สุดในยุคนี้ เบา ไม่ติดไฟ 

รับนำหนักได้มากกว่าเหล็ก
 NEMA Load 

ไม่สะเทือนกับ กรด เกลือ ด่าง สารเคมี
 

OUT DOOR  PVC
วัสดุ PVC ที่มีสูตรทางเคมีในการทนทาน

ต่อแสงแดด ฝน ความร้อน รับนำ้หนัก
เหมือน Cable Tray โลหะ 

ไม่สะเทือนกับกรด เกลือ ด่าง สารเคมี
ราคาย่อมเยา เบาติดตั้งง่าย    

INDOOR  PVC
วัสดุ PVC ที่มีสูตรทางเคมีในการทนทาน

ต่อความร้อน รับนำ้หนักเหมือน 
Cable Tray โลหะ 

ไม่สะเทือนกับกรด เกลือ ด่าง สารเคมี
ราคาย่อมเยา ประหยัด เบาติดตั้งง่าย    



รางทนทาน  
4 ฤดู  
สำหรับหน้างานที่อยู่กลางแจ้ง แดดแรง ตากฝน 
มีสารเคมีกัดกร่อน กรด ด่าง เกลือ Demin Water 

ที่มักสร้างความเสียหายให้กับโลหะต่างๆ   เรามี ราง
สายไฟ ที่เหมาะสมกับสภาพหน้างานโหดร้ายดังกล่าว

ทั้ง วัสดุ 
PREMIUM FIBER GLASS  (NEMA Load)

และ OutDoor PVC (Standard Load)

งาน HVAC / Cooling Tower/ Chiller

สระว่ายน้ำ ทะเล คลอรีน บ่อบำบัด

Solar Roof / Wind Turbine

งานระบบ กลางแจ้ง แดดแรง

โรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี กัดกร่อนต่างๆ 
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รางPVC ใช้ในร่ม      
   BASOR BPI    

BPI เหมาะสำหรับงานในร่ม ราคาประหยัดไม่เป็นสนิมหรือกรอบแตก ตลอดกาล มีแบบระบายอากาศ และ 
แบบทึบ สำหรับการใช้งาน

ขนาด 
สูงxกว้าง  

mm.
แบกน้ำหนัก 

กิโลกรัม / เมตร
แบกน้ำหนัก 
ปอนด์ /ฟุต
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ราง PVC กลางแจ้ง      
   BASOR BPE    

BPE เหมาะสำหรับงานกลาง
แจ้ง แดดแรง แดดร้อน 
คลอรีน กรด ด่าง เกลือ

ราคาประหยัดไม่เป็นสนิมหรือ
กรอบแตก ตลอดกาล มีแบบ
ระบายอากาศ และ แบบทึบ 

สำหรับการใช้งานทุก
ประเภท

ขนาด สูงxกว้าง  
mm.

ระยะแขวน SPAN 1.50 เมตร

แบกน้ำหนัก 
ปอนด์/ฟุต

แบกน้ำหนัก 
กิโลกรัม/เมตร
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รางFIBER GLASS       
   BASOR EFV    

Fiber Glass BASOR 
EFV เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในยุคนี้รับนำ้หนักได้มหาศาล รับได้มากกว่าเหล็กใช้ตารางโหลดของ NEMA ปราศจากการสึกหรอ กัดกร่อนจากกรด เกลือ ด่าง หรืด สารเคมีอื่น ๆ ใช้งานกลางแดด ทะเล ทะเลทราย และหน้างานสุดโหด ได้ทุกประเภท นำ้หนักเบากว่าเหล็ก และ ติดตั้งได้ง่าย นึกถึงเรือยอรช์ Yatch เดินทะเล นี่คือวัสดุเดียวกัน
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การตัดต่อ และติดตั้ง       

ใช้การตัดด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป  
และ สามารถตัดต่อทำ Fitting ต่างๆ ได้

ง่ายกว่ารางโลหะมาก 

สามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งทั่วไป หรือ 

อุปกรณ์ติดตั้งของ บาซอร์ ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์แบบมืออาชีพ
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Cable Cleat

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ จัดการสายไฟ และ การป้องกันสายไฟสะบัด จากกระแสลัดวงจร สำหรับสายไฟฟ้าแรงสูง ไม่ว่าจะเป็นสาย 24, 96 ,115 KV หรือ สูงกว่า
ไม่ว่าจะเป็น ว้สดุ โลหะ อโลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส ให้เราเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ตัวจับสาย ป้องกันสายสะบัดจาก
กระแสลัดวงจร


