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 دستورالعمل کاربرد
 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده یبرق  تاسیسات   بهای اختصار فهرست  به  که یبرق  تاسیسات   رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  ارتفاع  و ضریب  طبقات  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)4  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست
  اند بها منعقد شده  فهرستجدید پیمانهایی که براساس ایننحوه عمل برای تعیین قیمتهای  )6  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه وهنح .2
   که در مواردی.  دهد  را پوشش برقی  تاسیسات   رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

   آن  برای  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح آن   اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات
 دار  ستاره هایردیف  عنوان  و به   مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه اقالم
   دستورالعملی هرگاه. شود  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می نامیده
 .گردد  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت برای

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح که   واحد ردیفهایی بهای .2ـ2
 .شوند  می  محسوبدار  ستاره ردیفهای نیز   اقالم این. شوند می
  ، باید هنگام2ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ د ردیفهای واح ، و بهای)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح .3ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
   مبلغ  جمع  به  بها، نسبت فهرستاین    ضریبهای  اعمال بدون) 3-2موضوع بند (،   غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .4ـ2

  باشد، دستگاه درصد 20  بیشتر از  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه ها ضریب  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه( بها  فهرستاین   فهایبرآورد ردی
   قیمت زیه با تج  را، همراه  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع،  مناقصه  از انجام  باید قبل اجرایی
 و   از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالعالی فنی ، دبیرخانه شورای کشور ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان ، به  فنی  عالی  شورای  تصویب ، برای مربوط

 . قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی  عالی  شورای  توسط تصویب
موضوع (گیرد، حد نصاب مربوط به برآورد اقالم ستاره دار هر فهرست   قرار می در کارهایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای برآورد:توجه 

 .به طور مجزا مالک عمل است) 4-2بند 
 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .5ـ2

   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین
 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه

بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها مالک   ) یا کسر (ز کار، بیش از یک اضافه       در صورتیکه برای تعیین بهای واحد یک قلم ا        
 .عمل خواهد بود
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گروهها یا زیر   آنها، به ماهیت  به  با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6ـ2
، دو   چپ  از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای ه جداگان فصلهای

   داده  اختصاص  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به  و دو رقم  یا زیر فصل  گروه شمارهبه    بعدی ، دو رقم  فصل شمارهبه    اول رقم
 .  است هشد
   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2

 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین
 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب .1ـ7ـ2
 .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که باالسریمربوط به هزینه   ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .3ـ7ـ2
 .5   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .4ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب تعیین،   فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن کار، مقادیر اقالم هر   اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

،  ردیفهاستبهای کل  واحد، مقدار و  ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود  می تهیه

  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای بهای کل  از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف بهای کل،   فهرست در این
، )د مور بر حسب (  و ارتفاع  طبقات ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست این   مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ ، و از جمع فصل
، برآورد  شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  بهفهرست   مبلغ جمع ، به  و باالسری ای منطقه
  بها ضمیمه  فهرست2   مورد پیوست  و بر حسب6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. بود  کار خواهد  اجرای هزینۀ
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ شده

  با درج، ) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره
 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای

 
   هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 3

   داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  که آنها را،  درباره اطالعاتی
 این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه "منبع تهیه" منظور از . کند  درج  پیمان  خصوصی  فنی  و در مشخصات باشد، تهیه

ل یا خارج کشور است و عالوه بر آن، چنانچه تولیدکننده جنس منحصر بفرد کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخ
کنند، در مشخصات فنی  نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتهای نزدیک بهم  تولید می

 .خصوصی کار درج کند
 
   بها و مقادیر یا بـرآورد هزینـه   ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته   از یک    آنها، بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی  .4

. شـود    مـی    تهیـه   طور جداگانه    به   مربوط   رشته   پایه   بهای   کاربرد فهرست    دستورالعمل  ، طبق    است   رشته  یک   به   مربوط   از کار که     هر بخش   اجرای
 بـرآورد    بـرآورد کـه    خالصه  با برگ شود، همراه    می   کار تهیه    مختلف   بخشهای   برای   ترتیب  این   به   اجرا که   زینه بها و مقادیر یا برآورد ه       فهرست
یکدیگر    کار، به    اجرای   بها و مقادیر یا برآورد هزینه        فهرست  عنوان  ، به    است   منعکس   نیز در آن     جمع  صورت   و به   تفکیک   کار به    مختلف  بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ مفاد کلیات. 1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به ا و کلیات فصله  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح. 2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

   نیروی کارگیری  و به  تأمین های  هزینه  و شامل  بوده  برقی تاسیسات  رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط هرست ف  این قیمتهای. 3
،  در کارگاه   مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین انسانی
 بها   فهرست  این  واحد ردیفهای در بهای)  مورد بر حسب ( اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی ، وبه  مصالح اتالف
 .  است  شده بینی پیش

،   زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای. 4
   کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  دیگر که  و کیفیات ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم های ، انحنا، دهانه  یا ارتفاع عمق

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش فه بها یا اضا  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به کند، جز آنچه
   عبارت  اختصار از درج  و برای است  منظور شده اندازی  و راه ، آزمایش ، نصب ، حمل  تهیه های  بها، هزینه  فهرست  این  ردیفهای در قیمت. 5
 . است   ردیفها، صرفنظر شده در شرح»  اندازی  و راه ، آزمایش ، نصب ، حمل تهیه«

   از مصالح  یک  هیچ  کیلومتر، برای30 مازاد بر   و هزینه  است  شده بینی  ردیفها پیش  کیلومتر در قیمت30   تا فاصله  مصالح  برای  حمل هزینه. 6
 . نخواهد شد پرداخت

.  است  نشده بینی بها پیش  فهرست  این دیفهای ر  دستگاهها، در قیمت  نصب  محل  ساخت  توکار و همچنین ها و وسایل  لوله  محل  تعبیه هزینه. 7
 .شود  می  استفاده  متفرقه  وسایل  در فصل  مربوط ، از ردیفهای  آن  هزینه  پرداخت ، برای  تخریب  عملیات  انجام  ضرورت در صورت

 کار   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه ن تجهیز و برچید  و هزینه ، باالسری ای ، منطقه ، ارتفاع  طبقات  ضریبهای  به  مربوط مبلغ. 8
 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به منضم

 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه. 9
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه تناد بهاس
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 10
   سازمان  فنی  و معیارهای  ضوابط  دفتر تدوین110   شماره نشریه (  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی منظور از مشخصات. 11

 و دستور   اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات  پیمان  خصوصی  فنی  مورد، مشخصات و بر حسب)  کشور ریزی  و برنامه مدیریت
 . تکارهاس

 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه. 12
،   مجلسهاست ا و صورت، دستور کاره  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه. 13

   انجام  شده  تعیین روش  به گیری ، اندازه  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می صورت
 .شود می
 آنها با  ها، باید مطابقت کشی ، مانند کابل یسر نیست آنها بعداً م  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 14
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های نقشه
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   فصول  ردیفهای  در قیمت پالگ  و رول ، پیچ وز، ترمینال، فی ، سرپیچ  چراغها مانند المپ  و نصب  در تهیه  الزم  وسایل  و مصرف  تهیه هزینه. 15
 . است  منظور شده مربوط

 آنها  کاربردن  و به  تهیه  و هزینه  بوده  با استاندارد مربوط انداز و خازن ، راه  ترانس  بها شامل  فهرست  در این  شده  درج  فلورسنت چراغهای. 16
 .  است  منظور شده  مربوط  ردیفهای در قیمت

   آنها در قیمت کاربردن  و به  تهیه  و هزینه  بوده انداز با استاندارد مربوط  و راه  باالست بها شامل  فهرست  در این  شده  درج  کامپکت چراغهای. 17
 .  است  منظور شده  مربوط ردیفهای

 باید   وات20 و 40   با المپ  چراغ  به  مربوط  ردیفهای ای مورد، قیمته  حسب  وات18 و 36   فلورسنت  از المپهای  استفاده در صورت. 18
 ).  کامپکت  چراغهای باستثنای( قرار گیرد   عمل مالک

   به ها و اتصال  سرسیم  دادن ، تطبیق  کردن ، آزمایش زدن ، برچسب  دادن  و آرایش  فرم  به  مربوط ، هزینه کشی  وکابل کشی  سیم در عملیات. 19
 . است  شده بینی  ترمینالها و کابلشوها پیش  ردیفهای  در قیمت  مربوط محل
 منظور   مربوط  ردیفهای  در قیمت  آن  حمل  و هزینۀ  شده  در نظر گرفته  قرقره  روی  و تلفن ، قوی  فشار ضعیف  کابلهای  انواع  تمام تحویل. 20

 . است گردیده
 مفصلها   قیمت همچنین.   است طور کامل  به  آن  به  منضم  ملحقات  و تمام  مربوط ، کابلشوهای سرکابلها  تهیه  قیمت  سرکابلها شامل قیمت. 21

 .  است طور کامل  به آن  به  مربوط  لوازم  و تمام  مفصل  تهیه  قیمت شامل
   مربوط  ردیفهای پالگها در قیمت ها، و رول بستها، پیچ  روکار، هزینه سی. وی.  و پی  فوالدی  برق کشی ، لوله کشی ، کابل کشی در مورد سیم. 22
 . شود  استفاده  متفرقه  وسایل  فصل  باید از ردیفهای  آن  هزینه  پرداخت  و برای  نشده بینی پیش
   در فصل ربوط م  از ردیفهای  مصرفی  بستهای  بهای  ولی  گردیده  توکار تلقی کشی ، لوله  اصلی  و زیرسقف  کاذب  سقف  در داخل کشی لوله. 23

 .شود  می  پرداخت  متفرقه وسایل
   سایر اتصاالت برای.   است ، زانو و بوشن  خم  شامل  فقط  شده  در نظر گرفته ، اتصاالت سی. وی.  یا پی  روکار یا توکار فوالدی کشی در لوله. 24

 . شود  استفاده  مربوط  فصول  از ردیفهای طور جداگانه  و باید به  نشده بینی  پیش ای هزینه
بها   فهرست  آنها در این  و تجهیزات  مصالح  ساخت  برای  که  واحد ردیفهایی  کارفرما، بهای  مشاور و تصویب  تأیید مهندس در صورت. 25

 .  نیزنافذاست است هشد ساخته  معتبردیگری  استانداردی  و طبق  مشخصات  با همان  که  وتجهیزاتی ، درمورد مصالح  است شده  مشخص استانداردی
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح. 26
 .  است  شده  محاسبه1382  سال  چهارم  ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این. 27
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   فلورسنت چراغهای.  اول فصل
 

  مقدمه
 
 .شود  نمی  سقفی  دیگر پانلهای  انواع  و شامل است  شده  درنظر گرفته  آن  دامپا یا مشابه  در سقف  نصب ای، چراغها تنها بر5  در گروه .1
 . کسر خواهد شد  مربوط  واحد ردیف  درصد از بهای3 باشد،   طرفه  یک  روکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت  چراغ  که در صورتی .2
 خواهد   اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به30 باشد،   لوور فلزی ، دارای)05  گروه( توکار  رگوش چها  سقفی  فلورسنت  چراغ چنانچه .3
 .شد
   اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به25 باشد،   پالستیکی  حباب ، دارای)05  گروه( توکار   چهارگوش  سقفی  فلورسنت  چراغ چنانچه .4

 .خواهد شد
   واحد ردیف  بهای  درصد به35 باشد،   پریسماتیک  پالستیکی  حباب ، دارای)05  گروه( توکار   چهارگوش  سقفی  فلورسنت غ چرا چنانچه .5

 . خواهد شد  اضافه مربوط
   درصد به35 باشد،   پریسماتیک  پالستیکی  حباب ، دارای  ساده  پالستیکی  روکار تمام  چهارگوش  سقفی  فلورسنت  چراغ  که در صورتی .6

 . خواهدشد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره
 .ساده   پالستیکی  روکارتمام  چهارگوش  سقفی  فلورسنت چراغ 09 . ساده  روکار با قاب  سقفی  فلورسنت چراغ 01
 . کامپکت  فلورسنت  المپ با روکار  سیلندری  چراغ 10 .  روکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت چراغ 02
 . کامپکت  فلورسنت  المپ با توکار  سیلندری  چراغ 11 .  توکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت چراغ 03
 ــــــ 12-15 ــــــ 04

05 
 در  نصب  توکار برای  چهارگوش  سقفی  فلورسنت چراغ

 ). دامپا یا مشابه (  سقفی پانلهای
 . ای  گوشه  پالستیکی  با حباب  فلورسنت چراغ 16

 . پالستیکی روکار تمام  کدوئی  دیواری لورسنت ف چراغ 17 . لوورفلزی دارای روکار چهارگوش  سقفی  فلورسنت چراغ 06
 .  روشویی  مخصوص  پالستیکی  فلورسنت چراغ 18 . فلزی لوور  توکاردارای چهارگوش سقفی فلورسنت چراغ 07
   ــــــ 08
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 عدد 149،500 
ارقاب ساده، با سه عدد چراغ فلورسنـت سقفی روک

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010104 

  

 عدد 114،000 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار قاب ساده، با دو عدد 

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010105 

  

 عدد 79،100 
چراغ فلورسنـت سقفی روکارقاب ساده، بایـک 

 . وات40عددالمـپ فلورسنـت 
 010106 

  

 عدد 120،000 
لورسنـت سقفی روکار قاب ساده، با سه عدد چراغ ف

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010107 

  

 عدد 96،100 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار قاب ساده، با دو عدد 

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010108 

  

 عدد 68،000 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار قاب ساده، با یـک 

 . وات20عدد المـپ فلورسنـت 
 010109 

  

 عدد 163،500 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با سه عدد 

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010204 

  

 عدد 131،500 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با دو عدد 

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010205 

  

 عدد 86،200 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با یـک 

 . وات40 عدد المـپ فلورسنـت
 010206 

  

 عدد 132،500 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با سه عدد 

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010207 

  

 عدد 96،100 
چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با دو عدد 

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010208 

  

 عدد 72،100 
 چراغ فلورسنـت سقفی روکار رفلکتوری، با یـک

 . وات20عدد المـپ فلورسنـت 
 010209 

  

 عدد 149،500 
چراغ فلورسنـت سقفی توکار رفلکتوری با دو عدد 

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010305 

  

 عدد 97،500 
چراغ فلورسنـت سقفی توکار رفلکتوری با یـک عدد 

 . وات40المـپ فلورسنـت 
 010306 

  

 عدد 108،000 
ار رفلکتوری با دو عدد چراغ فلورسنـت سقفی توک

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010308 
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 عدد 72،800 
چراغ فلورسنـت سقفی توکار رفلکتوری با یـک عدد 

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 010309 

  

 عدد 247،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
) سقـف دامپایامشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات40پ فلورسنـت باسه عدد المـ

 010504 

  

 عدد 185،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
با ) سقـف دامپا یا مشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات40دو عدد المـپ فلورسنـت 

 010505 

  

 عدد 143،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
با )  یا مشابه آنسقـف دامپا(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات40یـک عدد المـپ فلورسنـت 

 010506 

  

 عدد 289،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
) سقـف دامپا یا مشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات20باشـش عدد المـپ فلورسنـت 

 010507 

  

 عدد 245،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
) سقـف دامپا یا مشابه آن(ب در پانلهای سقفی نصـ

 . وات20باچهار عدد المـپ فلورسنـت 

 010508 

  

 عدد 197،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
) سقـف دامپا یا مشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات20باسه عدد المـپ فلورسنـت 

 010509 

  

 عدد 156،000 

سقفی چهارگوش توکار، برای چراغ فلورسنـت 
با ) سقـف دامپا یا مشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات20دو عدد المـپ فلورسنـت 

 010510 

  

 عدد 105،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، برای 
با ) سقـف دامپا یا مشابه آن(نصـب در پانلهای سقفی 

 . وات20یـک عدد المـپ فلورسنـت 

 010511 

  

 عدد 290،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات40لوورفلزی، با چهارعدد المـپ فلورسنـت 
 010605 

  

 عدد 254،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات40لوورفلزی، با سه عدد المـپ فلورسنـت 
 010606 
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 عدد 193،500 
 روکار، دارای چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش

 . وات40لوور فلزی، با دو عدد المـپ فلورسنـت 
 010607 

  

 عدد 141،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات40لوورفلزی، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 010608 

  

 عدد 299،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات20 فلورسنـت لوورفلزی، با شـش عدد المـپ
 010609 

  

 عدد 250،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 
 010610 

  

 عدد 189،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با سه عدد المـپ فلورسنـت 
 010611 

  

دعد 150،500   
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات20لوور فلزی، با دو عدد المـپ فلورسنـت 
 010612 

  

 عدد 110،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 010613 

  

 عدد 303،500 
ی چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارا

 . وات40لوورفلزی، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 
 010705 

  

 عدد 247،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات40لوورفلزی، با سه عدد المـپ فلورسنـت 
 010706 

  

 عدد 197،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 .وات 40لوورفلزی، با دو عدد المـپ فلورسنـت 
 010707 

  

 عدد 147،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات40لوورفلزی، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 010708 

  

 عدد 295،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با شـش عدد المـپ فلورسنـت 
 010709 

  

 عدد 252،000 
ـت سقفی چهارگوش توکار، دارای چراغ فلورسن

 . وات20لوورفلزی، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 
 010710 

  

 عدد 195،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با سه عدد المـپ فلورسنـت 
 010711 

  

 عدد 153،500 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات20ا دو عدد المـپ فلورسنـت لوورفلزی، ب
 010712 
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 عدد 107،000 
چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش توکار، دارای 

 . وات20لوورفلزی، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 010713 

  

 عدد 289،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 40پالستیکی ساده، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010905 

  

 عدد 243،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 40پالستیکی ساده، با سه عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010906 

  

 عدد 197،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 40پالستیکی ساده، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010907 

  

 عدد 147،500 

فی چهارگوش روکارتمام چراغ فلورسنـت سق
 40پالستیکی ساده، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010908 

  

 عدد 297،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 20پالستیکی ساده، با شـش عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010909 

  

 عدد 260،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 20، با چهار عدد المـپ فلورسنـت پالستیکی ساده

 .وات

 010910 

  

 عدد 179،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 20پالستیکی ساده، با سه عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010911 

  

 عدد 156،500 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 20پالستیکی ساده، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010912 

  

 عدد 110،000 

چراغ فلورسنـت سقفی چهارگوش روکار تمام 
 20پالستیکی ساده، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات

 010913 

  

 عدد 99،600 
چراغ سیلندری روکار با رفلکتور سفید رنـگ و 

 . وات18یکعدد المـپ فلورسنـت کامپکـت 
 011001 



 چراغهای فلورسنت. فصل اول
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

 
 

 ١٠

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 149،000 
 با رفلکتور سفید رنـگ و دو چراغ سیلندری روکار

 . وات18عدد المـپ فلورسنـت کامپکـت 
 011002 

  

 عدد 84،000 
چراغ سیلندری توکار با رفلکتور سفید رنـگ و 

 . وات18یکعدد المـپ فلورسنـت کامپکـت 
 011101 

  

 عدد 142،500 
چراغ سیلندری توکار با رفلکتور سفید رنـگ و دو 

 . وات18کـت عدد المـپ فلورسنـت کامپ
 011102 

  

 عدد 219،500 
چراغ فلورسنـت با حباب پالستیکی گوشه ای و دو 

 . وات40عدد المـپ فلورسنـت 
 011603 

  

 عدد 191،500 
چراغ فلورسنـت با حباب پالستیکی گوشه ای و 

 . وات40یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 011604 

  

 عدد 151،000 
ی گوشه ای و دو چراغ فلورسنـت با حباب پالستیک

 . وات20عدد المـپ فلورسنـت 
 011605 

  

 عدد 96،100 
چراغ فلورسنـت با حباب پالستیکی گوشه ای و 

 . وات20یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 011606 

  

 عدد 122،500 
چراغ فلورسنـت دیواری کدویی بلند روکار تمام 

 . وات20پالستیکی، با دو عدد المـپ فلورسنـت 
 011701 

  

 عدد 107،500 
چراغ فلورسنـت پالستیکی مخصوص روشویی، با 

 . وات20یـک عدد المـپ فلورسنـت 
 011801 

 
 
 
 



 ای چراغهای رشته. فصل دوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١١

  ای  رشته چراغهای.   دوم فصل
 

   مقدمه
   کاربردن  و به  تهیه  و هزینه  است  مناسب  نسوز و ترمینال بندی ، سیم  مرغوب  چینی  سرپیچهای ، شامل  فصل  در این  شده  درج  چراغهای تمام .1

 .  است  واحد کار منظور شده آنها، جزو بهای
   واحد ردیف  بهای  درصد به20 باشند،   و گلند مربوط ، خروجی  با ورودی کشی  سیم  برای3 و 2، 1   گروههای  چراغهای  که در صورتی .2

 . خواهد شد  اضافه مربوط
 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به15 کلید سرخود باشند،  ع، از نو3   گروه  چراغهای  که در صورتی .3
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . ای  شیشه  روکار با حباب  سقفی  گریفی چراغ  01
 . ای  شیشه  و حباب  چینی  روکار با پایۀ  سقفی چراغ  02
 . ای  شیشه  و حباب  چینی  روکار با پایه  دیواری چراغ  03
 .  متر سیم  و حداکثر نیم  عدد المپ  با یکE27   با کالیتی سرپیچ  04
 .  پالستیکی  و حباب  فلزی  با بدنه ری دکوراتیو دیوا چراغ  05
 .  پالستیکی  و حباب  فلزی  با قاب  دکوراتیو دیواری چراغ  06
 . ای  روکار استوانه  دکوراتیو سقفی چراغ  07
 . ای  توکار استوانه  دکوراتیو سقفی چراغ  08

 



 ای چراغهای رشته. فصل دوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٢

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 53،100 

چراغ گریفی سقفی روکار، با حباب شیشه ای گرد یا 
 سانتیمتر و یـک 30چهارگوش شیری به قطر حدود

 . وات100عدد المـپ رشته ای 

 020101 

  

 عدد 50،000 

چراغ گریفی سقفی روکار، با حباب شیشه ای گرد یا 
 سانتیمتر و یـک 25چهارگوش شیری به قطر حدود 

 . وات60عدد المـپ رشته ای 

 020102 

  

 عدد 42،600 

چراغ سقفی روکار، با پایه چینی، حباب شیشه ای 
 سانتیمتر و یـک عدد 18کروی شیری به قطر حدود 

 . وات100المـپ رشته ای 

 020201 

  

 عدد 40،000 

ای  چراغ سقفی روکار، با پایه چینی، حباب شیشه
 سانتیمتر و یـک عدد 14کروی شیری به قطر حدود 

 . وات60ـپ رشته ای الم

 020202 

  

 عدد 42،600 

ای  چراغ دیواری روکار، با پایه چینی، حباب شیشه
 سانتیمتر و یـک عدد 18قطر حدود  کروی شیری به
 . وات100المـپ رشته ای 

 020301 

  

 عدد 42،600 

ای  چراغ دیواری روکار، با پایه چینی، حباب شیشه
 و یـک عدد  سانتیمتر14کروی شیری به قطرحدود 

 . وات60المـپ رشته ای 

 020302 

  

 عدد 10،200 

، با یـک عدد المـپ رشته ای 27Eسرپیچ باکالیتی 
  وات و حداکثر نیم مترسیم دوال، با ترمینال 60

 .مربوط

 020401 

  

 عدد 66،800 

چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حباب 
عی یا  وات شم40پالستیکی شیری و دو عدد المـپ 

 .معمولی

 020501 

  

 عدد 45،800 

چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حباب 
  وات شمعی 60پالستیکی شیری و یـک عدد المـپ 

 .یا معمولی

 020502 

  

 عدد 54،200 
چراغ دکوراتیو دیواری با قاب فلزی، حباب 

 . وات شمعی40پالستیکی و دو عدد المـپ 
 020601 



 ای چراغهای رشته. فصل دوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 عدد 46،900 

راغ دکوراتیو سقفی روکار استوانه ای، ساخته شده چ
ای  از آلومینیوم آنودایز شده، با نور پخـش کن دندانه

 100رنـگ مشکی و یـک عدد المـپ رشته ای  به
 .وات

 020701 

  

 عدد 59،100 

ای، ساخته شده از  چراغ دکوراتیو سقفی توکار استوانه
ارگوش آلومینیوم یا ورق آهن براق کرمه با قاب چه

یا گرد کرمه یا رنگی و یـک عدد المـپ رشته ای 
 . وات100

 020801 

  
  



 چراغهای صنعتی. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۴

   صنعتی چراغهای.   سوم فصل
 

  مقدمه
 نسوز و  بندی ، سیم  مرغوب  چینی  سرپیچهای ، شامل  فصل  دراین  شده  درج ای  یا رشته  یا بخار جیوه  گازی  با المپ  صنعتی  چراغهای تمام .1

 . است  واحد کار منظور شده  آنها، جزو بهای  کاربردن  و به  تهیه  و هزینه  است اسب من ترمینال
 آنها جزو  کار بردن  و به  تهیه  و هزینه  است  با استاندارد مربوط  و خازن  ترانس شامل) 6  گروه (  بخار جیوه  با المپ  صنعتی  چراغهای تمام .2

 .  است  واحد کار منظور شده بهای
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه رحش گروه شماره
 . و گردوغبار  ضد رطوبت  و سرپیچ  ساده  روکار با قاب  سقفی  فلورسنت چراغ 01
 .  معمولی  و گردوغبار با سرپیچ  روکار ضد رطوبت  سقفی  فلورسنت  صنعتی چراغ 02
 .  ضد رطوبت  و گردوغبار با سرپیچ  روکار ضد رطوبت  سقفی  فلورسنت  صنعتی چراغ 03
 .  ضد رطوبت  با سرپیچ  رفلکتوری  فلورسنت  صنعتی چراغ 04
 . ای  کوره نگ و ر  فلزی  با قاب  تاب  پهن  صنعتی چراغ 05
 .  آنودایز شده  با رفلکتور آلومینیومی  صنعتی چراغ 06
 .  و سبد محافظ ای  شیشه  با حباب  تونلی چراغ 07
 . کربنات  از مواد پلی  شده  ساخته  ضد رطوبت  تونلی  فلورسنت چراغ 08

 



 چراغهای صنعتی. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۵
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 عدد 164،000 

چراغ فلورسنـت سقفی روکار، با قاب ساده، 
سرپیچهای ضد رطوبـت و گرد و غبار، با دو عدد 

 . وات ساخـت داخل40المـپ فلورسنـت 

 030101 

  

 عدد 112،000 

چراغ فلورسنـت سقفی روکار، باقاب ساده، 
سرپیچهای ضد رطوبـت و گرد و غبار، با یـک عدد 

 .ـت داخل وات ساخ40المـپ فلورسنـت 

 030102 

  

 عدد 265،500 

چراغ صنعتی فلورسنـت سقفی روکار، ضد رطوبـت 
و گرد و غبار، با سرپیچ معمولی، حباب پالستیکی 
شفاف، قاب آلومینیومی و با سه عدد المـپ 

 . وات ساخـت داخل40فلورسنـت 

 030201 

  

 عدد 219،000 

چراغ صنعتی فلورسنـت سقفی روکار، ضد رطوبـت 
رد و غبار، با سرپیچ معمولی، حباب پالستیکی و گ

شفاف، قاب آلومینیومی و با دو عدد المـپ 
 . وات ساخـت داخل40فلورسنـت 

 030202 

  

 عدد 253،500 

چراغ صنعتی فلورسنـت سقفی روکار، ضد رطوبـت 
و گرد و غبار، با سرپیچ ضد رطوبـت، حباب 

المـپ پالستیکی شفاف، قاب آلومینیومی و با دو عدد 
 . وات ساخـت داخل40فلورسنـت 

 030301 

  

 عدد 207،500 

چراغ صنعتی فلورسنـت رفلکتوری، با سرپیچهای 
 40ضد رطوبـت و با سه عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات ساخـت داخل

 030403 

  

 عدد 166،000 

چراغ صنعتی فلورسنـت رفلکتوری، با سرپیچهای 
 40ـت ضد رطوبـت و با دو عدد المـپ فلورسن

 .وات ساخـت داخل

 030404 

  

 عدد 102،500 

چراغ صنعتی پهن تاب با قاب فلزی، و رنـگ کوره 
 سانتیمتر و یـک عدد المـپ 30قطر حدود ای به
 . وات160گازی 

 030501 

  

 عدد 77،200 

چراغ صنعتی پهن تاب با قاب فلزی، و رنـگ کوره 
 200 سانتیمتر و یـک عدد المـپ 30قطر حدود  ای به

 .وات رشته ای

 030502 



 چراغهای صنعتی. فصل سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 عدد 205،500 

چراغ صنعتی با رفلکتورآلومینیومی آنودایز شده و 
 وات بخار جیوه، ساخـت 250یـک عدد المـپ 

 .داخل

 030601 

  

 عدد 262،000 

چراغ صنعتی با رفلکتورآلومینیومی آنودایز شده و 
 وات بخار جیوه، ساخـت 400یـک عدد المـپ 

 .داخل

 030602 

  

 عدد 35،000 
ای، سبد محافظ فلزی  چراغ تونلی گرد باحباب شیشه

 . وات رشته ای100و یـک عدد المـپ 
 030701 

  

 عدد 37،000 
ای، سبد محافظ  چراغ تونلی بیضی با حباب شیشه

 . وات رشته ای100 یا 60فلزی و یـک عدد المـپ 
 030702 

  

 عدد 331،500 

، ساخته شده از چراغ فلورسنـت تونلی ضد رطوبـت
 40مواد پلی کربنات، با سه عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات ساخـت داخل

 030801 

  

 عدد 286،500 

چراغ فلورسنـت تونلی ضد رطوبـت، ساخته شده از 
 40موادپلی کربنات، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 .وات ساخـت داخل

 030802 

  
  



 چراغهای فضای آزاد. فصل چهارم
 1383رقی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات ب

 
 

 ١٧

  آزاد  فضای چراغهای.   چهارم فصل
 

  مهمقد
   و یک  چینی ، سرپیچ  با استاندارد مربوط  و خازن  ترانس ، شامل  فصل  در این  شده  درج  بخار جیوه  با المپ  و پارکی  خیابانی  چراغهای تمام .1

 . است  واحد کار منظور شده  آنها، جزو بهای  کاربردن  و به  تهیه  و هزینۀ  نسوز است متر سیم
 . خواهدشد  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به15 باشد،   پهن  طبق ، از نوع  فصل  در این  شده  درج  پارکی  چراغ  که در صورتی .2
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 
 

 وهها مختصر گر  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 . فلورسنت   و المپ  شفاف  پالستیکی  و حباب  و رفلکتور آنودایزشده آلومینیومی بلند با بدنۀ  خیابانی چراغ 01
 . دیمس یا   بخار جیوه  و المپ  شفاف  پالستیکی  و حباب  و رفلکتور آنودایزشده آلومینیومی  با بدنۀ  خیابانی چراغ 02
 . خار جیوهب   و المپ ای  شیشه  و حباب  فشار و رفلکتور آنودایزشده  تحت شده  ریخته آلومینیومی  با بدنۀ  خیابانی راغچ 03
 . ای  کوره  و رنگ  فلزی  با قاب  تاب  معابر پهن راغچ .4
 .  پالستیکی  با حباب  پارکی چراغ .5

 .  پالستیکی حباب با  ای  استوانه  کوتاه  پایه  چمنی چراغ 06
 .  پالستیکی  با حباب  نرده  روی  نصب  قابل  مکعبی چراغ .7
  



 چراغهای فضای آزاد. فصل چهارم
 1383رقی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات ب

 
 

 ١٨
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد  

چراغ خیابانی بلند با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز 
شده و حباب پالستیکی شفاف و ضدگرد و خاک و 

 . وات40ا سه عدد المـپ فلورسنـت نفوذ باران، ب

 040101 

  

 عدد  

چراغ خیابانی بلند با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز 
شده و حباب پالستیکی شفاف و ضدگرد و خاک و 

 . وات40نفوذ باران، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 040102 

  

 عدد 234،500 

ایز شده چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنود
و حباب پالستیکی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و 

 125حرارت، از نوع الک پشتی با یـک عدد المـپ 
 .وات بخار جیوه

 040201 

  

 عدد 382،500 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز شده 
و حباب پالستیکی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و 

 250با یـک عدد المـپ حرارت، از نوع الک پشتی 
 .وات بخار جیوه

 040202 

  

 عدد 455،000 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز شده 
و حباب پالستیکی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و 

 400حرارت، از نوع الک پشتی با یـک عدد المـپ 
 .وات بخار جیوه

 040203 

  

 عدد 621،500 

بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز شده چراغ خیابانی با 
و حباب پالستیکی شفاف و مقاوم درمقابل ضربه و 

 250حرارت، از نوع الک پشتی با یـک عدد المـپ 
 .وات بخار سدیم تحـت فشار

 040204 

  

 عدد 679،000 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی، رفلکتورآنودایز شده 
 مقابل ضربه و و حباب پالستیکی شفاف و مقاوم در

 400حرارت، از نوع الک پشتی با یـک عدد المـپ 
 .وات بخارسدیم تحـت فشار

 040205 



 چراغهای فضای آزاد. فصل چهارم
 1383رقی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات ب

 
 

 ١٩

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 261،500 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده 
تحـت فشار و رفلکتورآنودایز شده، با ) دایکاسـت(

ای پریسماتیـک ضدحرارت و مقاوم در  حباب شیشه
 وات 125 عدد المـپ مقابل ضربه و با یـک

 .بخارجیوه

 040301 

  

 عدد 509،000 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده 
تحـت فشار و رفلکتورآنودایز شده، ) دایکاسـت(

ای پریسماتیـک ضد حرارت و مقاوم  باحباب شیشه
 وات بخار 250در مقابل ضربه و با یـک عدد المـپ 

 .جیوه

 040302 

  

 عدد 564،000 

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده 
تحـت فشار و رفلکتورآنودایز شده، با ) دایکاسـت

ای پریسماتیـک ضد حرارت و مقاوم در  حباب شیشه
 وات بخار 400مقابل ضربه و با یـک عدد المـپ 

 .جیوه

 040303 

  

 عدد 106،000 

چراغ معابر لعابی پهن تاب با قاب فلزی، به قطر 
قطر حدود   سانتیمتر و حباب پالستیکی به35حدود 

 وات 150ای   سانتیمتر، با یـک عدد المـپ رشته18
 .و با پایه فلزی مربوط، برای نصـب روی تیر یا دیوار

 040401 

  

 عدد 179،500 
چراغ پارکی باحباب پالستیکی و یـک عدد المـپ 

 . وات گازی160
 040503 

  

 عدد 110،000 
وتاه استوانه ای، با حباب چراغ چمنی پایه ک

 . وات رشته ای100پالستیکی و یـک عدد المـپ 
 040601 

  

 عدد 114،500 
چراغ مکعبی قابل نصـب روی نرده، با حباب 

 . وات رشته ای100پالستیکی و یـک عدد المـپ 
 040701 

 
  



 چراغهای مخصوص. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠

   مخصوص چراغهای.   پنجم فصل
 

  مقدمه
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره هایردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .1
 
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 .  مرتفع  ساختمانهای  قرمز برای  کننده  آگاه چراغ 01
 .  بیمارستانی  پالستیکی چراغ 02
 .  فلزی  با قاب  بستری  تخت مارستانی بی  فلورسنت چراغ 03
 .  کف  کردن  روشن  ویژۀ چراغ 04
 . روکار ، دیواری  فلزی  با قاب  رادیولوژی  فیلم  ویژۀ چراغ 05
 ـــ 06
 . توکار ، دیواری  استیل  استینلس  رویی  و قاب  داخلی  فلزی  با قاب  رادیولوژی  فیلم  ویژۀ چراغ 07
 .  از آلومینیوم  شده  ریخته  آ زاد با بدنۀ  فضای ۀ ویژ نورافکن 08
 .  از آلومینیوم  شده  ریخته  با بدنۀ  ساختمان  داخل  ویژۀ نورافکن 09
 .09 و 08   گروههای لوور برای 10
 .  بنفش  ماورای  ویژه چراغ 11

  



 چراغهای مخصوص. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢١

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

دعد    

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با 
طور کامل، با شیشه نشکن،   به44IPدرجه حفاظـت 

 وات رشته ای، تسمه اتصال، 100یـک عدد المـپ 
 .بدون تابلوی فرمان مربوط، و بدون پایه

 050101 

  

 عدد  

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با 
طورکامل، با شیشه نشکن،   به44IPدرجه حفاظـت 

 وات رشته ای، تسمه اتصال، 100یـک عدد المـپ 
 .بدون تابلوی فرمان مربوط، و بدون پایه ولی دوبله

 050102 

  

 عدد 256،500 
با سه عدد ) باالی تخـت(چراغ پالستیکی بیمارستانی 

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 050201 

  

 عدد 199،000 
با دو عدد ) باالی تخـت(ی چراغ پالستیکی بیمارستان

 . وات20المـپ فلورسنـت 
 050202 

  

 عدد 142،000 
با یـک ) باالی تخـت(چراغ پالستیکی بیمارستانی 

 . وات20عدد المـپ فلورسنـت 
 050203 

  

 عدد 338،000 

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستانی تخـت 
 وات برای 40بستری، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

مومی، با کلید یـک پل و یـک عدد المـپ نور ع
 . وات برای مطالعه، با کلید نخی20فلورسنـت 

 050301 

  

 عدد 280،500 

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستانی تخـت 
 وات برای 40بستری، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 

نور عمومی، با کلید یـک پل و یـک عدد المـپ 
 .، با کلید نخی وات برای مطالعه20فلورسنـت 

 050302 

  

 عدد 438،500 

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستانی تخـت 
 وات برای 40بستری، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

نور عمومی، با کلید یـک پل و یـک عدد المـپ 
 وات برای مطالعه، با کلید نخی 20فلورسنـت 

دار در  درصورتی که دارای یـک عدد پریز برق ارت
 بوده و یـک عدد شاسی احضار با محل دو طرف

فیـش گالبی و یـک عدد پریز تلفن در یـک طرف 
 .پیـش بینی شده باشد

 050303 



 چراغهای مخصوص. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 389,000 

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستانی تخـت 
 وات برای 40بستری، با یـک عدد المـپ فلورسنـت 

نور عمومی، با کلید یـک پل و یـک عدد المـپ 
 وات برای مطالعه، با کلید نخی 20فلورسنـت 

دار در  درصورتی که دارای یـک عدد پریز برق ارت
دو طرف بوده و یـک عدد شاسی احضار با محل 
فیـش گالبی و یـک عدد پریز تلفن در یـک طرف 

 .پیـش بینی شده باشد

 050304 

  

 عدد 54،800 

چراغ ویژه روشن کردن کـف، از نوع دیواری توکار 
زی و صفحه روی چراغ از ورق استینلـس با بدنه فل

ای، با سرپیچ مرغوب و یـک عدد المـپ  استیل شبکه
 . وات25شمعی 

 050401 

  

 عدد 339،500 

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی و صفحه مخصوص روی آن، با کلید قطع  و 

های فیلم، از نوع دیواری روکار، باسه  وصل و گیره
طور کامل از نوع   وات به20مـپ فلورسنـت عدد ال

 .یـک خانه، ساخـت داخل

 050501 

  

 عدد 534،500 

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی و صفحه مخصوص روی آن، با دو عدد کلید 
قطع و وصل و گیره های فیلم، از نوع دیواری روکار، 

 هرخانه،  وات برای20با سه عدد المـپ فلورسنـت 
طور کامل از نوع دو خانه یـک واحدی ساخـت  به

 .داخل

 050502 

  

 عدد  

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی و صفحه مخصوص روی آن، با سه عدد کلید 
قطع و وصل و گیره های فیلم، از نوع دیواری روکار، 

 وات برای هرخانه، 20با سه عدد المـپ فلورسنـت 
خانه یـک واحدی ساخـت  طور کامل از نوع سه به

 .داخل

 050503 



 چراغهای مخصوص. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 857،000 

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی و صفحه مخصوص روی آن، با چهار عدد کلید 

های فیلم، از نوع دیواری روکار،  قطع و وصل و گیره
 وات برای هرخانه، 20با سه عدد المـپ فلورسنـت 

ور کامل از نوع چهارخانه یـک واحدی ساخـت ط به
 .داخل

 050504 

  

 عدد  

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی داخلی، صفحه رویی مخصوص، کلید قطع و 

های فیلم، از نوع دیواری توکار، با قاب  وصل و گیره
رویی استینلـس استیل، قابل استریل و سه عدد 

 وات برای هرخانه، از نوع سه 20المـپ فلورسنـت 
 .طور کامل ساخـت داخل خانه یـک واحدی به

 050701 

  

 عدد  

، با قاب )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
فلزی داخلی، صفحه رویی مخصوص، کلید قطع و 

های فیلم، از نوع دیواری توکار، با قاب  وصل و گیره
عدد رویی استینلـس استیل، قابل استریل و سه 

 وات برای هرخانه، از نوع 20المـپ فلورسنـت 
 .طور کامل ساخـت داخل چهارخانه یـک واحدی به

 050702 

  

 عدد 257،000 

نورافکن ویژه فضای آزاد با بدنه ریخته شده از 
های خنـک کننده، رفلکتور پارابولیـک  آلومینیوم و پره

 وات 2000و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .ساخـت داخل

 050801 

  

 عدد 252،500 

نورافکن ویژه فضای آزاد با بدنه ریخته شده 
های خنـک کننده، رفلکتور  ازآلومینیوم و پره

 1500پارابولیـک و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .وات ساخـت داخل

 050802 

  

 عدد 215،500 

نورافکن ویژه فضای آزاد با بدنه ریخته شده از 
ی خنـک کننده، رفلکتور پارابولیـک ها آلومینیوم و پره

 وات 1000و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .ساخـت داخل

 050803 



 چراغهای مخصوص. فصل پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۴

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 169،000 

نورافکن ویژه فضای آزاد با بدنه ریخته شده 
های خنـک کننده، رفلکتور  ازآلومینیوم و پره

 500پارابولیـک و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .وات ساخـت داخل

 050804 

  

 عدد 172،000 

نورافکن ویژه فضای داخل ساختمان با بدنه ریخته 
های خنـک کننده، رفلکتور  شده ازآلومینیوم و پره

 1000پارابولیـک و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .وات ساخـت داخل

 050901 

  

 عدد 146،500 

نورافکن ویژه فضای داخل ساختمان با بدنه ریخته 
های خنـک کننده، رفلکتور  و پرهشده از آلومینیوم 

 500پارابولیـک و یـک عدد المـپ هالوژن مدادی 
 .وات ساخـت داخل

 050902 

  

 عدد  

لوور فلزی برای نصـب روی نورافکنهای ردیفهای 
منظور جلوگیری از تابـش  ، به050902 تا 050801

 .مستقیم نور

 051001 

  

 عدد  

اوزون، باالمـپ چراغ ویژه ماورای بنفـش بدون تولید
 وات، باسرپیچ، ترانـس وراه اندازبه 30 ولـت 220

طورکامل، برای نصـب درداخل کانالهای هوا، بدون 
 .قاب مربوط

 051101 

  

 عدد  

چراغ ویژه ماورای بنفـش از نوع دیواری، با شیشه 
مخصوص ماورای بنفش بدون تولید اوزون، با المـپ 

ـس و راه انداز  وات، با سرپیچ، تران30 ولـت 220
 .طور کامل به

 051102 

 
  



 سیمها. فصل ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۵

 سیمها.   ششم فصل
 

  مقدمه
 یا استاندارد اروپا ٠١،٠٥،٠٦،٤٢،٥٥(٦٠٧) ISIRI   ایرانـی  استانداردهای ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج  مسی  سیمهای تمام .1

CEE(١٣)و یا استاندارد ٠٥،٠١،٠٦ VDE باشند  شده ، ساخته  آلمان٠٢٥٠. 
 خواهد   ولت750،   میلیمترمربع400 تا   میلیمترمربع1   و از مقطع  ولت250، برابر   میلیمترمربع75/0   تا مقطعNYA   سیمهای ولتاژ اسمی .2

 .بود
 . خواهدبود  ولت1000، برابر )4  گروه( باال   به  میلیمترمربع5/0  ، از مقطع  افشان  سیمهای ولتاژ اسمی .3
 . خواهد بود  ولت300، برابر   نایلونی  انعطاف  قابل  دو قلوی  مسی سیمهای  ولتاژ اسمی .4
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 .NYA   از نوع  ترموپالستیک ال با روکش  تک  مسی یمس 01
 .NYA   از نوع  ترموپالستیک  چندال با روکش  مسی سیم 02
 ـــ 03
 .NYAF   از نوع  ترموپالستیک  با روکش  افشان  مسی سیم 04
 ـــ 05
 ـــ 06
 .NYZ   از نوع  نایلونی سیم 07

  



 سیمها. فصل ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۶

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(احدبهای و  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 495 
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع0 /5مقطع   به . 
 060101 

  

 مترطول 530 
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع75/0مقطع   به . 
 060102 

  

 مترطول 605 
ا روکـش ترموپالستیـک از نوع سیم مسی تـک ال، ب

NYA میلیمترمربع1 به   مقطع . 
 060103 

  

 مترطول 740 
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع5/1مقطع   به . 
 060104 

  

 مترطول 955
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع5/2مقطع   به . 
 060105 

  

 مترطول  1،310
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع4مقطع   به . 
 060106 

  

 مترطول 1،720 
سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع6مقطع   به . 
 060107 

  

 مترطول 2،640
 سیم مسی تـک ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع

NYAمیلیمترمربع10مقطع   به . 
 060108 

  

 مترطول 1،730 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع6مقطع   به . 
 060201 

  

 مترطول 2،740
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع10مقطع   به . 
 060202 

  

 مترطول 4،140
ال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع سیم مسی چند

NYAمیلیمترمربع16مقطع   به . 
 060203 

  

 مترطول 8،010 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع25مقطع   به . 
 060204 

  

 مترطول 9،320 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع35مقطع   به . 
 060205 

  

 مترطول 12،800 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع50مقطع   به . 
 060206 

  

 مترطول 15،300 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع70مقطع   به . 
 060207 
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 مترطول 21،000 
ک از نوع سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـ

NYAمیلیمترمربع95مقطع   به . 
 060208 

  

 مترطول 25،800 
سیم مسی چندال، با روکـش ترموپالستیـک از نوع 

NYAمیلیمترمربع120مقطع   به . 
 060209 

  

 مترطول 575 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر5/0مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060401 

  

 مترطول 610 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
 75/0مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع میلیمتر

 060402 

  

 مترطول 650 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر1مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060403 

  

 مترطول 795 

، با روکـش )افشان(ف سیم مسی قابل انعطا
  میلیمتر5/1مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060404 

  

 مترطول 1،050 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر5/2مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060405 

  

 مترطول 1،410 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر4مقطع   بهNYAFتیـک از نوع ترموپالس

 .مربع

 060406 

  

 مترطول 1،960 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر6مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060407 

  

 مترطول 2،890 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
 متر میلی10مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060408 

  

 مترطول 4،310 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر16مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .مربع

 060409 
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 مترطول 8،450 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
 25مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع

 060410 

  

رطولمت 10،900   

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
 35مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع

 060411 

  

 مترطول 14،900 

، با روکـش )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
 50مقطع   بهNYAFترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع

 060412 

  

 مترطول 635 
از نوع ) سیم نایلونی(سیم مسی دوقلوی قابل انعطاف 

NYZمیلیمترمربع2×5/0مقطع   به . 
 060701 

  

 مترطول 760 
از نوع ) سیم نایلونی(سیم مسی دوقلوی قابل انعطاف 

NYZمیلیمترمربع2×75/0مقطع   به . 
 060702 

  

 مترطول 995 
از نوع ) سیم نایلونی(سیم مسی دوقلوی قابل انعطاف 

NYZمیلیمترمربع2×1مقطع   به . 
 060703 

  

 مترطول 1،320 
از نوع ) سیم نایلونی(سیم مسی دوقلوی قابل انعطاف 

NYZمیلیمترمربع2×5/1مقطع   به . 
 060704 

  

 مترطول 1،810 
از نوع ) سیم نایلونی(سیم مسی دوقلوی قابل انعطاف 

NYZمیلیمترمربع2×5/2مقطع   به . 
 060705 

 
  



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٩

   فشار ضعیف کابلهای.   هفتم فصل
 

  مهمقد
 ١٣-ISIRI٦٠٧ استاندارد  ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج  چند سیمه  زمینی  کنترل  و نیز کابلهای  یا چند سیمه  تک  زمینی  کابلهای تمام .1

 . باشد  ولت1000 آنها   و ولتاژ اسمی  شده  ساخته  آلمان٠٢٧١ VDE اروپا و یا CEE ١٣-١٣   یا ایران
   آلمان٠٢٧١ VDE  استاندارد ، باید طبق  چند سیمه دار زیرزمینی  زره  کنترل  و نیز کابلهای  یا چند سیمه  تک دار زیرزمینی ه زر  کابلهای تمام .2

 . باشد  ولت1000 آنها   و ولتاژ اسمی  شده ساخته
 ٠٢٥٠ VDE اروپا و یا ٥٣-١٣ CEE یا  ایران ٥٣-٦٠٧ ISIRI  استاندارد ، باید طبق ای  چند رشته  پالستیکی  انعطاف  قابل  کابلهای تمام .3

 . باشد  ولت500 آنها   و ولتاژ اسمی  شده  ساخته آلمان
   دیوار نصب  روی  چند سیمه دار زیرزمینی  یا زره  زمینی  کنترل  و یا کابل  یا چند سیمه  تک دار زیرزمینی  یا زره  زمینی  کابل  که در صورتی .4

 . خواهدشد  اضافه  مربوط احد ردیف و  بهای  درصد به15شود 
 و   کابل  سینی ، روی  چند سیمه دار زیرزمینی  یا زره  زمینی  کنترل  و یا کابل  یا چند سیمه  تک دار زیرزمینی  یا زره  زمینی  کابل  که در صورتی .5

 . خواهدشد  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به8 شود،   نصب  لوله یا درون
ن یی سینی کابل در قیمتها منظور نشده و برای تعیوهزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار ضعیف روی دیوار یا ر. 6

 .استفاده شود) وسایل متفرقه(قات مربوط باید از ردیفهای فصل بیست و هشتم لقیمت تهیه و نصب انواع بستها و متع
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره دیفهایر  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .NYCY   از نوع  سیمه  سه دار زیرزمینی  زره  کابل NYY. 33   از نوع  سیمه  تک  زمینی کابل 01
 .NYCY   از نوع  چهار سیمه دار زیرزمینی  زره  کابل NYY. 34   از نوع  دو سیمه  زمینی کابل 02
 . ـــــ 35ـNYY. 40   از نوع  سیمه  سه  زمینی کابل 03

)   میلیمترمربع5/1 (  چند سیمه دار زیرزمینی  زره  کنترل  کابل NYY . 41   از نوع  سیمه ونیم  سه  زمینی کابل 04
 .NYCY  از نوع

)   میلیمترمربع5/2 (  چند سیمه دار زیرزمینی  زره  کنترل کابل NYY. 42   از نوع  چهار سیمه  زمینی کابل 05
 . NYCY  از نوع

 .ـــــ 43ـNYY. 50   از نوع  سیمه  پنج  زمینی کابل 06
 .NYMHY از نوع ای  دورشته  پالستیکی انعطاف  قابل کابل 51 . ـــــ 07ـ10

)   میلیمتر مربع5/1 (  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 11
 .NYMHY  ازنوع ای رشته سه  پالستیکی  انعطاف  قابل کابل NYY. 52  از نوع

 )  میلیمتر مربع5/2 (  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 12
 .NYMHY نوعاز ای چهاررشته پالستیکی  انعطاف  قابل کابل NYY. 53  نوع از 

 از )  مربع میلیمتر4 (  چند سیمه  زمینی  کنترل کابل 13
 .NYMHY   ازنوع ای رشته  پنج   پالستیکی انعطاف قابل کابل NYY. 54نوع 

از )   میلیمتر مربع6 (  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 14
 .NYMHY  ازنوع ای رشته هفت پالستیکی انعطاف قابل کابل NYY. 55  نوع

   .ـــــ 15ـ30
   .NYCY   از نوع  سیمه  تک دار زیرزمینی  زره کابل 31
   .NYCY   از نوع  دو سیمه دار زیرزمینی  زره کابل 32
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 مترطول 1،030 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×5/1مقطع   و بهNYYع ترموپالستیـک از نو

 .میلیمترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه

 070101 

  

 مترطول 1،240 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه1×5/2

 070102 

  

 مترطول 1،770 

کـش کابل زمینی تـک سیمه با عایق و رو
 1×4مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070103 

  

 مترطول 2،170 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×6مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070104 

  

 مترطول 3،270 

 سیمه با عایق و روکـش کابل زمینی تـک
 1×10مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070105 

  

 مترطول 5،260 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×16مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070106 

  

ترطولم 8،680   

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×25مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070107 

  

 مترطول 11،200 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×35مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070108 

  

 مترطول 14،800 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×50مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070109 

  

 مترطول 20،300 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×70مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .رای نصـب درداخل ترانشهمیلیمترمربع، ب

 070110 
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 مترطول 26،900 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×95مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070111 

  

 مترطول 34،200 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×120طع مق  و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070112 

  

 مترطول 40،300 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×150مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070113 

  

 مترطول 49،500 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×185مقطع   و بهNYYستیـک از نوع ترموپال

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070114 

  

 مترطول 65،000 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×240مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070115 

  

 مترطول 79،700 

 با عایق و روکـش کابل زمینی تـک سیمه
 1×300مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070116 

  

 مترطول 102،000 

کابل زمینی تـک سیمه با عایق و روکـش 
 1×400مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070117 

  

رطولمت 3،030   

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×5/1مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070201 

  

 مترطول 3،650 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070202 

  

 مترطول 4،840 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×4مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070203 
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 مترطول 5،910 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×6مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 
 . درداخل ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب

 070204 

  

 مترطول 8،120 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×10مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070205 

  

 مترطول 12،000 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×16مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .یمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشهمیل

 070206 

  

 مترطول 23،100 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×25مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070207 

  

 مترطول 29،800 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×35مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070208 

  

 مترطول 40،800 

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش 
 2×50مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070209 

  

 مترطول 3،500 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×5/1مقطع   و بهNYYوپالستیـک از نوع ترم

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070301 

  

 مترطول 4،340 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070302 

  

 مترطول 6،070 

 با عایق و روکـش کابل زمینی سه سیمه
 3×4مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070303 

  

 مترطول 7،490 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×6مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070304 
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 مترطول 10،900 

ابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ک
 3×10مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070305 

  

 مترطول 16،300 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×16مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070306 

  

 مترطول 29،400 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×25مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070307 

  

 مترطول 37،700 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×35مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .داخل ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب در

 070308 

  

 مترطول 44،000 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×50مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070309 

  

 مترطول 59،300 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×70مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .ترمربع، برای نصـب درداخل ترانشهمیلیم

 070310 

  

 مترطول 78،600 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×95مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070311 

  

 مترطول 98،700 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×120مقطع  و به NYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070312 

  

 مترطول 118،500 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×150مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070313 

  

 مترطول 146،500 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×185مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070314 
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 مترطول 185،000 

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش 
 3×240مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070315 

  

 مترطول 33،900 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  هکابل زمینی س
 3×25+16مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070401 

  

 مترطول 43،500 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×35+16مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070402 

  

 مترطول 53،300 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×50+25مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070403 

  

 مترطول 71،400 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×70+35مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .ترمربع برای نصـب درداخل ترانشهمیلیم

 070404 

  

 مترطول 96،000 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×95+50مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070405 

  

 مترطول 121،500 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×120+70مقطع   و بهNYYک از نوع ترموپالستیـ

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070406 

  

 مترطول 144،500 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×150+70مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070407 

  

 مترطول 181،500 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
 3×185+95مقطع  و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع برای نصـب درداخل ترانشه

 070408 

  

 مترطول 227،500 

ونیم سیمه با عایق و روکـش  کابل زمینی سه
مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع برای نصـب درداخل 3×120+240
 .ترانشه

 070409 
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 مترطول 4،170 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070501 

  

 مترطول 5،350 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×5/2مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .رای نصـب درداخل ترانشهمیلیمترمربع، ب

 070502 

  

 مترطول 6،970 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×4مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070503 

  

 مترطول 9،070 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×6قطع م   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070504 

  

 مترطول 13،500 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×10مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070505 

  

 مترطول 21،200 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×16مقطع    و بهNYYستیـک از نوع ترموپال

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070506 

  

 مترطول 36،800 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×25مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070507 

  

 مترطول 48،200 

یمه با عایق و روکـش کابل زمینی چهار س
 4×35مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070508 

  

 مترطول 54،800 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×50مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070509 

  

 مترطول 64،200 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×70مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070510 
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 مترطول 104،000 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×95مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .ل ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب درداخ

 070511 

  

 مترطول 131،000 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×120مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070512 

  

 مترطول 160،000 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×150مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070513 

  

 مترطول 197،000 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×185مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070514 

  

 مترطول 237،500 

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش 
 4×240مقطع    و بهNYYیـک از نوع ترموپالست

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070515 

  

 مترطول 6،270 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×5/1مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070601 

  

 مترطول 7،960 

 عایق و روکـش کابل زمینی پنج سیمه با
 5×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070602 

  

 مترطول 10،600 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×4مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070603 

  

 مترطول 14،100 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×6مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070604 

  

 مترطول 20،700 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×10مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070605 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٣٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 31،900 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×16مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070606 

  

 مترطول 39،500 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5×25مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .ب درداخل ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـ

 070607 

  

 مترطول 50،000 

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش 
 5*35مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 070608 

  

 مترطول 7،620 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 7×5/1ع مقط   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071101 

  

 مترطول 7،830 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 8×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071102 

  

 مترطول 8،610 

ـش کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روک
 10×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071103 

  

 مترطول 9،680 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 12×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071104 

  

 مترطول 10،300 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 14×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071105 

  

 مترطول 11،700 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 16×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .رداخل ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب د

 071106 

  

 مترطول 13،200 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 19×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071107 
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 مترطول 14،500 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 21×5/1مقطع   به  وNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071108 

  

 مترطول 16،100 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 24×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071109 

  

 مترطول 19،600 

 عایق و روکـش کابل کنترل زمینی چندسیمه، با
 30×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071110 

  

 مترطول 25،400 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 40×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071111 

  

ترطولم    

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 52×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071112 

  

 مترطول 30،400 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 61×5/1مقطع    و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .نصـب درداخل ترانشهمیلیمترمربع، برای 

 071113 

  

 مترطول 9،860 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 7×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071201 

  

 مترطول 10،000 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 8×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071202 

  

 مترطول 11،400 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 10×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071203 

  

 مترطول 13،100 

 عایق و روکـش کابل کنترل زمینی چندسیمه، با
 12×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071204 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول 14،700 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 14×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071205 

  

 مترطول 16،800 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 16×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071206 

  

 مترطول 19،100 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 19×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .ی نصـب درداخل ترانشهمیلیمترمربع، برا

 071207 

  

 مترطول 21،300 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 21×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071208 

  

 مترطول 24،000 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 24×5/2مقطع   و بهNYY ترموپالستیـک از نوع

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071209 

  

 مترطول 29،400 

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 30×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071210 

  

 مترطول 37،700 

ه، با عایق و روکـش کابل کنترل زمینی چندسیم
 40×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071211 

  

 مترطول  

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 52×5/2مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071212 

  

ولمترط    

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 7×4مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .میلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانشه

 071301 

  

 مترطول  

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکـش 
 7×6مقطع   و بهNYYترموپالستیـک از نوع 

 .همیلیمترمربع، برای نصـب درداخل ترانش

 071401 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073101 

  

 مترطول 3،120 

کابل زره دار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×5/2+5/2مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073102 

  

 مترطول 4،370 

کابل زره دار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×4+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .لیمترمربع، برای نصـب درون ترانشهمی

 073103 

  

 مترطول 5،610 

کابل زره دار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×6+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073104 

  

 مترطول 7،780 

مینی تـک سیمه، با نول یا ارت کابل زره دار زیرز
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×10+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073105 

  

 مترطول 11،300 

کابل زره دار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 1×16+16مقطع   بهNYCYـک از نوع ترموپالستی
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073106 

  

 مترطول 4،410 

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 2×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073201 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 2×5/2+5/2مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073202 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
ا عایق و روکـش صورت غالف مسی، ب به

 2×4+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073203 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 2×6+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب درون 

 073204 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 2×10+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073205 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت 
 غالف مسی، با عایق و روکـش صورت به

 2×16+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073206 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ع، برای نصـب درون ترانشهمیلیمترمرب

 073301 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×5/2+5/2مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073302 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول 8،930 

مه، با نول یا ارت کابل زره دار زیرزمینی سه سی
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×4+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073303 

  

 مترطول 11،400 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×6+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073304 

  

 مترطول 16،100 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×10+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073305 

  

ولمترط 23،900   

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×16+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073306 

  

 مترطول 55،800 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
و روکـش صورت غالف مسی، با عایق  به

 3×25+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073307 

  

 مترطول 66،700 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×35+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ون ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب در

 073308 

  

 مترطول 70،100 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×50+25مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073309 
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 مترطول 95،300 

 یا ارت کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×70+35مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073310 

  

 مترطول 122،500 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×95+50ع مقط  بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073311 

  

 مترطول 155،500 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×120+70مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073312 

  

 مترطول 184،000 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 3×150+70مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073313 

  

 مترطول 284،000 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
و روکـش صورت غالف مسی، با عایق  به

مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 . میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه3×95+185

 073314 

  

 مترطول 295،000 

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ب درون ترانشه میلیمترمربع، برای نصـ3×120+240

 073315 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073401 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
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 مترطول  

ا ارت کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول ی
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×5/2+5/2مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073402 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×4+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073403 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×6+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073404 

  

 مترطول  

 چهار سیمه، با نول یا ارت کابل زره دار زیرزمینی
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×10+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073405 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×16+16مقطع   بهNYCYع ترموپالستیـک از نو
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073406 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×25+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073407 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×35+16مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073408 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
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 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
کـش صورت غالف مسی، با عایق و رو به

 4×50+25مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073409 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×70+35مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .همیلیمترمربع، برای نصـب درون ترانش

 073410 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×95+50مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073411 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
غالف مسی، با عایق و روکـش صورت  به

 4×120+70مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073412 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×150+70مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .بع، برای نصـب درون ترانشهمیلیمترمر

 073413 

  

 مترطول  

کابل زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

 4×185+95مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 073414 

  

 مترطول  

ه، با نول یا ارت کابل زره دار زیرزمینی چهار سیم
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  به

مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 . میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه4×120+240

 073415 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۴۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 7×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074101 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 8×5/1+5/1مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074102 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 10×5/1+5/2مقطع  بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074103 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
ف مسی، با عایق و روکـش صورت غال ارت به

 12×5/1+5/2مقطع  بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074104 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 14×5/1+5/2مقطع  بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ترمربع، برای نصـب درون ترانشهمیلیم

 074105 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 16×5/1+4مقطع  بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074106 

  

 مترطول  

زمینی چند سیمه، با نول یا کابل کنترل زره دار زیر
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 19×5/1+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074107 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۴٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به
 21×5/1+6مقطع   بهNYCYتیـک از نوع ترموپالس

 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074108 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 24×5/1+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074109 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 30×5/1+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074110 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 40×5/1+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074111 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 52×5/1+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074112 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 61×5/1+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074113 

  

 مترطول  

زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا کابل کنترل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 7×5/2+5/2مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074201 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۴٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
کـش صورت غالف مسی، با عایق و رو ارت به

مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 . میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه8×5/2+5/2

 074202 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 10×5/2+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ون ترانشهمیلیمترمربع، برای نصـب در

 074203 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 12×5/2+4مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074204 

  

 مترطول  

نول یا کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 14×5/2+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074205 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 16×5/2+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074206 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 19×5/2+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074207 

  

 مترطول  

ابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا ک
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 21×5/2+6مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074208 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۴٩

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
عایق و روکـش صورت غالف مسی، با  ارت به

 24×5/2+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074209 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 30×5/2+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .ای نصـب درون ترانشهمیلیمترمربع، بر

 074210 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 40×5/2+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074211 

  

 مترطول  

د سیمه، با نول یا کابل کنترل زره دار زیرزمینی چن
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 52×5/2+10مقطع   بهNYCYترموپالستیـک از نوع 
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074212 

  

 مترطول  

کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با نول یا 
صورت غالف مسی، با عایق و روکـش  ارت به

 61×5/2+10مقطع   بهNYCY نوع ترموپالستیـک از
 .میلیمترمربع، برای نصـب درون ترانشه

 074213 

  

 مترطول 1،490 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×5/0مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
د برای اتصال کابل یا روی دیوار و یا به طور آزا

 .مصرف کننده های متحرک به

 075101 

  

 مترطول 1،930 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 و NYMHYترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله 2×75/0مقطع به
یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد 

 . های متحرکمصرف کننده برای اتصال به

 075102 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٠

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 2،130 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×1مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075103 

  

 مترطول 2،530 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×5/1مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075104 

  

 مترطول 3،360 

پالستیکی دو رشته ای، با روکـش کابل قابل انعطاف 
 2×5/2مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075105 

  

 مترطول 4،410 

کـش کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با رو
 2×4مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075106 

  

 مترطول 6،130 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×6مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075107 

  

 مترطول 8،120 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×10مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

، برای نصـب درون لوله یا روی سینی میلیمترمربع
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075108 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵١

 
)ریال(بهای کل   
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 مترطول 12،900 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 2×16مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

وی سینی میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا ر
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075109 

  

 مترطول 1،960 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
مقطع  و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا 3×75/0
 و یا به طور آزاد برای روی سینی کابل یا روی دیوار

 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075201 

  

 مترطول 2،480 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 3×1مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
 کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال

 .مصرف کننده های متحرک به

 075202 

  

 مترطول 3،180 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 3×5/1مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075203 

  

 مترطول 4،180 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 3×5/2مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075204 

  

 مترطول 5،650 

ابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش ک
 3×4مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075205 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٢
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 مترطول 7،940 

رشته ای، با روکـش کابل قابل انعطاف پالستیکی دو 
 3×6مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075206 

  

 مترطول 11،700 

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو رشته ای، با روکـش 
 3×10مقطع   و بهNYMHYیـک از نوع ترموپالست

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 .مصرف کننده های متحرک به

 075207 

  

 مترطول 2،770 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون 4×75/0ع مقط به
طورآزاد  لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .مصرف کننده های متحرک برای اتصال به

 075301 

  

 مترطول 3،050 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

نصـب درون لوله یا  میلیمترمربع، برای 4×1مقطع  به
طورآزاد برای  روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075302 

  

 مترطول 3،840 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله 4×5/1مقطع  به
طورآزاد برای  ی کابل یا روی دیوار و یا بهیا روی سین
 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075303 

  

 مترطول 5،300 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله 4×5/2مقطع  به
طورآزاد برای  بهیا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا 

 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075304 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٣

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 7،350 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا 4×4مقطع  به
طورآزاد برای  روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .رف کننده های متحرکمص اتصال به

 075305 

  

 مترطول 9،990 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا 4×6مقطع  به
طورآزاد برای  روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075306 

  

 مترطول 15،800 

کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا 4×10مقطع  به
طورآزاد برای  روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .مصرف کننده های متحرک اتصال به

 075307 

  

 مترطول  

عطاف پالستیکی پنج رشته ای، با روکـش کابل قابل ان
مقطع  و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

 میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا 5×75/0
طورآزاد برای  روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .های متحرک مصرف کننده اتصال به

 075401 

  

 مترطول 3،330 

، با روکـش کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج رشته ای
 5×1مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
طورآزاد برای اتصال  کابل یا روی دیوار و یا به

 .های متحرک مصرف کننده به

 075402 

  

 مترطول 4،720 

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج رشته ای، با روکـش 
 5×5/1مقطع   و بهNYMHYوع ترموپالستیـک از ن

میلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی 
طورآزاد برای اتصال  کابل یا روی دیوار و یا به

 .های متحرک مصرف کننده به

 075403 



 کابلهای فشار ضعیف. فصل هفتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵۴

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 6،870 

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج رشته ای، با روکـش 
 5×5/2مقطع   و بهNYMHYترموپالستیـک از نوع 

یلیمترمربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی م
طورآزاد برای اتصال  کابل یا روی دیوار و یا به

 .های متحرک مصرف کننده به

 075404 

  

 مترطول 5،840 

کابل قابل انعطاف پالستیکی هفت رشته ای، با 
 و NYMHYروکـش ترموپالستیـک از نوع 

 لوله  میلیمترمربع، برای نصـب درون7×5/1مقطع  به
طورآزاد برای  یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به

 .های متحرک مصرف کننده اتصال به

 075501 

 



 هاکابلشو. فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵۵

 کابلشوها.   هشتم فصل
 

  مقدمه
   و کابلهای  کنترل ، کابلهای  فشار ضعیف  کابلهای  بستن  و برای  است  اندود شده  قلع  مسی ، از نوع  فصل  در این  شده  درج  کابلشوهای تمام .1

 .رود کار می ، به مخابراتی
 . باشند ، تولید شدهDIN٤٧٦٥٠ استاندارد  ، باید طبق  لحیمی  کابلشوهای  و کلیه٤٦٢٣٥ DIN استاندارد  ، باید طبق  پرسی  کابلشوهای تمام .2
 . است  شده  زیر درج  در جدول صل ف  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  پرسی کابلشو از نوع 01
 .  پیچی کابلشو از نوع  02
 .  لحیمی کابلشو از نوع 03

  



 هاکابلشو. فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵۶

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 1،460 
کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل تا مقطع 

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل5/2
 080101 

  

 عدد 1،910 
 تا 4مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل6
 080102 

  

 عدد 2،930 
 10مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .ع، ساخـت داخلمیلیمترمرب
 080103 

  

 عدد 3،130 
 16مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080104 

  

 عدد 3،200 
 25مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080105 

  

 عدد 5،860 
 35مقطع  یم یا کابل بهکابلشو از نوع پرسی و برای س

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080106 

  

 عدد 7،010 
 50مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080107 

  

 عدد 7،540 
 70مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080108 

  

 عدد 15،600 
 95مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080109 

  

 عدد 15،900 
 120مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080110 

  

 عدد 17،100 
 150مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 .ترمربع، ساخـت داخلمیلیم
 080111 

  

 عدد 30،200 
مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل185
 080112 

  

 عدد 32،300 
مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل240
 080113 

  

 عدد 42،800 
مقطع  ی و برای سیم یا کابل بهکابلشو از نوع پرس

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل300
 080114 

  

 عدد 65،100 
مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل400
 080115 



 هاکابلشو. فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 92،800 
مقطع  کابلشو از نوع پرسی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل500
 080116 

  

 عدد 1،390 
کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل تا مقطع 

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل5/2
 080201 

  

 عدد 1،880 
 تا 4مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل6
 080202 

  

 عدد 2،910 
 10مقطع  هکابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل ب

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080203 

  

 عدد 3،370 
 16مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080204 

  

 عدد 4،160 
 25مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080205 

  

 عدد 6،960 
 35مقطع  از نوع پیچی و برای سیم یا کابل بهکابلشو 

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080206 

  

 عدد 7،710 
 50مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080207 

  

 عدد 9،080 
 70مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .لمیلیمترمربع، ساخـت داخ
 080208 

  

 عدد 17،300 
 95مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080209 

  

 عدد 19،200 
 120مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080210 

  

 عدد 22،600 
 150مقطع  بل بهکابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کا

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080211 

  

 عدد 35،600 
مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل185
 080212 

  

 عدد 39،800 
 240مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080213 

  

ددع 51،600   
 300مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080214 



 هاکابلشو. فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح
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 عدد 72،100 
 400مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080215 

  

 عدد 102،000 
 500مقطع  کابلشو از نوع پیچی و برای سیم یا کابل به

 .رمربع، ساخـت داخلمیلیمت
 080216 

  

 عدد 1،790 
کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل تا مقطع

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل5/2
 080301 

  

 عدد 2،350 
 4مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل6تا 
 080302 

  

 عدد 3،600 
 10مقطع  یمی و برای سیم یا کابل بهکابلشو از نوع لح

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080303 

  

 عدد 3،910 
 16مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080304 

  

 عدد 4،430 
 25مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080305 

  

 عدد 8،040 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل35
 080306 

  

 عدد 8،760 
 50مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080307 

  

 عدد 9،700 
 70قطع م کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 .میلیمترمربع، ساخـت داخل
 080308 

  

 عدد 19،900 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل95
 080309 

  

 عدد 21،600 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل120
 080310 

  

 عدد 22،600 
مقطع  شو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل بهکابل

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل150
 080311 

  

 عدد 39،900 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل185
 080312 

  

 عدد 43،300 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 .، ساخـت داخل میلیمترمربع240
 080313 



 هاکابلشو. فصل هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۵٩
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 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 55،400 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل300
 080314 

  

 عدد 80،700 
مقطع  کابلشو از نوع لحیمی و برای سیم یا کابل به

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل400
 080315 

  

 عدد 115،500 
مقطع  و برای سیم یا کابل بهکابلشو از نوع لحیمی 

 . میلیمترمربع، ساخـت داخل500
 080316 

 
  



 کابلهای فشار متوسط. فصل نهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۶٠

   فشار متوسط کابلهای.  نهم فصل
  مقدمه

   شده  ساخته  آلمان٠٢٥٥ VDE و یا ٠٢٧٣ VDE یا ٠٢٧١ VDE استاندارد  ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج  فشار متوسط کابلهای .1
 .باشند

   در بهای  الزم  عملیات  و هزینه  شده  بینی  پیش  یا ترانشه  کانال  درون  نصب ، برای  فصل  در این  شده  درج  خشک شار متوسط ف  کابلهای تمام .2
 .  است  منظور شده واحد کار مربوط

 . خواهد شد  اضافه  مربوط احد ردیف و بهای  درصد به5 شوند،   نصب  لوله  و یا درون  کابل  سینی  روی  فشار متوسط  کابلهای  که در صورتی .3
هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار متوسط روی سینی کابل، در قیمتها منظور نشده  و برای تعیین قیمت تهیه و  .4

 .استفاده شود) وسایل متفرقه(ست وهشتم ینصب انواع بستها و متعلقات مربوط، باید از ردیفهای فصل ب
.   است  نشده بینی  پیش  فصل  این  ردیفهای  در شرح لینک کراس اتیلن  پلی  و عایق  مسی  با هادی  خشک  سیمه  سه  کیلوولتی12/  20  ابلهایک .5

 . شوند دار در نظر گرفته  ستاره  ردیف صورت  کابلها، باید به  نوع این  نیاز به در صورت
  بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت  باید به  یاد شده  مورد نیاز باشد، کابلهای  کیلوولت33 یا 11با ولتاژ    فشار متوسط  کابلهای  که در صورتی .6

 .شوند
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 

 ا مختصر گروهه  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 کابلهای آلومینیومی   مسی کابلهای

 از   مسی  خشک  سیمه  سه  کیلو ولتی6/3 / 6  کابل 01
 .NYFGY  نوع

 .ـــــ 55-51

 از   آلومینیومی  خشک مهسی سه   کیلو ولتی6/  10  کابل 56 .ـــــ 02ـ04
  .NA٢XSY  نوع

   از نوع  مسی  خشک  سیمه سه   کیلو ولتی6/  10  کابل  05
NYSEY. 57 از  آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی6/  10  کابل 

  .NA٢YSY  نوع
   از نوع  مسی  خشک  سیمه سه   کیلو ولتی6/  10  کابل  06

N٢XSY. 58 از آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی6/  10  کابل 
  .NA٢XSY  وعن

   از نوع  مسی  خشک  سیمه تک   کیلو ولتی6/  10  کابل 07
N٢YSY.  64-59 ـــــ. 

 از   مسی  خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی6/  10  کابل  08
 از  آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی12/  20  کابل N٢XSY. 65  نوع

  .NA٢YSY  نوع
 از  آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی12/  20  کابل 66 .ـــــ 09ـ14

  .NA٢XSY  نوع
   ازنوع مسی  خشک سیمه  تک کیلو ولتی 12/  20 کابل 15

N٢YSY. 67 ـــــ. 

  آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی18/  30  کابل 68 .ـــــ 17-16
  .NA٢XSY  از نوع

 از  مسی  خشک  سیمه تک  کیلوولتی 30/18 کابل 18
  آلومینیومی   خشک  سیمه  تک  کیلو ولتی18/  30  کابل N٢YSY. 69نوع

  .NA٢XSY  از نوع
    .ـــــ 50-19
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 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
نوار سی غالف از مفتول و . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×25مقطع   و به . 

 090101 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×35مقطع   و به . 

 090102 

  

 مترطول 170،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×50مقطع   و به . 

 090103 

  

 مترطول 211،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. یق پیمسی، عا

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×70مقطع   و به . 

 090104 

  

 مترطول 253،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×95مقطع   و به . 

 090105 

  

 مترطول 294،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×120مقطع   و به . 

 090106 

  

 مترطول 362،000 

کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی  6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×150مقطع   و به . 

 090107 
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 مترطول 415،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
 سی غالف از مفتول و نوار. وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×185مقطع   و به . 

 090108 

  

 مترطول 510،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 6/6/3کابل 
سی غالف از مفتول و نوار . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. فوالدی و پوشـش خارجی پی
NYFGYمیلیمترمربع3×240مقطع   و به . 

 090109 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×25 و به مقطع . 

 090501 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
 سی غالف از نوار مسی روی .وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×35 و به مقطع . 

 090502 

  

 مترطول 136،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEYمیلیمتر مربع3×50 مقطع  و به . 

 090503 

  

 مترطول 169،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×70 و به مقطع . 

 090504 

  

 مترطول 202،500 

ه سیمه خشـک، باهادی  کیلو ولتی س10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×95 و به مقطع . 

 090505 
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 مترطول 239،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی
سی از نوع .وی. شـش خارجی پیهر سیم و پو

NYSEY میلیمتر مربع3×120 و به مقطع . 

 090506 

  

 مترطول 288،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×150 و به مقطع . 

 090507 

  

 مترطول 336،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی . وی. مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×185 و به مقطع . 

 090508 

  

 مترطول 407،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، باهادی 10/6کابل 
سی غالف از نوار مسی روی .  وی.مسی، عایق پی

سی از نوع .وی. هر سیم و پوشـش خارجی پی
NYSEY میلیمتر مربع3×240 و به مقطع . 

 090509 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از  نوع  .وی.پی و نوار مسی و پوشـش خارجی
N2XSYمیلیمتر مربع3×35مقطع    و به . 

 090601 

  

 مترطول 136،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×50مقطع    و به . 

 090602 

  

 مترطول 169،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6ابل ک
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×70مقطع    و به . 

 090603 
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 مترطول 202،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
راس لینـک، غالف از مفتول مسی، عایق پلی اتیلن ک

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×95مقطع    و به . 

 090604 

  

 مترطول 235،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

 نوع  سی از .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×120مقطع    و به . 

 090605 

  

 مترطول 287،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×150مقطع    و به . 

 090606 

  

 مترطول 330،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×185مقطع    و به . 

 090607 

  

 مترطول 407،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول مسی، عایق 

سی از  نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع3×240مقطع    و به . 

 090608 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×25مقطع   به

 090701 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع   به

 090702 
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 مترطول 39،000 

تک سیمه خشـک، با هادی  کیلو ولتی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع   به

 090703 

  

 مترطول 47،300 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.خارجی پیپوشـش 
 . میلیمتر مربع1×70مقطع   به

 090704 

  

 مترطول 56،600 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع   به

 090705 

  

 مترطول 65،300 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع   به

 090706 

  

 مترطول 78،800 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
غالف از مفتول و نوار مسی، مسی، عایق پلی اتیلن، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع   به

 090707 

  

 مترطول 90،900 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185مقطع   به

 090708 

  

 مترطول 115،000 

 کیلو ولتی تک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع   به

 090709 



 کابلهای فشار متوسط. فصل نهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ۶۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 136،500 

 خشـک، با هادی  کیلو ولتی تک سیمه10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی، 

 و N2YSYسی از  نوع  .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع   به

 090710 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی. خارجی پیو نوار مسی و پوشـش
N2XSYمیلیمتر مربع1×25مقطع     و به . 

 090801 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×35مقطع     و به . 

 090802 

  

 مترطول 39،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×50مقطع     و به . 

 090803 

  

 مترطول 47،300 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×70مقطع     و به . 

 090804 

  

 مترطول 56،600 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.ـش خارجی پیو نوار مسی و پوش
N2XSYمیلیمتر مربع1×95مقطع     و به . 

 090805 

  

 مترطول 65،300 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×120مقطع     و به . 

 090806 
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 مترطول 78،800 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×150مقطع     و به . 

 090807 

  

 مترطول 90،900 

، با هادی  کیلو ولتی تـک سیمه خشـک10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×185مقطع     و به . 

 090808 

  

 مترطول 115،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.ار مسی و پوشـش خارجی پیو نو
N2XSYمیلیمتر مربع1×240مقطع     و به . 

 090809 

  

 مترطول 136،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از مفتول 

سی از نوع  .وی.و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
N2XSYمیلیمتر مربع1×300مقطع     و به . 

 090810 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×25مقطع  به

 091501 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و مسی

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع  به

 091502 

  

 مترطول 48،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع  به

 091503 



 کابلهای فشار متوسط. فصل نهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول 56،800 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  به

 091504 

  

 مترطول 67،100 

ی تـک سیمه خشـک، با هادی  کیلو ولت20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  به

 091505 

  

 مترطول 76،100 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.ـش خارجی پیپوش
 . میلیمتر مربع1×120مقطع  به

 091506 

  

 مترطول 90،600 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع  به

 091507 

  

 مترطول 103،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185مقطع  به

 091508 

  

 مترطول 129،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
ن، غالف از مفتول و نوار مسی و مسی، عایق پلی اتیل

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع  به

 091509 

  

 مترطول 151،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع  به

 091510 



 کابلهای فشار متوسط. فصل نهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع  به

 091801 

  

 مترطول 61،000 

 با هادی  کیلو ولتی تـک سیمه خشـک،30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع  به

 091802 

  

 مترطول 70،100 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  به

 091803 

  

 مترطول 81،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  به

 091804 

  

 مترطول 91،200 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18 کابل
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع  به

 091805 

  

 مترطول 105،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
ل و نوار مسی و مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتو

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع  به

 091806 

  

 مترطول 119،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 .مربع میلیمتر 1×185مقطع  به

 091807 
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 مترطول 148،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع  به

 091808 

  

 مترطول 170،000 

ادی  کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با ه30/18کابل 
مسی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار مسی و 

 و N2YSYسی از نوع .وی.پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع  به

 091809 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.پیمفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی 
 . میلیمتر مربع3×50 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095601 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095602 

  

 مترطول 131،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095603 

  

 مترطول 157،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095604 

  

 مترطول 188،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.وار مسی و پوشـش خارجی پیمفتول و ن
 . میلیمتر مربع3×150 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095605 
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 مترطول 220،000 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×185 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095606 

  

 مترطول 271،500 

 کیلو ولتی سه سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095607 

  

 مترطول  

تی تـک سیمه خشـک، با هادی  کیلو ول10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×50 و به مقطع . 

 095701 

  

 مترطول 30،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
و نوار آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×70 و به مقطع . 

 095702 

  

 مترطول 37،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY تر مربع میلیم1×95 و به مقطع. 

 095703 

  

 مترطول 41،600 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×120 و به مقطع . 

 095704 

  

 مترطول 49،500 

ک، با هادی  کیلو ولتی تـک سیمه خشـ10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×150 و به مقطع . 

 095705 
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 مترطول 56،400 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.وشـش خارجی پیمسی و پ
NA2YSY میلیمتر مربع1×185 و به مقطع . 

 095706 

  

 مترطول 73،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×240 و به مقطع . 

 095707 

  

 مترطول 84،200 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×300 و به مقطع . 

 095708 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
ومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از آلومینی

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095801 

  

 مترطول 30،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.ا پوشـش خارجی پیمفتول و نوار مسی ب
 . میلیمتر مربع1×70 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095802 

  

 مترطول 37،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 .تر مربع میلیم1×95 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095803 

  

 مترطول 41،600 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095804 
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 مترطول 49،500 

ـک سیمه خشـک، با هادی  کیلو ولتی ت10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095805 

  

 مترطول 56،400 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
نک، غالف از آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لی

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095806 

  

 مترطول 72،700 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095807 

  

 مترطول 84،200 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 10/6کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی با پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300 و به مقطع NA2XSYنوع 

 095808 

  

رطولمت    

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×35 و به مقطع . 

 096501 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
ن، غالف از مفتول و نوار آلومینیومی، عایق پلی اتیل

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×50 و به مقطع . 

 096502 

  

 مترطول 39،300 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSYمیلیمتر مربع1×70 به مقطع  و . 

 096503 
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 مترطول 44،100 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×95 و به مقطع . 

 096504 

  

 مترطول 52،500 

و ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی  کیل20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×120 و به مقطع . 

 096505 

  

 مترطول 61،700 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
مفتول و نوار آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×150 و به مقطع . 

 096506 

  

 مترطول 67،400 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×185 و به مقطع . 

 096507 

  

 مترطول 81،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی  از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×240 و به مقطع . 

 096508 

  

 مترطول  

ه خشـک، با هادی  کیلو ولتی تـک سیم20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096601 

  

 مترطول  

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096602 
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 شرح
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 مترطول 39،300 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  ه و بNA2XSYنوع 

 096603 

  

 مترطول 44،100 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096604 

  

 مترطول 52،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096605 

  

 مترطول 61،700 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
لی اتیلن کراس لینـک، غالف از آلومینیومی، عایق پ

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096606 

  

 مترطول 67،400 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.رجی پیمفتول و نوار مسی و پوشـش خا
 . میلیمتر مربع1×185مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096607 

  

 مترطول 81،000 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 20/12کابل
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی از .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع   و بهNA2XSYنوع 

 096608 

  

 مترطول 47،400 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×70 و به مقطع . 

 096801 
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 ٧۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 57،200 

ی  کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هاد30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×95 و به مقطع . 

 096802 

  

 مترطول 67،600 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی. پیمسی و پوشـش خارجی
NA2YSY میلیمتر مربع1×120 و به مقطع . 

 096803 

  

 مترطول 76،700 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×150 و به مقطع . 

 096804 

  

 مترطول 83،700 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×185 و به مقطع . 

 096805 

  

 مترطول 99،200 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
 عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار آلومینیومی،

سی از نوع .وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×240 و به مقطع . 

 096806 

  

 مترطول 109،500 

 کیلوولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن، غالف از مفتول و نوار 

ز نوع سی ا.وی.مسی و پوشـش خارجی پی
NA2YSY میلیمتر مربع1×300 و به مقطع . 

 096807 

  

 مترطول 47،400 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×70 و به مقطع . 

 096901 
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ترطولم 57،200   

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×95 و به مقطع . 

 096902 

  

 مترطول 67،600 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
ایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از آلومینیومی، ع

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×120 و به مقطع . 

 096903 

  

 مترطول 76،700 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی .وی.جی پیمفتول و نوار مسی و پوشـش خار
NA2XSY میلیمتر مربع1×150 و به مقطع . 

 096904 

  

 مترطول 83،700 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×185 و به مقطع . 

 096905 

  

 مترطول 99،200 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از 

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×240 و به مقطع . 

 096906 

  

 مترطول 109،500 

 کیلو ولتی تـک سیمه خشـک، با هادی 30/18کابل 
ینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینـک، غالف از آلوم

سی .وی.مفتول و نوار مسی و پوشـش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×300 و به مقطع . 

 096907 



 ها سرکابلها و مفصل. فصل دهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٧٨

 ها سرکابلها و مفصل.   دهم فصل
 

  مقدمه
 
 و  ، مورد نیاز نیست ولت 1000   با ولتاژ اسمیNYY-NYKFGY-NYFGY-NYKY-NYCWY-NYCY   کابلهای  برای  داخلی سرکابل .1

 . شود  واحد، استفاده  بهای فهرست این هشتم  در فصل  شده  درج  و یا لحیمی  پرسی تنها از کابلشوهای
  بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت  باید به  یاد شده  مورد نیاز باشد، اقالم  کیلوولت33 یا 11 با ولتاژ   سرکابلها و مفصلهای  که در صورتی .2

 .شوند
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره
 سرکابلهای داخلی

 6/3 / 6   خشک  سیمه  سه  کابل  برای  داخلی سر کابل 01
 .کیلوولتی

07 
 18/  30   خشک  سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل
 . کیلو ولتی

02 
 6/  10   خشک  سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل
 .کیلوولتی

20-08 ____ 

03 
 6/  10   خشک  سیمه  سه  کابل  برای  داخلی سر کابل
 .کیلوولتی

 ی آزادسرکابلهای فضا

04 
 6/  10   خشک  سیمه  سه  کابل  برای  داخلی سر کابل
 .کیلوولتی

 6/0 / 1   مختلف  کابلهای  آزاد برای  فضای سر کابل 21

 .کیلوولتی

05 
 12/  20   خشک  سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل
 .کیلوولتی

 6/3 / 6   خشک سیمه  سه  کابل  آزاد برای  فضای سرکابل 22

 .یلوولتیک

06 
 12/  20   خشک  سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل
 .کیلوولتی

23 
 6/  10   خشک سیمه  تک  کابل  آزاد برای  فضای سرکابل
 .کیلوولتی
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 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٧٩

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 
 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره

 سرکابلهای فضای آزاد

24 
 10/6   خشک یمه س  سه  کابل  آزاد برای  فضای سرکابل
 .کیلوولتی

 .  کیلو ولتی6/3/  6   خشک  سیمه  سه  کابل  برای صلمف 56

25 
 6/  10   خشک  سیمه  سه  کابل  آزاد برای  فضای سر کابل
 .کیلوولتی

 .  کیلو ولتی6/  10   خشک  سیمه  تک  کابل  برای مفصل 57

26 
 12/  20   خشک سیمه  تک  کابل آزاد برای ی فضا سرکابل
 .کیلوولتی

 .  کیلو ولتی6/  10   خشک  سیمه سه   کابل  برای مفصل 58

27 
 18/  30   خشک سیمه  تک  کابل آزاد برای  فضای سرکابل
 .کیلوولتی

 .  کیلو ولتی6/  10   خشک  سیمهسه   کابل  برای مفصل 59

50-28 ------ 60 ---- 
 .  کیلوولتی20/12   خشک  سیمه  تک  کابل  برای مفصل 61 مفصلها
 . کیلو ولتی 18/  30  خشک سیمه  تک ابلک برای مفصل 62 . کیلو ولتی6/0/  1   مختلف  کابلهای  برای مفصل 51
 ----- 63-80 ). میلیمترمربع5/1(ولتیویلک6/0/  1  کنترل  کابل برای مفصل 52
   ). میلیمترمربع5/2(کیلوولتی6/0/  1   کنترل کابل برای مفصل 53

55-54 -----   
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 عدد 924،500 

 6/6/3سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
 3×50 تا 3×25مقاطع   بهNYFGYکیلوولتی، 

گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سر کابل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 100101 

  

 عدد 997،500 

 6/6/3سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
  3×120  تا  3×70 به مقاطعNYFGYکیلوولتی، 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 100102 

  

 عدد 1،145،000 

 6/6/3سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
 3×185 تا 3×150مقاطع   بهNYFGYکیلوولتی، 

گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سر کابل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 100103 

  

 عدد 1،168،000 

 6/6/3سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
 میلیمترمربع، 3×240مقطع   بهNYFGYکیلوولتی، 

 .، یا مشابه آنگ.ا.مانند سر کابل پروتولین زیمنـس، آ

 100104 

  

 عدد 402،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی10/6

N2XSY,NA2XSY 1×95 تا 1×25 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100201 

  

 عدد 529،500 

اع کابل تـک سیمه خشـک سرکابل داخلی، برای انو
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی10/6

N2XSY,NA2XSY 1×185 تا 1×120 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100202 

  

 عدد 751،500 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی10/6

N2XSY,NA2XSY 1×300 تا 1×240 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100203 
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 عدد 1،166،000 

  10/6سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
 3×95 تا 3×25 به مقاطع  NYSEYکیلوولتی، 

گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ
 .به آنیا مشا

 100301 

  

 عدد 1،349،000 

  10/6سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه خشـک 
 3×240 تا 3×120 به مقاطع  NYSEYکیلوولتی، 

گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 100302 

  

 عدد 1،166،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل سه سیمه خشـک 
 به مقاطع  N2YSY,NA2YSYیلوولتی،   ک10/6

 میلیمترمربع، مانند سرکابل پروتولین 3×70 تا 3×35
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 100401 

  

 عدد 1،351،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل سه سیمه خشـک 
 به مقاطع  N2YSY,NA2YSY   کیلوولتی،10/6

 میلیمترمربع، مانند سرکابل 3×185 تا 3×95
 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 100402 

  

 عدد 1،767،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل سه سیمه خشـک 
 به مقاطع  N2YSY,NA2YSY  کیلوولتی، 10/6

 میلیمترمربع، مانند سرکابل 3×300 تا 3×240
 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 100403 

  

 عدد 622،500 

خلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک سرکابل دا
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY 1×70  تا1×25 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100501 

  

 عدد 865،500 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY 1×240  تا1×95 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمترمربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100502 
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 عدد 888،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY 1×300 به مقطع 
گ، .ا.روتولین زیمنـس، آمیلیمترمربع، مانند سرکابل پ

 .یا مشابه آن

 100503 

  

 عدد 648،500 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY 1×70  تا 1×25 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل فشاری زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100601 

  

 عدد 888،000 

رکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک س
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY 1×240  تا 1×95 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل فشاری زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100602 

  

 عدد 910،500 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،20/12

N2XSY,NA2XSY میلیمتر 1×300 به مقطع 
گ، یا مشابه .ا.مربع، مانند سرکابل فشاری زیمنـس، آ

 .آن

 100603 

  

 عدد  

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،30/18

N2XSY,NA2XSY 1×70  تا1×25 به مقاطع 
گ، .ا.وتولین زیمنـس، آمیلیمتر مربع، مانند سرکابل پر

 .یا مشابه آن

 100701 

  

 عدد 1،004،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،30/18

N2XSY,NA2XSY 1×240  تا1×95 به مقاطع 
گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .یا مشابه آن

 100702 
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 عدد 1،341،000 

سرکابل داخلی، برای انواع کابل تـک سیمه خشـک 
 ,N2YSY, NA2YSY کیلوولتی،30/18

N2XSY,NA2XSY میلیمتر 1×300 به مقطع 
گ، یا .ا.مربع، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آ

 .مشابه آن

 100703 

  

 عدد 507،000 

 0ر1/6سرکابل فضای آزاد، برای انواع کابلهای
چند سیمه، کیلوولتی تـک سیمه و 

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر، مانند 25 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.سرکابل زیمنـس، آ

 102101 

  

 عدد 518،500 

 0ر1/6سرکابل فضای آزاد، برای انواع کابلهای
کیلوولتی تـک سیمه و چند سیمه، 

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر، مانند 40 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.سرکابل زیمنـس، آ

 102102 

  

 عدد 529،500 

 0ر1/6سرکابل فضای آزاد، برای انواع کابلهای
کیلوولتی تـک سیمه و چند سیمه، 

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر، مانند 50 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.سرکابل زیمنـس، آ

 102103 

  

 عدد 593،500 

 0ر1/6سرکابل فضای آزاد، برای انواع کابلهای
کیلوولتی تـک سیمه و چند سیمه، 

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر، مانند 60 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.سرکابل زیمنـس، آ

 102104 

  

 عدد 604،500 

 0ر1/6سرکابل فضای آزاد، برای انواع کابلهای
کیلوولتی تـک سیمه و چند سیمه، 

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر، مانند 76 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.سرکابل زیمنـس، آ

 102105 
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 عدد 648،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـک
 3×25مقاطع   بهNYFGY کیلوولتی، 3ر6/6 
نند سرکابل پروتولین  میلیمتر مربع، ما3×50تا

 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 102201 

  

 عدد 659،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـک
 تا 3×70 به مقاطع NYFGY کیلوولتی، 3ر6/6 

 میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین 3×120
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 102202 

  

 عدد 796،500 

ای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـکسرکابل فض
  تا 3×150 به مقاطع NYFGY کیلوولتی، 3ر6/6

 میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین 3×185
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 102203 

  

 عدد 819،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـک
 3×240 به مقطع NYFGY کیلوولتی، 3ر6/6

گ، .ا.، مانند سرکابل پروتولین زیمنـس، آمیلیمتر مربع
 .یا مشابه آن

 102204 

  

 عدد 552،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
 10/6تـک سیمه خشـک 

کیلوولتی،
N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 

 میلیمتر مربع، مانند سرکابل با 1×50 تا1×25مقاطع 
 .گ، یا مشابه آن.ا.عایق چینی زیمنـس، آ

 102301 

  

 عدد 627،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
 10/6تـک سیمه خشـک 

کیلوولتی،
N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 

 میلیمتر مربع، مانند سرکابل با 1×120 تا1×70مقاطع 
 .گ، یا مشابه آن.ا.عایق چینی زیمنـس، آ

 102302 
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 عدد 754،500 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
ولتی، یلو ک10/6 خشـک  سیمه  تـک

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×240 تا1×150مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.با عایق چینی زیمنـس، آ

 102303 

  

 عدد 1،300،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـک
 تا 3×25 به مقاطع  NYSEY کیلوولتی، 10/6

یلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین  م3×95
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 102401 

  

 عدد 1،450،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه خشـک
 تا3×120 به مقاطع  NYSEY کیلوولتی، 10/6

 میلیمتر مربع، مانند سرکابل پروتولین 3×240
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 102402 

  

 عدد 1،390،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای سه سیمه خشـک 
به مقاطع   NA2YSY,N2YSY  کیلوولتی 10/6

 میلیمترمربع، مانند سرکابل با عایق 3×50  تا 3×35
 .گ، یا مشابه آن.ا.چینی زیمنـس، آ

 102501 

  

 عدد 1،413،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای سه سیمه خشـک 
به مقاطع   NA2YSY,N2YSYی   کیلوولت10/6
 میلیمترمربع، مانند سرکابل با عایق 3×120  تا 3×70

 .گ، یا مشابه آن.ا.چینی زیمنـس، آ

 102502 

  

 عدد 1،540،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای سه سیمه خشـک 
به مقاطع  YSY2 N، YSY2 NA  کیلوولتی 10/6

بل با  میلیمترمربع، مانند سرکا3×240  تا 3×150
 .گ، یا مشابه آن.ا.عایق چینی زیمنـس، آ

 102503 

  

 عدد 919،500 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
 کیلوولتی، 20/12سیمه خشـک  تـک

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×50 تا1×25مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102601 



 ها سرکابلها و مفصل. فصل دهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٨۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 1،047،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
 ولتی،  کیلو20/12تـک سیمه خشـک 

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×120 تا1×70مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102602 

  

 عدد 1،070،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
  کیلوولتی،20/12مه خشـک تـک سی

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×185  تا1×150مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102603 

  

 عدد 1،249،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
  کیلوولتی،20/12تـک سیمه خشـک 

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSYه  ب
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×300 تا1×240مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102604 

  

 عدد 1،122،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
  کیلوولتی،30/18تـک سیمه خشـک 

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×70 تا1×35مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.ق چینی زیمنـس، آباعای

 102701 

  

 عدد 1،302،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
  کیلوولتی،30/18تـک سیمه خشـک 

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×150 تا1×95مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102702 

  

 عدد 1،744،000 

سرکابل فضای آزاد، برای کابلهای 
  کیلوولتی،30/18تـک سیمه خشـک 

N2YSY,NA2YSY,N2XSY,NA2XSY به 
 میلیمتر مربع، مانند سرکابل 1×300 تا1×185مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.باعایق چینی زیمنـس، آ

 102703 
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 عدد 225،500 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  یمهس ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 8 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105101 

  

 عدد 263،000 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YYمیلیمتر مانند مفصل 14 تا  با قطر خارجی کابل 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105102 

  

 عدد 315،500 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 21 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105103 

  

 عدد 362،000 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 31 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105104 

  

 عدد 422،000 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 34 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105105 

  

 عدد 481،500 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YYمیلیمتر مانند مفصل 44ر خارجی کابل تا  با قط 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105106 
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 عدد 556،500 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 50 با قطر خارجی کابل تا 

 . یا مشابه آنگ،.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105107 

  

 عدد 664،500 

 0ر1/6مفصل برای اتصال کابلهای 
سیمه،  چند  و  سیمه ولتی تـک کیلو

NAYCWY,NYCWY,NYCY,NAYY,N
YY میلیمتر مانند مفصل 60 با قطر خارجی کابل تا 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105108 

  

 عدد 407،500 

یمتر، برای اتصال  میل14مفصل با قطرخارجی 
  7×5/1 کیلوولتی تا مقطع 0 ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 105201 

  

 عدد 430،000 

 میلیمتر، برای اتصال کابلهای 21مفصل با قطرخارجی 
  میلیمتر مربع، 10×5/1 کیلوولتی تا مقطع 1/6/0کنترل 

 .گ، یا مشابه آن.ا.ل پروتولین زیمنـس، آمانند مفص

 105202 

  

 عدد 565،000 

 میلیمتر، برای اتصال 31مفصل با قطرخارجی 
  24×5/1 کیلوولتی تا مقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 105203 

  

 عدد 977،000 

لیمتر، برای اتصال  می34مفصل با قطرخارجی 
  61×5/1 کیلوولتی تا مقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 105204 

  

 عدد 227،500 

 میلیمتر، برای اتصال 14مفصل با قطرخارجی 
 5×5/2 کیلوولتی تامقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.پروتولین زیمنـس، آمیلیمتر مربع، مانند مفصل 
 .یا مشابه آن

 105301 

  

 عدد 250،000 

 میلیمتر، برای اتصال کابلهای 21مفصل با قطرخارجی 
 میلیمتر مربع، 7×5/2 کیلوولتی تامقطع 0ر1/6کنترل 

 .گ، یا مشابه آن.ا.مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ

 105302 
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 عدد 383،500 

، برای اتصال  میلیمتر31مفصل با قطرخارجی 
 19×5/2 کیلوولتی تامقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 105303 

  

 عدد 563،500 

 میلیمتر، برای اتصال 34مفصل با قطرخارجی 
 40×5/2 کیلوولتی تامقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.ین زیمنـس، آمیلیمتر مربع، مانند مفصل پروتول
 .یا مشابه آن

 105304 

  

 عدد 810،000 

 میلیمتر، برای اتصال 44مفصل با قطرخارجی 
 52×5/2 کیلوولتی تامقطع 0ر1/6کابلهای کنترل 

گ، .ا.میلیمتر مربع، مانند مفصل پروتولین زیمنـس، آ
 .یا مشابه آن

 105305 

  

 عدد 2،496،000 

 6/6ه خشـک مفصل برای اتصال کابلهای سه سیم
 3×25 تا مقطع NYFGY کیلوولتی، 3ر

میلیمترمربع، مانند مفصل پروتولین با قفسه حفاظتی 
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 105601 

  

 عدد 2،620،000 

 6/6مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک 
 تا 3×35 برای مقاطع NYFGY کیلوولتی، 3ر

تولین با قفسه  میلیمترمربع، مانند مفصل پرو3×70
 .گ، یا مشابه آن.ا.حفاظتی زیمنـس، آ

 105602 

  

 عدد 2،879،000 

 6/6مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک 
 تا 3×95 برای مقاطع NYFGY کیلوولتی، 3ر

 میلیمترمربع، مانند مفصل پروتولین با قفسه 3×150
 .گ، یا مشابه آن.ا.حفاظتی زیمنـس، آ

 105603 

  

 عدد 2،946،000 

 6/6مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک 
 تا 3×185 برای مقاطع NYFGY کیلوولتی، 3ر

 میلیمترمربع، مانند مفصل پروتولین با قفسه 3×240
 .گ، یا مشابه آن.ا.حفاظتی زیمنـس، آ

 105604 



 ها سرکابلها و مفصل. فصل دهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٩٠
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 1،070،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،10/6 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند 1×95 تا 1×25برای مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.مفصل پروتولین زیمنـس، آ

 105701 

  

 عدد 1،292،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،10/6 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
، مانند  میلیمتر مربع1×300 تا 1×120برای مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.مفصل پروتولین زیمنـس، آ

 105702 

  

 عدد 2،519،000 

  10/6مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک 
 میلیمترمربع، 3×25 تا مقطع  NYSEYکیلوولتی، 

مانند مفصل پروتولین با قفسه حفاظتی زیمنـس، 
 .گ، یا مشابه آن.ا.آ

 105801 

  

 عدد 2،669،000 

  10/6برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک مفصل 
  3×120 تا3×35طع  ا مقبرای NYSEYکیلوولتی، 

میلیمترمربع، مانند مفصل پروتولین با قفسه حفاظتی 
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 105802 

  

 عدد 2،969،000 

  10/6مفصل برای اتصال کابلهای سه سیمه خشـک 
 3×240 تا 3×150  مقاطع برای NYSEYکیلوولتی، 

میلیمترمربع، مانند مفصل پروتولین با قفسه حفاظتی 
 .گ، یا مشابه آن.ا.زیمنـس، آ

 105803 

  

 عدد 2،541،000 

  10/6 سیمه خشـک سهمفصل برای اتصال کابلهای 
برای  N2YSY, NA2YSY, NYSEYکیلوولتی،
 میلیمترمربع، مانند مفصل 3×70 تا 3×25مقاطع  

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105901 

  

 عدد 2،890،000 

  10/6 سیمه خشـک سهمفصل برای اتصال کابلهای 
برای  N2YSY, NA2YSY, NYSEYکیلوولتی،
 میلیمترمربع، مانند مفصل 3×120 تا 3×95مقاطع  

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105902 



 ها سرکابلها و مفصل. فصل دهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 عدد 2،924،000 

  10/6سیمه خشـک  سهمفصل برای اتصال کابلهای 
برای  N2YSY, NA2YSY, NYSEYکیلوولتی،
 میلیمتر مربع، مانند 3×185  تا 3×150مقاطع  

 .گ، یا مشابه آن.ا.مفصل پروتولین زیمنـس، آ

 105903 

  

 عدد 3،146،000 

  10/6 سیمه خشـک سهمفصل برای اتصال کابلهای 
برای  N2YSY, NA2YSY, NYSEYکیلوولتی،
 میلیمترمربع، مانند مفصل 3×300 تا 3×240مقاطع  

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 105904 

  

 عدد 893،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،20/12 سیمه خشـک 

N2SYS, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY  
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×50 تا1×25به مقاطع 

 .آنگ، یا مشابه .ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106101 

  

 عدد 1،093،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،20/12 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×120 تا1×70به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106102 

  

 عدد 1،104،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،20/12مه خشـک  سی

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×185 تا1×150به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106103 

  

 عدد 1،284،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،20/12 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×300 تا1×240طع به مقا

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106104 



 ها سرکابلها و مفصل. فصل دهم
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 عدد 1،307،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،20/12 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×500 تا1×400به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106105 

  

 عدد 2،072،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،30/18 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×70  تا1×35به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106201 

  

 عدد 2،199،000 

کابلهای تـکمفصل برای اتصال 
  کیلوولتی،30/18 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×150  تا1×95به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106202 

  

 عدد 2،432،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،30/18 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×300  تا1×185به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.پروتولین زیمنـس، آ

 106203 

  

 عدد 2،507،000 

مفصل برای اتصال کابلهای تـک
  کیلوولتی،30/18 سیمه خشـک 

N2YSY, NA2YSY, N2XSY, NA2XSY 
 میلیمتر مربع، مانند مفصل 1×500  تا1×400به مقاطع 

 .گ، یا مشابه آن.ا.روتولین زیمنـس، آپ

 106204 

  



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
 1383حد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای وا

 
 

 ٩٣

 کلیدها و پریزها.   یازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . باشند  و تولید شده  ساخته  ایرانISIRI  استاندارد ، باید طبق  داخل  ساخت  و پالگهای  فشاری های  کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه تمام .1
 . باشندIP٤٤   حفاظت  درجه ، باید دارای  بارانی  نوع  فشاری ایه  کلیدها و پریزها و دکمه تمام .2
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3

 
  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول 
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  دو سوراخه پریز تلفن  21 .   ولت250   خانه ، یک  راه ، یک  پل کلید یک 01
 .  سوراخه  سه پریز تلفن  22 .   ولت250  ، دو خانه  راه ، یک  پل کلید یک 02
 .ـــــ  23-24 .   ولت250   خانه ، یک  راه ، یک کلید دو پل 03
 .  تلفن  شاخه سه  25 .   ولت250   خانه ، یک  پل ، یک کلید تبدیل 04
 .  تلفن روزت 26 .   ولت250   خانه ، یک  پل ، یک کلید صلیبی 05
 ---- 27 .  ولت250   کششی  پل کلید یک 06
 .  رادیو و تلویزیون پریز آنتن 28 .  ولت250   فاز و نول  یک  فشاری دکمه 07

 .ـــــ  29ـ30 .ـــــ 08ـ10
 .  تراشی پریز ریش 31 .  ولت250   فاز و نول پریز یک 11
 .دیمر 32 .   ولت250   زمین  با اتصال  فاز و نول پریز یک 12
 .کلید کولر 33 . ، با پالگ  ولت250   فاز و نول پریز یک 13

14 
دار   درپوش  از نوع  زمین  با اتصال  فاز و نول پریز یک

 .  با پالگ  ولت250
 .  ولت220بیزر  34

15 
دار   از نوع درپوش  زمین  و اتصال  فاز و نول پریز سه

 .  با پالگ  ولت380
 . ای  مدرسه زنگ 35

 .  سقفی پنکه 36  .  ولت250   فاز و نول  یک دو شاخه 16
 .  کن  خشک دست 37 .  ولت250   زمین  و اتصال  فاز و نول  یک دو شاخه 17

   .ـــــ  20-18



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
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 عدد 8،570 
 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه 250 آمپر10کلید

 .ازنوع کائوچویی، برای نصـب توکار
 110101 

  

 عدد 9،010 
 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه 250 آمپر10کلید

 .ازنوع کائوچویی، برای نصـب روکار
 110102 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه، 250 آمپر10کلید
ازنوع بارانی واز جنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .توکارساخـت خارج

 110105 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه، 250 آمپر10کلید
ازنوع بارانی واز جنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .روکارساخـت خارج

 110106 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه، 250 آمپر10کلید

 .ازنوع فلزی بارانی، برای نصـب روکارساخـت خارج
 110107 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل، یـک راه ویـک خانه، 250 آمپر16کلید

 .ازنوع فلزی بارانی، برای نصـب روکارساخـت خارج
 110108 

  

 عدد 8،820 
ـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع  ولـت ی250 آمپر10کلید

 .کائوچویی، برای نصـب توکار
 110201 

  

 عدد 9،260 
 ولـت یـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع 250 آمپر10کلید

 .کائوچویی، برای نصـب روکار
 110202 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع 250 آمپر10کلید
، برای نصـب بارانی واز جنـس پالستیـک ریختگی

 .توکارساخـت خارج

 110205 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع 250 آمپر10کلید
بارانی واز جنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .روکارساخـت خارج

 110206 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع 250 آمپر10کلید

 .ـت خارجفلزی بارانی، برای نصـب روکارساخ
 110207 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل، یـک راه ودوخانه، ازنوع 250 آمپر16کلید

 .فلزی بارانی، برای نصـب روکارساخـت خارج
 110208 

  

 عدد 9،450 

 ولـت دوپل، برای قطع ووصل فازونول، 250 آمپر10کلید
یـک راه ویـک خانه، ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .توکار

 110301 



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
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 عدد 9،670 

 ولـت دوپل، برای قطع ووصل فازونول، 250 آمپر10کلید
یـک راه ویـک خانه، ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .روکار

 110302 

  

 عدد  

 ولـت دوپل، برای قطع ووصل فازونول، 250 آمپر10کلید
یـک راه ویـک خانه، ازنوع بارانی واز جنـس پالستیـک 

 .جریختگی، برای نصـب توکار ساخـت خار

 110305 

  

 عدد  

 ولـت دوپل، برای قطع ووصل فازونول، 250 آمپر10کلید
یـک راه ویـک خانه، ازنوع بارانی واز جنـس پالستیـک 

 .ریختگی، برای نصـب روکارساخـت خارج

 110306 

  

 عدد 9،280 
 ولـت یـک پل، دوراه ویـک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .ارازنوع کائوچویی، برای نصـب توک
 110401 

  

 عدد 9،610 
 ولـت یـک پل، دوراه ویـک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .ازنوع کائوچویی، برای نصـب روکار
 110402 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، دوراه ویـک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 
ازنوع بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .توکارساخـت خارج

 110405 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل، دوراه ویـک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 
ازنوع بارانی و ازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .روکارساخـت خارج

 110406 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل، دوراه ویـک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .ازنوع فلزی بارانی، برای نصـب روکارساخـت خارج
 110407 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10صلیبی کلید

 .کائوچویی، برای نصـب توکار
 110501 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کائوچویی، برای نصـب روکار
 110502 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کارساخـت خارجکائوچویی، برای نصـب تو
 110503 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کائوچویی، برای نصـب روکارساخـت خارج
 110504 

  

 عدد  

 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 
بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب توکار 

 .ساخـت خارج

 110505 
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 عدد  

 ولـت یـک پل ویـک خانه، ازنوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 
بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب روکار 

 .ساخـت خارج

 110506 

  

 عدد  
 ولـت یـک پل کششی، ازنوع کائوچویی، 250 آمپر10کلید

 .برای نصـب توکار ساخـت خارج
 110601 

  

 عدد  
ششی، ازنوع کائوچویی،  ولـت یـک پل ک250 آمپر10کلید

 .برای نصـب روکار ساخـت خارج
 110602 

  

 عدد 8،570 
 ولـت باعالمـت زنـگ یاروشنایی، 250دکمه فشاری 

 .ازنوع کائوچویی، برای نصـب توکار
 110701 

  

 عدد 9،010 
 ولـت باعالمـت زنـگ یاروشنایی، 250دکمه فشاری 

 .ازنوع کائوچویی، برای نصـب روکار
 110702 

  

 عدد  

 ولـت باعالمـت زنـگ یاروشنایی، 250دکمه فشاری 
ازنوع بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .توکار ساخـت خارج

 110705 

  

 عدد  

 ولـت باعالمـت زنـگ یاروشنایی، 250دکمه فشاری 
ازنوع بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

 .روکار ساخـت خارج

 110706 

  

 عدد 8،260 
 ولـت یـک فازونول، ازنوع کائوچویی 250 آمپر16پریز

 .برای نصـب توکار
 111101 

  

 عدد 8،490 
 ولـت یـک فازونول، ازنوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 .برای نصـب روکار
 111102 

  

 عدد 8،930 
 ولـت یـک فازونول، ازنوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 ).شوکو(ااتصال زمین برای نصـب توکار ب
 111201 

  

 عدد 9،050 
 ولـت یـک فازونول، ازنوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 ).شوکو(برای نصـب روکار بااتصال زمین 
 111202 

  

 عدد  

 ولـت یـک فازونول، ازنوع بارانی 250 آمپر16پریز
وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب توکاربا اتصال 

 .وش لوالدار ساخـت خارجودرپ) شوکو(زمین 

 111205 

  

 عدد  

 ولـت یـک فازونول، ازنوع بارانی 250 آمپر16پریز
وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب روکاربااتصال 

 .و درپوش لوالدار ساخـت خارج) شوکو(زمین 

 111206 

  

 عدد  
 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر25پریز

 .ای نصـب توکارساخـت خارجازنوع کائوچویی، بر
 111301 



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
 1383حد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای وا
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 واحد
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 عدد  
 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر25پریز

 .ازنوع کائوچوئی، برای نصـب توکار
 111302 

  

 عدد  

 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر16پریز
ازنوع کائوچویی، برای نصـب توکاربا اتصال زمین 

 .خارجازنوع دردار ساخـت ) شوکو(

 111401 

  

 عدد  

 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر25پریز
ازنوع بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

ودرپوش لوالدارساخـت ) شوکو(توکاربااتصال زمین 
 .خارج

 111402 

  

 عدد  

 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر25پریز
ـب روکاربا اتصال زمین ازنوع کائوچویی، برای نص

 .ساخـت خارج) شوکو(

 111403 

  

 عدد  

 ولـت باپالگ مربوط، یـک فازونول، 250 آمپر25پریز
ازنوع بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب 

ودرپوش لوالدارساخـت ) شوکو(روکاربااتصال زمین 
 .خارج

 111404 

  

 عدد  

صال زمین، ازنوع  ولـت سه فازونول و ات380 آمپر16پریز
کائوچویی، برای نصـب توکارازنوع پریلکـس باپالگ 

 .مربوط، ساخـت خارج

 111501 

  

 عدد  

 ولـت سه فازونول و اتصال زمین، ازنوع 380 آمپر16پریز
دردار، برای نصـب توکارازنوع پریلکـس باپالگ مربوط، 

 .ساخـت خارج

 111502 

  

 عدد  

ول و اتصال زمین، ازنوع  ولـت سه فازون380 آمپر16پریز
بارانی وازجنـس پالستیـک ریختگی، برای نصـب توکار 
بادرپوش لوالدار، ازنوع پریلکـس باپالگ مربوط، ساخـت 

 .خارج

 111503 

  

 عدد  

 ولـت سه فازونول واتصال زمین، ازنوع 380 آمپر16پریز
کائوچویی، برای نصـب روکارازنوع پریلکـس با پالگ 

 .ارجمربوط، ساخـت خ

 111504 

  

 عدد  

 ولـت سه فازونول واتصال زمین، ازنوع 380 آمپر25پریز
کائوچویی، برای نصـب روکارازنوع پریلکـس با پالگ 

 .مربوط، ساخـت خارج

 111505 



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
 1383حد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای وا
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 عدد  

 ولـت سه فازونول واتصال زمین، ازنوع 380 آمپر40پریز
کائوچویی، برای نصـب روکارازنوع پریلکـس با پالگ 

 .ط، ساخـت خارجمربو

 111506 

  

 عدد  

 ولـت سه فازونول واتصال زمین، ازنوع 380 آمپر63پریز
کائوچویی، برای نصـب روکارازنوع پریلکـس با پالگ 

 .مربوط، ساخـت خارج

 111507 

  

 عدد 2،930 
 ولـت یـک فازونول، ازنوع 250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 

 .کائوچویی
 111601 

  

 عدد 4،540 
 ولـت یـک فازونول واتصال 250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 
 .، از نوع کائوچویی)شوکو(زمین 

 111701 

  

 عدد  
 ولـت یـک فازونول واتصال 250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 
 .، ازنوع کائوچویی، بارانی ساخـت خارج)شوکو(زمین 

 111703 

 112101  .کارپریزتلفن دوسوراخه ازنوع کائوچویی، برای نصـب تو عدد 7،840   
 112102  .پریزتلفن دوسوراخه ازنوع کائوچویی، برای نصـب روکار عدد 8،590   
  

 عدد 8،410 
پریزتلفن سه سوراخه ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .توکار
 112201 

  

 عدد 8،840 
پریزتلفن سه سوراخه ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .روکار
 112202 

 112501  .، ازنوع کائوچویی)سه شاخه(ن پالگ تلف عدد 3،040   
  

 عدد  
روزت تلفن، ازنوع کائوچویی، برای نصـب توکارساخـت 

 .خارج
 112601 

  

 عدد 7،640 
پریزآنتن رادیووتلویزیون ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .توکار
 112801 

  

 عدد  
پریزآنتن رادیووتلویزیون ازنوع کائوچویی، برای نصـب 

 .خارجروکارسخـت 
 112802 

  

 عدد  

 ولـت آمپر، 20 ولـت به قدرت 220پریزریـش تراشی 
باترانسفورماتور حفاظتی، برای نصـب توکارساخـت 

 .خارج

 113101 

  

 عدد  

 25 ولـت به قدرت 220دیمربرای المپهای رشته ای 
 وات همراه با کلیدقطع ووصل وفیوزساخـت 600تا

 .خارج

 113201 

  

 عدد  
 25 ولـت به قدرت 220 المپهای فلورسنـت دیمربرای

 . وات، همراه باکلیدقطع ووصل وفیوزساخـت خارج600تا
 113202 

 113301  .کلیدکولر، بازیرکلیدی مربوط، وراه اندازی الکتریکی عدد 22،000   



 کلیدها و پریزها. فصل یازدهم
 1383حد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای وا
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد
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 113401  . ولـت ازنوع کائوچویی، برای نصـب توکار220بیزر عدد 11،700   
 113402  . ولـت ازنوع کائوچویی، برای نصـب روکار220بیزر عدد 12،500   
  

 عدد  
 ولـت، ازنوع کائوچویی، برای نصـب 220بیزر

 .توکارساخـت خارج
 113403 

  

 عدد  
 ولـت ازنوع کائوچویی، برای نصـب 220بیزر

 .روکارساخـت خارج
 113404 

  

 عدد 31،000 
 220 یا24، 12زنـگ مدرسه ای کوچـک باولتاژاسمی 

 .ولـت، به طورکامل
 113501 

  

 عدد 33،300 
 ولـت، 220 یا24، 12زنـگ مدرسه ای بزرگ باولتاژاسمی 

 .به طورکامل
 113502 

  

 عدد 167،500 
 سانتیمتر، با کلیدکنترل وقالب 140پنکه سقفی به قطر

 .مربوط، به طور کامل، مشابه مدل هما
 113601 

  

 عدد 160،000 
انتیمتر، با کلیدکنترل وقالب  س90پنکه سقفی به قطر

 .مربوط، به طور کامل، مشابه مدل هما
 113602 

 113701  .دسـت خشـک کن برقی ساخـت خارج عدد    
  



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠٠

   فوالدی های لوله.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . است منظورنشده و  بینی  پیش  فصل  این  واحد ردیفهای ، در بهای کشی  مورد نیاز لوله  بنایی  عملیات هزینۀ .1
 .شود  می استفاده)   متفرقه وسایل (28   در فصل  شده  درج  مربوط ، از ردیفهای کردن  و سوراخ ، شیاردرآوردن کاری  کنده برای .2
 .باشند  تولید شده٤٩٠٢٠ DIN استاندارد  ، باید بر اساس  داغ  عمقی  و گالوانیزه  فوالدی های لوله .3
 . باشند  شده  ساخته٢٤٤٠ DIN استاندارد   ضد انفجار، باید طبق  و فوالدی  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی های لوله .4
 .  است  واحد کار منظور شده  آنها در بهای  و هزینۀ  است ، زانو و بوشن  خم  اتصاالت ، شامل  فصل  این کشی  لوله  ردیفهای تمام .5
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح رد نیاز، شماره مو ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  01
 .  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  02
 .  داغ  عمقی  گالوانیزۀ  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  03
 .  داغ  عمقی  گالوانیزۀ  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  04
 .  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  05
 .  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  06

 برای   داغ  عمقی رز گالوانیزه د  بدون  فوالدی  روکار یا توکار با لولۀ کشی لوله  07
 .های ضد انفجار سیستم



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠١

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 Pg11.  120101لوله کشی روکار، بالوله فوالدی مترطول 7،780   
 Pg13,5.  120102لوله کشی روکار، بالوله فوالدی   مترطول 8،540   
 Pg16.  120103له کشی روکار، بالوله فوالدی لو مترطول 8،690   
 Pg21.  120104لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 10،500   
 Pg29.  120105 لوله کشی روکار، بالوله فوالدی مترطول 13،400   
 Pg36.  120106لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 15،100   
 Pg42.  120107وکار، بالوله فوالدی لوله کشی ر مترطول 17،400   
 Pg48.  120108لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 18،800   
 Pg11.  120201لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 5،900   
 Pg13,5.  120202لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 6،650   
 Pg16.  120203وله فوالدی لوله کشی توکار، بال مترطول 6،810   
 Pg21.  120204لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 8،580   
 Pg29.  120205لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 11،500   
 Pg36.  120206لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 13،300   
 Pg42.  120207ی لوله کشی توکار، بالوله فوالد مترطول 15،500   
 Pg48.  120208لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 16،900   
  

 مترطول 8،770 
 گالوانیزه Pg11لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120301 

  

 مترطول 9،720 
 گالوانیزه Pg13,5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120302 

  

طولمتر 11،000   
 گالوانیزه Pg16لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120303 

  

 مترطول 12،300 
 گالوانیزه Pg21لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120304 

  

 مترطول 13،900 
 گالوانیزه Pg29لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120305 

  

 مترطول 16،200 
 گالوانیزه Pg36شی روکار، بالوله فوالدی  لوله ک

 .عمقی داغ
 120306 

  

 مترطول 19،600 
 گالوانیزه Pg42لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120307 



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول 20،700 
 گالوانیزه Pg48لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120308 

  

 مترطول 6،880 
 گالوانیزه Pg11الوله فوالدی  لوله کشی توکار، ب

 .عمقی داغ
 120401 

  

 مترطول 7،840 
 گالوانیزه Pg13,5لوله کشی توکار، بالوله فوالدی   

 .عمقی داغ
 120402 

  

 مترطول 9،090 
 گالوانیزه Pg16لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120403 

  

 مترطول 10،400 
 گالوانیزه Pg21دی  لوله کشی توکار، بالوله فوال

 .عمقی داغ
 120404 

  

 مترطول 12،000 
 گالوانیزه Pg29لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120405 

  

 مترطول 14،300 
 گالوانیزه Pg36لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120406 

  

 مترطول 17،800 
گالوانیزه  Pg42لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120407 

  

 مترطول 18،900 
 گالوانیزه Pg48لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120408 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک دوم اینچ
 120501 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 . چهارم اینچسه
 120502 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک اینچ
 120503 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک ویـک چهارم اینچ
 120504 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک دوم اینچیـک و
 120505 

  

 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .دواینچ
 120506 



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مترطول  
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .دوویـک دوم اینچ
 120507 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .نچیـک دوم ای
 120601 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .سه چهارم اینچ
 120602 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک اینچ
 120603 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک ویـک چهارم اینچ
 120604 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .یـک ویـک دوم اینچ
 120605 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .دواینچ
 120606 

  

 مترطول  
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  درز جوش گالوانیزه 

 .دوویـک دوم اینچ
 120607 

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  یـک دوم  روکار لوله کشی
های  برای سیستم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .ضد انفجار

 120701 

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  سه چهارم  لوله کشی روکار
های  برای سیستم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .ضد انفجار

 120702 

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  یـک اینچ  لوله کشی روکار
های ضد  برای سیستم بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .انفجار

 120703 

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  یـک ویـک  لوله کشی روکار
برای  چهارم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .های ضد انفجار سیستم

 120704 

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  یـک ویـک  لوله کشی روکار
برای  دوم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .های ضد انفجار سیستم

 120705 



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠۴

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

یا توکار، بالوله فوالدی  دواینچ  لوله کشی روکار
های ضد  برای سیستم بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .انفجار

 120706 



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠۵

  سی. وی.  پی های لوله.   سیزدهم لفص
 

  مقدمه
 
 . است  ومنظورنشده  بینی  پیش  فصل  این  واحد ردیفهای ، در بهای کشی  مورد نیاز لوله  بنایی  عملیات هزینه .1
 .شود  می استفاده)   متفرقه وسایل (28   در فصل  شده  درج  مربوط ، از ردیفهای  کردن  و سوراخ ، شیار درآوردن کاری  کنده برای .2
 . باشند  تولید شده٤٩٠٢٠ DIN استاندارد  ، باید بر اساس  سبک ، سخت  متوسط ، سخت  سنگین  سخت سی. وی.  پی های لوله .3
،   شلنگی انعطاف   قابل اتیلن  پلی های  ، ولوله٤٩٠١٨ DIN استاندارد  ، باید طبق  دوجداره  انعطاف قابل)  قوی (  سنگین سی. وی.  پی های لوله .4

 . باشند  تولید شده٤٩٠١٩ DIN استاندارد  باید براساس
 .  است  واحد کار منظور شده  آنها در بهای  و هزینۀ  است ، زانو و بوشن ، خم  اتصاالت ، شامل  فصل  این کشی  لوله  ردیفهای تمام .5
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  سنگین  سخت سی. وی.  پی  روکار با لولۀ کشی لوله  01
 .  سنگین  سخت سی. وی.  پی  توکار با لولۀ کشی لوله  02
 .  متوسط  سخت سی. وی.  پی لولۀ روکار با  کشی لوله  03
 .  متوسط  سخت سی. وی.  پی  توکار با لولۀ کشی لوله  04
 .  سبک  سخت سی. وی.  پی  توکار با لولۀ کشی لوله  05
 .  دوجداره  انعطاف  قابل  سنگین سی. وی.  پی  توکار با لولۀ کشی لوله  06
 .  بتون  داخل  شلنگی  انعطاف ل قاب اتیلن  پلی  توکار با لولۀ کشی لوله  07



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠۶

  
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 5،080 
سی سخـت سنگین  . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg11. 
 130101 

  

 مترطول 5،970 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg13,5. 
 130102 

  

 مترطول 6،180 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg16. 
 130103 

  

 مترطول 7،340 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg21. 
 130104 

  

 مترطول 7،960 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg29. 
 130105 

  

 مترطول 8،980 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg36. 
 130106 

  

 مترطول 9،520 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg42. 
 130107 

  

 مترطول 10،700 
سی سخـت سنگین . وی. روکار، با لوله پیلوله کشی 

Rigid Heavy)(، Pg48. 
 130108 

  

 مترطول 3،200 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg11. 
 130201 

  

 مترطول 4،080 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg13,5. 
 130202 

  

 مترطول 4،290 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg16. 
 130203 

  

 مترطول 5،450 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg21. 
 130204 

  

 مترطول 6،080 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg29. 
 130205 

  

 مترطول 7،130 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg36. 
 130206 

  

 مترطول 7،680 
سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg42. 
 130207 



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 8،840 
 سنگین سی سخـت. وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Heavy)(، Pg48. 
 130208 

  

 مترطول 4،890 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg11متوسط  
 130301 

  

 مترطول 5،530 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg13,5متوسط  
 130302 

  

 مترطول 5،970 
سی سخـت . وی. ر، با لوله پیلوله کشی روکا

 .Rigid Medium)(، Pg16متوسط  
 130303 

  

 مترطول 7،020 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg21متوسط  
 130304 

  

 مترطول 7،280 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg29متوسط  
 130305 

  

 مترطول 8،230 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg36متوسط  
 130306 

  

 مترطول 9،080 
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg42متوسط  
 130307 

  

 مترطول  
سی سخـت . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی

 .Rigid Medium)(، Pg48متوسط  
 130308 

  

 مترطول 3،000 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg11. 
 130401 

  

 مترطول 3،640 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg13,5. 
 130402 

  

 مترطول 4،080 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg16. 
 130403 

  

 مترطول 5،140 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg21. 
 130404 

  

 مترطول 5،400 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg29. 
 130405 

  

 مترطول 6،380 
سی سخـت متوسط  . وی. شی توکار، با لوله پیلوله ک

Rigid Medium)(، Pg36. 
 130406 



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 7،230 
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg42. 
 130407 

  

 مترطول  
سی سخـت متوسط  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Medium)(، Pg48. 
 130408 

  

 مترطول 3،000 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg11. 
 130501 

  

 مترطول 3،720 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg13,5. 
 130502 

  

 مترطول 3،950 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg16. 
 130503 

  

 مترطول 4،830 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg21. 
 130504 

  

 مترطول 5،500 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg29. 
 130505 

  

 مترطول 6،240 
سبک  سی سخـت . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg36. 
 130506 

  

 مترطول 7،230 
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg42. 
 130507 

  

 مترطول  
سی سخـت سبک  . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی

Rigid Light)(، Pg48. 
 130508 

  

 مترطول  

) قوی(ی سنگین س. وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .11آن، نمره 

 130601 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

ن و ادامه برای نصـب در داخل بتو) جدار دوم صاف
 .5/13آن، نمره 

 130602 



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٠٩

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .16آن، نمره 

 130603 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .21آن، نمره 

 130604 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .29، نمره آن

 130605 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .36آن، نمره 

 130606 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (دوجداره قابل انعطاف 
برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف

 .42آن، نمره 

 130607 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصـب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .48آن، نمره 

 130608 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg11قابل انعطاف شلنگی 

 130701 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg13,5 قابل انعطاف شلنگی

 130702 



 وی سی. های پی لوله. فصل سیزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١١٠

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg16قابل انعطاف شلنگی 

 130703 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg21انعطاف شلنگی قابل 

 130704 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg29قابل انعطاف شلنگی 

 130705 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
 نوع صورت یـک پارچه از نصـب در داخل بتون، به

 .Pg36قابل انعطاف شلنگی 

 130706 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یـک پارچه از نوع  نصـب در داخل بتون، به

 .Pg42قابل انعطاف شلنگی 

 130707 

  

 مترطول  

، برای )PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
ک پارچه از نوع صورت یـ نصـب در داخل بتون، به

 .Pg48قابل انعطاف شلنگی 

 130708 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

 
 

 ١١١

   تابلویی  فشار ضعیف وسایل.   چهاردهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، مورد استفاده  و فرعی  اصلی ، نیم  از اصلی ، اعم ، فرمان  توزیع  فشار ضعیف  تابلوهای  در انواع  که  تابلویی  فشار ضعیف  وسایل در قیمتهای .1

 . است  شده بینی  آنها پیش  و هزینه  شده  زیر در نظر گرفته  عملیاتگیرند، قرار می
 .  آن آمیزی  و رنگ  تابلو، ساخت  طراحی  تابلو، شامل ساخت)   الف 
   و آزمایش ، تکمیل گذاری  و شماره  داخلی  اتصاالت ، اجرای  شینه آمیزی  و رنگ کشی ، شینه  تجهیزات  نصب مونتاژ تابلو، شامل)   ب 
 . ای کارخانه
 .  آن اندازی  و راه ، رگالژ، آزمایش ، تنظیم  نصب ، استقرارتابلو در محل  کارگاه  به حمل)   ج 

در مورد .  قرار گیرد  عمل ، مالک  کلیات19 کابلشوها، مفاد بند   وسیله  به  برق  تابلوهای  ورودیها و خروجیهای  کابلها به در مورد اتصال .2
 ترمینالها   سرسیمها، در قیمت  دادن  و تطبیق  کردن ، آزمایش  زدن ، برچسب  دادن  وآرایش فرم  به  مربوط  ترمینالها، هزینۀ  و سیمها به کابلها اتصال

 . است منظور شده
نها باید از بینی نشده و برای پرداخت هزینه آ ها و کابلشوهای مورد مصرف پیش  در قیمتهای وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم.3

 .های مربوط استفاده شود ردیفهای فصل
شوند و با   می  زیربار محسوب  قطع  قابل ، جزو کلیدهای  تاریخ  تا این  شده  ابالغ  برقی تاسیسات   در فهرستهای  شده  درج  چاقویی کلیدهای .4

 .اند  منظور شده  فهرست  دراین  عنوان همین
 باشند،   شده  ، ساخته٣A-٢٦٩ IEC  و یا٠٦٣٦ VDE و ٤٩٥٢٢ DIN استاندارد   ، باید طبق)NEOZED ( نئوزد  فشنگی  فیوزهای تمام .5

 .  کندکار است  فیوزهای نظر معادل  نقطه  و از این  است  شده  فیوزها درج  جریان  مشخصه  توصیف  برای  نئوزد فقط  عنوان  است بدیهی
 باشند،   شده  ، ساخته٢٦٩ IEC و یا ٠٦٣٦ VDE و ٤٩٥١٥ DIN استاندارد   ، باید بر اساس)DIAZED( دیازد   فشنگی  فیوزهای تمام .6

 .  تندکار است  فیوزهای نظر معادل  نقطه  و از این  است  شده  فیوزها درج  جریان  مشخصه  توصیف  برای  دیازد فقط  عنوان  است بدیهی
 . هستند  طورکامل  به  و واشرکالیبره  چینی ، کالهک  پایه  و شامل  بوده  ولت500  ولتاژ اسمی   نئوزد و دیازد، دارای  فشنگی  فیوزهای تمام .7
 و   تولید شدهIEC٢٦٩ و یا ٠٦٣٦ VDE و ٤٣٦٢٠ DIN استاندارد  ، باید طبق  چاقویی  فیوزهای و پایه)  کتابی (  چاقویی  فیوزهای تمام .8

 . باشد  ولت500 آنها  ولتاژ اسمی
 . کرد  استفاده توان  نیز می11   گروه  چاقویی  فیوزهای  صفر از پایه- صفر  اندازه)  کتابی (  چاقویی  فیوزهای برای .9

 هستند و باید   میلیمتری35   ریل  روی  نصب  برای ، مناسب  ولت380   ولتاژ اسمی  کندکار دارای  نوع  مینیاتوری  اتوماتیک  کلیدهای تمام .10
 . باشند  شده  ساخته٠٦٤١ VDE و ٤٦٢٧٧ DINندارد  استا بر اساس

   عمل  ولت415 حداکثر تا   و با ولتاژ اسمی  تولید شده٠٦٦٤ DINVDE استاندارد  ، باید طبق  زمین  جریان  نشت  حفاظت کلیدهای .11
 .نمایند

 .باشند  تولید شده٠٦٦٠ DINVDE استاندارد  ، باید مطابق) ای  ضربه رله( دور   از راه  کنترل کلیدهای .12
 . باشندIP٦٥   حفاظت  درجه ، باید دارای  تابلویی  کلیدهای  برای  چدنی های جعبه .13
 .گیر باشند  جرقه های  و محفظه  رکابی دسته  و مجهز به  بوده  ولت500   ولتاژ اسمی  زیر بار، باید دارای  قطع  قابل کلیدهای .14
      استاندارد   و طبق  بوده  ولت500   ولتاژ اسمی  باید دارای،)COMPACT(   کمپکت  زیر بار از نوع  قطع  قابل  پل  سه  اتوماتیک کلیدهای .15

0660DINVDE یا  IECباشند  شده  ساخته٢'١-٩٤٧ . 
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 ١١٢

 . باشند٣٥-٥٠٠٢٢ DINEN استاندارد   ریلهای  روی  نصب ، باید قابل  پیچی ترمینالهای .16
   مورد مصرف  برقی  لوازم  تابلوها شامل این. باشند  میIP٢٠   حفاظت ، با درجه  فصل  در این  شده بینی  پیش  و دیواری ده ایستا تابلوهای .17

 .  است  واحد تابلوها منظور نشده ، در بهای  یاد شده  لوازم نیستند و هزینه
 خواهد   اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به70 باشد،   نول  با قطع ل پ  تک ، از نوع  پل  یک  مینیاتوری  کلید اتوماتیک  که در صورتی .18
 .شد
 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای  درصد به50 باشد،   نول  قطع ، از نوع  پل  سه  مینیاتوری  کلید اتوماتیک  که در صورتی .19
   مربوط  واحد ردیف  درصد از بهای10 کیلو آمپرباشد، 3   قطع ، با قدرت  پل  یا سه  دو پل،  پل  یک  مینیاتوری  کلید اتوماتیک  که در صورتی .20

 .کسر خواهد شد
   واحد ردیف  بهای  درصد به15 کیلو آمپر باشد، 10   قطع ، با قدرت  پل  و یا سه ، دو پل  پل  یک  مینیاتوری  کلید اتوماتیک  که در صورتی .21

 .شد خواهد   اضافه مربوط
 خواهد   اضافه73   گروه  واحد ردیفهای  بهای  درصد به100 شود،  استفاده)  با کلید سویچی (  ایمنی  از قفل  فشاری  دکمه  جای  به چنانچه .22
 .شد
   اضافه  یاد شده ای واحد ردیفه بهای  درصد به8 شوند،  آمیزی  نسوز رنگ ، بارنگ86   گروه  در ردیفهای  شده  درج های  شینه که درصورتی .23

 .خواهد شد
 .  است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .24
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 ١١٣

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه  شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  دو پل  تابلویی کلید گردان  39 . نئوزد  نوع فشنگیفیوز   01
 .  پل  سه  تابلویی کلید گردان  40 . دیازد  نوع فیوز فشنگی  02

 .  چهارپل  تابلویی کلید گردان 41 .ـــــ  03ـ04
 .ـــــ  HRC. 42 صفرـ صفر  اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  05
 .  حالته  سه  پل  یک  تابلویی کلید گردان  HRC. 43 صفر  اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  06
 .  حالته  سه  دو پل  تابلویی کلید گردان  HRC. 44   یک اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  07
 .  حالته  سه  پل  سه  تابلویی کلید گردان  HRC. 45 دو  اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  08
 .ـــــ  HRC. 46   سه اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  09
 .  دو حالته  پل  یک  تابلویی کلید گردان  A HRC. 47  چهار و چهار اندازۀ)  کتابی ( فیوز چاقویی  10
 .  دو حالته  دو پل  تابلویی کلید گردان  48 . صفر  اندازه  فیوزهای  برای  پل  یک  فیوز چاقویی پایه  11
 .  دو حالته  پل  سه  تابلویی کلید گردان  49 .  یک  اندازه  فیوزهای  برای  پل یک   فیوز چاقویی پایه  12
 .ـــــ 50 . دو  اندازه  فیوزهای  برای  پل  یک  فیوز چاقویی پایه  13
 .ـــــ 51 .  سه  اندازه  فیوزهای  برای  پل  یک  فیوز چاقویی پایه  14
 .ـــــ A . 52 چهاروچهار اندازه ایفیوزه برای پل یک فیوزچاقویی پایه  15
 صفرـ   اندازه  فیوزهای  برای  پل  سه  فیوز چاقویی پایه  16

 .  تابلویی  گردان  کلیدهای  برای  چدنی جعبۀ  53 .صفر

 .ـــــ 54ـ55  
 .  طرفه  یک  پل  زیربار سه  قطع کلید قابل  56 .ـــــ  17ـ18

 .  دو طرفه  پل  زیربار سه  قطع کلید قابل  57 .  چاقویی  فیوزکش دسته  19
 .ـــــ 58 .ـــــ  20ـ21

 . فاز کلید فیوز سه  59 .  پل  یک  مینیاتوری کلید اتوماتیک  22
 .ـــــ 60 .  دو پل  مینیاتوری کلید اتوماتیک  23
 .ـــــ 61 .  پل  سه  مینیاتوری کلید اتوماتیک  24
 .  پل  سه  کمپکت کلید اتوماتیک  62 .  مینیاتوری لید اتوماتیک ک  نصب  برای  فلزی ریل  25

 .ـــــ 63 .ـــــ 26ـ27
 . مغناطیسیو حرارتی فازبارله سه تابلویی لیداتوماتیکک 64 .آمپر  میلی30  بادقت زمین جریان نشت کلیدحفاظت  28
    .آمپر  میلی300  بادقت زمین جریان نشت کلیدحفاظت  29
   .آمپر  میلی500  بادقت زمین جریان نشت فاظتکلیدح  30

   ــــــ  34-31
   .  پل  دور یک  از راه کلید کنترل  35
   .  پل  دور سه  از راه کلید کنترل  36
   .  پله  راه  روشنایی تایمر برای  37
   .  پل  یک  تابلویی کلید گردان  38
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  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه  شرح  گروه مارهش   مختصر گروه  شرح  گروه شماره

 .  دیوروپالستیک  با بدنۀ  پیچی ترمینال  79 .  کنتاکتوری  ـ مثلث  ستاره کلید اتوماتیک  65
 .  پیچی  ترمینال  برای  انتهایی صفحۀ  80 .ـــــ  66ـ68

 .  پیچی  ترمینال  نگهداری  برای زی فل بست  81 .دار  بوبین  خشک  پل کنتاکتور سه  69
 .  پیچی  ترمینال  نصب  برای  فلزی ریل  82 ). بیمتال (  فاز حرارتی  بار سه  اضافه رلۀ  70
 .ـــــ  83ـ85 .ـــــ  71
 .  لخت  مسی شمش  86 .  سیگنال چراغ  72
 .  اتکایی  تابلویی مقرۀ  87 .  فشاری دکمۀ  73
 .ـــــ  88 . دوبل   فشاری دکمۀ  74
 . تابلو ایستاده  89 .  فشاری  روکار با دو عدد دکمۀ  پالستیکی جعبۀ  75

 . تابلو دیواری  90 .ـــــ  76ـ77
   .  ترموپالستیک  با بدنۀ  پیچی ترمینال  78
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)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 140101  . آمپرNEOZED   2وع فیوزفشنگی ن عدد 39،500   
 140102  . آمپرNEOZED   4فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140103  . آمپرNEOZED   6فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140104  . آمپرNEOZED   10فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140105  . آمپرNEOZED   16فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140106  . آمپرNEOZED   20فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140107  . آمپرNEOZED   25فیوزفشنگی نوع  عدد 39،500   
 140108  . آمپرNEOZED   35فیوزفشنگی نوع  عدد 51،100   
 140109  . آمپرNEOZED   50فیوزفشنگی نوع  عدد 51،100   
 140110  . آمپرNEOZED   63فیوزفشنگی نوع  عدد 51،100   
 140111  . آمپرNEOZED   80فیوزفشنگی نوع  عدد 72،300   
 140112  . آمپرNEOZED   100فیوزفشنگی نوع  عدد 72،300   
 140201  . آمپرDIAZED   2فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140202  . آمپرDIAZED   4فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140203  . آمپرDIAZED   6فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140204  . آمپرDIAZED   10فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140205  . آمپرDIAZED   16فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140206  . آمپرDIAZED   20فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140207  . آمپرDIAZED   25فیوز فشنگی نوع   عدد 34،400   
 140208  . آمپرDIAZED   35فیوز فشنگی نوع   عدد 43،000   
 140209  . آمپرDIAZED   50فیوز فشنگی نوع   عدد 43،000   
 140210  . آمپرDIAZED   63فیوز فشنگی نوع   عدد 43،000   
 140211  . آمپرDIAZED   80فیوز فشنگی نوع   عدد 69،700   
 140212  . آمپرDIAZED   100فیوز فشنگی نوع   عدد 69،700   
 140213  . آمپرDIAZED   125فیوز فشنگی نوع   عدد 74،100   
 140214  . آمپرDIAZED   160فیوز فشنگی نوع   عدد 74،100   
 140215  . آمپرDIAZED   200فیوز فشنگی نوع   عدد    
  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   6آمپر . 
 140501 
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   10آمپر . 
 140502 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   16آمپر . 
 140503 

  

 عدد 7،350 
ندازه صفر صفر و از نوع  ا) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   20آمپر . 
 140504 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   25آمپر . 
 140505 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   32آمپر . 
 140506 

  

 عدد 7،350 
فر صفر و از نوع  اندازه ص) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   35آمپر . 
 140507 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   40آمپر . 
 140508 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   50آمپر . 
 140509 

  

 عدد 7،350 
و از نوع  اندازه صفر صفر ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   63آمپر . 
 140510 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   80آمپر . 
 140511 

  

 عدد 7،350 
اندازه صفر صفر و از نوع  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   100آمپر . 
 140512 

  

 عدد 7،350 
وع  اندازه صفر صفر و از ن) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   125آمپر . 
 140513 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   25آمپر . 
 140601 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   32آمپر . 
 140602 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   35آمپر . 
 140603 
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 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   40آمپر . 
 140604 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   50آمپر . 
 140605 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   63آمپر . 
 140606 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   80آمپر . 
 140607 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   100آمپر . 
 140608 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   125آمپر . 
 140609 

  

 عدد 8،580 
اندازه صفر و از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   160آمپر . 
 140610 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   35آمپر . 
 140701 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   40آمپر . 
 140702 

  

 عدد 11،000 
از نوع اندازه یک  ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   50آمپر . 
 140703 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   63آمپر . 
 140704 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   80آمپر . 
 140705 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   100آمپر . 
 140706 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   125آمپر . 
 140707 

  

 عدد 11،000 
اندازه یک  از نوع ) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   160آمپر . 
 140708 
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 عدد 13،400 
 HRC   200اندازه یک  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140709 

  

ددع 13،400   
 HRC   224اندازه یک  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140710 

  

 عدد 13،400 
 HRC   250اندازه یک  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140711 

  

 عدد 16،200 
 HRC   80اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140801 

  

 عدد 16،200 
 HRC   100دازه دو،  از نوعان) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140802 

  

 عدد 16،200 
 HRC   125اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140803 

  

 عدد 16،200 
 HRC   160اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140804 

  

 عدد 16،200 
 HRC   200اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140805 

  

 عدد 16،200 
 HRC   224اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140806 

  

 عدد 16،200 
 HRC   250اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140807 

  

 عدد 16،200 
 HRC   300اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140808 

  

 عدد 16،200 
 HRC   315اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140809 

  

 عدد 16،200 
 HRC   355اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140810 

  

 عدد 16،200 
 HRC   400اندازه دو،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140811 

  

 عدد 32،200 
 HRC   300اندازه سه،  از نوع) کتابی(ی فیوز چاقوی

 .آمپر
 140901 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 32،200 
 HRC   315اندازه سه،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140902 

  

 عدد 32،200 
   HRCاندازه سه،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 . آمپر355
 140903 

  

 عدد 32،200 
 HRC   400از نوعاندازه سه،  ) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140904 

  

 عدد 32،200 
 HRC   425اندازه سه،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140905 

  

 عدد 32،200 
 HRC   500اندازه سه،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140906 

  

 عدد 32،200 
 HRC   630اندازه سه،  از نوع) کتابی(فیوز چاقویی 

 .آمپر
 140907 

  

 عدد  
، از نوع Aاندازه چهار و چهار) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   500آمپر . 
 141001 

  

 عدد  
، از نوع  Aاندازه چهار و چهار) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   630آمپر . 
 141002 

  

 عدد  
، از نوع  Aاندازه چهار و چهار) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   800آمپر . 
 141003 

  

 عدد  
، از نوع  Aاندازه چهار و چهار) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   1000آمپر . 
 141004 

  

 عدد  
، از نوع  Aاندازه چهار و چهار) کتابی(فیوز چاقویی 

HRC   1250آمپر . 
 141005 

  

 عدد 29،200 
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر125اندازه صفر، با جریان نامی 
 141101 

  

 عدد 35،800 
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر160اندازه صفر، با جریان نامی 
 141102 

  

 عدد 52،700 
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر250اندازه صفر، با جریان نامی 
 141201 

  

 عدد 64،500 
 HRCپل، برای فیوزهای پایه فیوز چاقویی، یـک 
 . آمپر400اندازه صفر، با جریان نامی 

 141301 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 87،900 
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر630اندازه صفر، با جریان نامی 
 141401 

  

 عدد  
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر1000اندازه صفر، با جریان نامی 
 141501 

  

 عدد  
 HRCپایه فیوز چاقویی، یـک پل، برای فیوزهای 

 . آمپر1250اندازه صفر، با جریان نامی 
 141502 

  

 عدد 69،400 

پایه فیوز چاقویی، سه پل، با صفحه عایق جدا کننده، 
 اندازه صفر صفر با جریان نامی HRCبرای فیوزهای 

 . آمپر125

 141601 

  

 عدد 101،500 

وز چاقویی، سه پل، با صفحه عایق جدا کننده، پایه فی
 اندازه صفر صفر با جریان نامی HRCبرای فیوزهای 

 . آمپر250

 141602 

 141901  .دسته فیوز کـش چاقویی اندازه صفر صفر عدد    
 141902  .دسته فیوزکـش چاقویی اندازه صفر تا سه عدد    
 A.  141903و چهار دسته فیوزکـش چاقویی اندازه چهار  عدد    
  

 عدد 33،600 
 آمپر و 4کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6یـک پل، با جریان قطع 
 142201 

  

 عدد 33،600 
 آمپر 6کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تند یا کندکار

 . کیلوآمپر6و یـک پل، با جریان قطع 
 142202 

  

 عدد 33،600 
 10 اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تند یا کندکارکلید

 . کیلوآمپر6آمپر و یـک پل، با جریان قطع 
 142203 

  

 عدد 33،600 
 16کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تند یا کندکار 

 . کیلوآمپر6آمپر و یـک پل، با جریان قطع 
 142204 

  

 عدد 33،600 
 20د یا کندکار کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تن

 . کیلوآمپر6آمپر و یـک پل، با جریان قطع 
 142205 

  

 عدد 33،600 
 25کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تند یا کندکار 

 . کیلوآمپر6آمپر و یـک پل، با جریان قطع 
 142206 

  

 عدد 33،600 
 32کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع تند یا کندکار 

 . کیلوآمپر6با جریان قطع آمپر و یـک پل، 
 142207 

  

 عدد 53،200 
 آمپر و 4کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6دو پل، با جریان قطع 
 142301 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 53،200 
 آمپر و 6کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6دو پل، با جریان قطع 
 142302 

  

 عدد 53،200 
 آمپر و 10کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6دو پل، با جریان قطع 
 142303 

  

 عدد 53،200 
 آمپر 16کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و دو پل، با جریان قطع 
 142304 

  

 عدد 53،200 
 آمپر 20ندکار تا کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع ک

 . کیلوآمپر6و دو پل، با جریان قطع 
 142305 

  

 عدد 53،200 
 آمپر 25کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و دو پل، با جریان قطع 
 142306 

  

 عدد 53،200 
 آمپر 32کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و دو پل، با جریان قطع 
 142307 

  

 عدد 108،500 
 آمپر و 4کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6سه پل، با جریان قطع 
 142401 

  

 عدد 108،500 
 آمپر و 6کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6سه پل، با جریان قطع 
 142402 

  

 عدد 108،500 
 آمپر و 10اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا کلید 

 . کیلوآمپر6سه پل، با جریان قطع 
 142403 

  

 عدد 108،500 
 آمپر 16کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و سه پل، با جریان قطع 
 142404 

  

 عدد 108،500 
 آمپر 20کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و سه پل، با جریان قطع 
 142405 

  

 عدد 108،500 
 آمپر 25کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 . کیلوآمپر6و سه پل، با جریان قطع 
 142406 

  

 عدد 108،500 
 آمپر 32کلید اتوماتیـک مینیاتوری، از نوع کندکار تا 

 .پر کیلوآم6و سه پل، با جریان قطع 
 142407 

 142501  .ریل فلزی برای نصـب کلید اتوماتیـک مینیاتوری مترطول 6،180   
  

 عدد 289،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین 
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 25 میلی آمپر و جریان نامی 30جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142801 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 386،000 

ت جریان زمینکلید حفاظـت نشـ
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 40 میلی آمپر و جریان نامی 30جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142802 

  

 عدد 437،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 63 میلی آمپر و جریان نامی 30جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142803 

  

 عدد 514،500 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 100 میلی آمپر و جریان نامی 30جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142804 

  

 عدد 263،500 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 25ریان نامی  میلی آمپر و ج300جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142901 

  

 عدد 365،500 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 40 میلی آمپر و جریان نامی 300جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142902 

  

 عدد 416،500 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 63 میلی آمپر و جریان نامی 300یان، با دقـت جر
 .آمپر

 142903 

  

 عدد 484،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 100 میلی آمپر و جریان نامی 300جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142904 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 484،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 125 میلی آمپر و جریان نامی 300جریان، با دقـت 
 .آمپر

 142905 

  

 عدد 263،500 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 25 میلی آمپر و جریان نامی 500جریان، با دقـت 
 .آمپر

 143001 

  

 عدد 324،500 

ظـت نشـت جریان زمینکلید حفا
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 40 میلی آمپر و جریان نامی 500جریان، با دقـت 
 .آمپر

 143002 

  

 عدد 386،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 63 میلی آمپر و جریان نامی 500جریان، با دقـت 
 .آمپر

 143003 

  

 عدد 443،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 100 میلی آمپر و جریان نامی 500جریان، با دقـت 
 .آمپر

 143004 

  

 عدد 443،000 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین
)Earth Leakage( چهارپل، از نوع حساس به ،

 125ی آمپر و جریان نامی  میل500جریان، با دقـت 
 .آمپر

 143005 

  

 عدد 163،500 
 آمپرتـک 16) رله ضربه ای(کلید کنترل از راه دور 

 . ولـت250 هرتز، با ولتاژ نامی حداکثر50پل 
 143501 

  

 عدد 172،000 
 آمپرسه پل 16) رله ضربه ای(کلید کنترل از راه دور 

 . ولـت380 هرتز، با ولتاژ نامی 50
 143601 

  

 عدد 183،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 10تایمر برای روشنایی راه پله، 

 . ولـت و زمان تنظیم یـک تا شـش دقیقه220
 143701 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 54،300 
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلید گردان تابلویی یـک پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143801 

  

 عدد 65،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 25لویی یـک پل، کلید گردان تاب

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 143802 

  

 عدد 102،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی یـک پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143803 

  

 عدد 122،000 
امی  آمپر با ولتاژ ن63کلید گردان تابلویی یـک پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143804 

  

 عدد 142،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی یـک پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143805 

  

 عدد 67،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلید گردان تابلویی دو پل، 

 .به طور کامل ولـت، قابل قطع زیربار، 380
 143901 

  

 عدد 76،100 
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143902 

  

 عدد 117،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143903 

  

 عدد 145،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143904 

  

 عدد 154،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143905 

  

 عدد 343،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143906 

  

 عدد 78،200 
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144001 

  

 عدد 88،400 
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلید گردان تابلویی سه پل، 

 .بل قطع زیربار، به طور کامل ولـت، قا380
 144002 

  

 عدد 135،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144003 

  

 عدد 178،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144004 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

 
 

 ١٢۵

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 266،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144005 

  

 عدد 450،000 
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144006 

  

 عدد 80،100 
 آمپر با ولتاژ نامی 16ابلویی چهار پل، کلیدگردان ت

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144101 

  

 عدد 90،300 
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144102 

  

 عدد 136،500 
نامی  آمپر با ولتاژ 40کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144103 

  

 عدد 167،500 
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144104 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 80کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .امل ولـت، قابل قطع زیربار، به طورک380
 144105 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144106 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144107 

  

 عدد 68،500 

یی تـک پل، از نوع سه حالتهکلید گردان تابلو
 ولـت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر16 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144301 

  

 عدد 119،000 

کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع سه حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر25 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144401 

  

 عدد 148،500 

کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع سه حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر40 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144402 

  

 عدد  

کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع سه حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر63 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144403 
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 عدد 148،500 

کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع سه حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر100 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144404 

  

 عدد 85،200 

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
 ولـت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 2- 0- 1(

 .ر، بطور کاملقطع زیر با

 144501 

  

 عدد 110،500 

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
 ولـت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144502 

  

 عدد 177،500 

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
لـت،  و415 آمپر با حداکثر ولتاژ 40 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144503 

  

 عدد 228،500 

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
 ولـت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 63 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144504 

  

 عدد 251،500 

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
 ولـت، 415با حداکثر ولتاژ  آمپر 100 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144505 

  

 عدد  

کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته
 ولـت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 160 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144506 

  

 عدد 58،500 

کلید گردان تابلویی یـک پل، از نوع دو حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 1- 2(

 .قطع زیر بار، به طور کامل

 144701 

  

 عدد 61،600 

کلید گردان تابلویی یـک پل، از نوع دو حالته
 ولـت، قابل 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 1- 2(

 .قطع زیر بار، به طور کامل

 144702 

  

 عدد 68،200 

 ) 1- 2(، از نوع دو حالته کلید گردان تابلویی دو پل
 ولـت، قابل قطع زیر 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 16

 .بار، به طور کامل

 144801 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد 72،300 

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 25

 .بار، به طور کامل

 144802 

  

 عدد 97،200 

 ) 1- 2( گردان تابلویی دو پل، از نوع دو حالته کلید
 ولـت، قابل قطع زیر 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 40

 .بار، به طور کامل

 144803 

  

 عدد  

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی دو پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 63

 .بار، به طور کامل

 144804 

  

 عدد 77،100 

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 380 آمپر با ولتاژ حداکثر16

 .بار، بطورکامل

 144901 

  

 عدد 81،200 

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 380 آمپر با ولتاژ حداکثر25

 .بار، بطورکامل

 144902 

  

 عدد 127،500 

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 380 آمپر با ولتاژ حداکثر40

 .بار، بطورکامل

 144903 

  

 عدد 209،500 

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولـت، قابل قطع زیر 380 آمپر با ولتاژ حداکثر63
 .ر، بطورکاملبا

 144904 

  

 عدد  
 آمپر، از 16جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 

 .تـک پل تا چهار پل
 145301 

  

 عدد  
 آمپر، 40جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 

 .از تـک پل تا چهار پل
 145302 

  

 عدد 1،393،000 
 آمپر با جریان 250کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپر در یـک ثانیه، یـک طرفه5/12تصال کوتاه ا
 145601 

  

 عدد 2،300،000 
 آمپر با جریان 400کلید قابل قطع زیر بار، سه پل 

 . کیلوآمپر در یـک ثانیه، یـک طرفه5/12اتصال کوتاه 
 145602 

  

 عدد 3،166،000 
 آمپر با جریان 600کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

  . کیلوآمپردر یـک ثانیه، یـک طرفه30 اتصال کوتاه
 145603 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
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 ١٢٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 5،375،000 
 آمپر با جریان 1000کلید قابل قطع زیر بار، سه پل 

 . کیلوآمپردر یـک ثانیه، یـک طرفه30اتصال کوتاه 

 145604 

  

 عدد 6،346،000 
 آمپر با جریان 1250کلیدقابل قطع زیر بار، سه پل 

 .ر یـک ثانیه، یـک طرفه کیلوآمپر د50اتصال کوتاه 

 145605 

  

 عدد 10،852،000 
 آمپربا جریان 2000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپر در دو ثانیه، یـک طرفه35اتصال کوتاه 
 145606 

  

 عدد 14،524،000 
 آمپر با جریان 2500کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 .ک طرفه کیلوآمپردر چهارثانیه، یـ50اتصال کوتاه 
 145607 

  

 عدد 22،378،000 
 آمپر با جریان 3000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپردر چهارثانیه، یـک طرفه50اتصال کوتاه 
 145608 

  

 عدد  
 آمپر با جریان 4000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپردر چهارثانیه، یـک طرفه50اتصال کوتاه 
 145609 

  

 عدد 1،996،000 
 آمپر با جریان 250کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپردر یـک ثانیه، دوطرفه5/12اتصال کوتاه 
 145701 

  

 عدد 2،924،000 
 آمپر با جریان 400کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلوآمپر دریـک ثانیه، دوطرفه5/12اتصال کوتاه 
 145702 

  

 عدد 4،803،000 
 آمپر با جریان 600ل قطع زیربار، سه پل کلید قاب

 . کیلو آمپردر یـک ثانیه، دو طرفه30اتصال کوتاه 
 145703 

  

 عدد 8،832،000 
 آمپر با جریان 1000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلو آمپردر یـک ثانیه، دوطرفه30اتصال کوتاه 

 145704 

  

 عدد 9،855،000 
 آمپر با جریان 1250پل کلید قابل قطع زیر بار، سه 

 . کیلو آمپردر یـک ثانیه، دوطرفه50اتصال کوتاه 
 145705 

  

 عدد 23،644،000 
 آمپر با جریان 2000کلید قابل قطع زیر بار، سه پل 

 . کیلو آمپر در دو ثانیه، دوطرفه35اتصال کوتاه 
 145706 

  

 عدد 24،664،000 
 جریان  آمپر با2500کلیدقابل قطع زیر بار، سه پل 

 . کیلو آمپردر چهارثانیه، دوطرفه50اتصال کوتاه 
 145707 

  

 عدد 28،744،000 
 آمپرباجریان 3000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 . کیلو آمپر در چهارثانیه، دوطرفه50اتصال کوتاه 
 145708 

  

 عدد  
 آمپر با جریان 4000کلید قابل قطع زیربار، سه پل 

 .مپر در چهار ثانیه، دو طرفه کیلوآ50اتصال کوتاه 
 145709 
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 عدد 243،500 

 ولـت، قابل قطع 380 آمپر، 160کلید فیوزسه فاز تا
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145901 

  

 عدد 337،500 

 ولـت، قابل قطع 380 آمپر، 250کلید فیوز سه فاز تا
 بدون فیوز چاقویی زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و

 .مربوط

 145902 

  

 عدد 450،000 

 ولـت، قابل قطع 380 آمپر، 400کلید فیوزسه فاز تا
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145903 

  

 عدد 528،500 

 ولـت، قابل قطع 380 آمپر، 630کلید فیوز سه فاز تا
ون فیوز چاقویی زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بد

 .مربوط

 145904 

  

 عدد 841،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان اتصال Compact  40نوع

 . کیلوآمپر12 حداقل p-2کوتاه به روش 

 146201 

  

 عدد 907،500 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
با قدرت قطع جریان  آمپر Compact  63نوع

 . کیلوآمپر12 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146202 

  

 عدد 935،500 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  100نوع

 . کیلوآمپر12 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146203 

  

 عدد 1،496،000 

قابل قطع زیر بار، از کلید اتوماتیـک سه پل، 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  160نوع

 . کیلوآمپر15 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146204 

  

 عدد 1،711،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  200نوع

 . کیلوآمپر28 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146205 

  

 عدد 1،813،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  250نوع

 . کیلوآمپر28 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146206 
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 عدد 2،737،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  400نوع
 . کیلوآمپر28 حداقل p-2صال کوتاه به روش ات

 146207 

  

 عدد 4،322،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  630نوع

 . کیلوآمپر28 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146208 

  

 عدد 5،852،000 

از کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  800نوع

 . کیلوآمپر40 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146209 

  

 عدد 8،101،000 

کلید اتوماتیـک سه پل، قابل قطع زیر بار، از 
 آمپر با قدرت قطع جریان Compact  1000نوع

 . کیلوآمپر40 حداقل p-2اتصال کوتاه به روش 

 146210 

  

 عدد ٦،٤٦٤،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، از نوع ثابـت، قابل 
 ولتی، با قدرت قطع 500 آمپر630قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 50حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146401 

  

 عدد ٧،٣٨٢،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، از نوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع حداقل 500 آمپر800، قطع زیربار

، بارله حرارتی و P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 50
 .مغناطیسی قابل تنظیم

 146402 

  

 عدد ١٢،٣٨٢،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، از نوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر1000قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 50حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146403 

  

 عدد ١٣،٩٣٠،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر1250قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 50حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146404 
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دعد ١٦،٥٨٤،٠٠٠   

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر1600قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 50حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146405 

  

 عدد ٢١،٠٩٥،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر2000قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 60حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146406 

  

 عدد ٢٢،٢٢٢،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر2500قطع زیربار، 

بارله ، P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 80حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146407 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک تابلویی سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل 
 ولتی، باقدرت قطع 500 آمپر3150قطع زیربار، 

، بارله P-2 کیلوآمپر و روش آزمایـش 80حداقل 
 .حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم

 146408 

  

 عدد ٨٥٣،٠٠٠ 

ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، با کلید اتوماتیـک 
 380رله محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه صفر11ولـت، به قدرت 

 146501 

  

 عدد ١،٦١١،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه یـک5/18ولـت، به قدرت 

 146502 

  

 عدد ٢،٢٢٥،٠٠٠ 

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه دو30ولـت، به قدرت 

 146503 

  

 عدد ٣،٩١١،٠٠٠ 

 کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه سه45ولـت، به قدرت 

 146504 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه سه55ولـت، به قدرت 

 146505 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد  

یـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله کلید اتومات
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه چهار75ولـت، به قدرت 

 146506 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 .ات، اندازه شـش کیلوو110ولـت، به قدرت 

 146507 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه هشـت160ولـت، به قدرت 

 146508 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380ظیم برای موتورهای محافظ حرارتی قابل تن

 . کیلووات، اندازه ده250ولـت، به قدرت 

 146509 

  

 عدد  

کلید اتوماتیـک ستاره مثلـث، از نوع کنتاکتوری، بارله 
 380محافظ حرارتی قابل تنظیم برای موتورهای 

 . کیلووات، اندازه دوازده385ولـت، به قدرت 

 146510 

  

 عدد ١٥٥،٥٠٠ 

 380 آمپر و9بوبین دار، کنتاکتورسه پل خشـک 
 عدد 4 هرتز و 50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه صفر

 146901 

  

 عدد ١٦٥،٠٠٠ 

 380 آمپر و12کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه صفر

 146902 

  

 عدد ١٨٠،٠٠٠ 

 380 آمپر و16کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و 50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 
 .و بسته، اندازه یـک کنتاکـت کمکی باز

 146903 

  

 عدد ٢٥٣،٥٠٠ 

 380 آمپر و22کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .باز و بسته، اندازه یـککنتاکـت کمکی 

 146904 

  

 عدد ٣٢٧،٥٠٠ 

 380 آمپر و32کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و 50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه دو

 146905 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد ٤٦٠،٠٠٠ 

 380 آمپر و38کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 4 هرتز و 50ولـت،  220ولـت، با بوبین 

 .عددکنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه دو

 146906 

  

 عدد ٤٨٨،٥٠٠ 

 380 آمپر و45کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .عددکنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه سه

 146907 

  

 عدد ٨٦٩،٠٠٠ 

 380 آمپرو63کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه سه

 146908 

  

 عدد ٩٦٧،٠٠٠ 

 380 آمپر و75کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 4 هرتز و 50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .عددکنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه چهار

 146909 

  

 عدد ١،٠٠٨،٠٠٠ 

 380 آمپر و85کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه پنج

 146910 

  

 عدد ١،٦٦٩،٠٠٠ 

 380 آمپرو110کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 4 هرتز و 50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .ندازه شـشعددکنتاکـت کمکی باز و بسته، ا

 146911 

  

 عدد ١،٧٤١،٠٠٠ 

 380 آمپر و140کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی بازوبسته، اندازه هفـت

 146912 

  

 عدد ٢،٠٥٥،٠٠٠ 

 380 آمپرو170کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 و هرتز50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه هشـت

 146913 

  

 عدد ٢،٣٤٠،٠٠٠ 

 380 آمپرو205کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه نه

 146914 

  

 عدد ٤،٨١١،٠٠٠ 

 380 آمپر و250کنتاکتورسه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، با بوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه ده

 146915 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد ٥،٠٢٤،٠٠٠ 

 380 آمپر و300کنتاکتور سه پل خشـک بوبین دار، 
 عدد 4 هرتز و50 ولـت، 220ولـت، بابوبین 

 .کنتاکـت کمکی باز و بسته، اندازه یازده

 146916 

  

 عدد ٥،٨٤٤،٠٠٠ 

 380 آمپر و400 پل خشـک، بوبین دار  سهنتاکتورک
 عدد کنتاکـت 4 هرتز و50 ولـت 220ولـت، بابوبین 

 .کمکی باز و بسته، اندازه دوازده

 146917 

  

 عدد ٨،٤٢٢،٠٠٠ 

 380 آمپر و630کنتاکتور سه پل خشـک، بوبین دار 
 عددکنتاکـت 4 هرتز و50 ولـت 220ولـت، با بوبین 

 .اندازه چهاردهکمکی باز و بسته، 

 146918 

  

 عدد ١٧٦،٥٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 تا 1/0 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 12 و9
 . محدوده تنظیم مختلف17 آمپر در 5/14

 147001 

  

 عدد ٢٠٢،٠٠٠ 

قابل ) بی متال(از، ازنوع حرارتی رله اضافه بار سه ف
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 25 تا 1/0 آمپر، باقابلیـت تنظیم در محدوده 22 و16
 . محدوده تنظیم مختلف19در  آمپر

 147002 

  

 عدد ٢٥٣،٠٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380بینی نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بو

 45 تا1 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 38 و 32
 . محدوده تنظیم مختلـف17در  آمپر

 147003 

  

 عدد ٥٧٩،٥٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 16 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 75 و 63، 45
 . محدوده تنظیم مختلف8در   آمپر80تا

 147004 

  

 عدد ٨٩٣،٥٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 تا 55 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 110 و85
 . محدوده تنظیم مختلف5در   آمپر135

 147005 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد ١،١٦٩،٠٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 55 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 170 و140
 . محدوده تنظیم مختلف8 آمپر در 180تا

 147006 

  

 عدد ١،٨١٦،٠٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380ب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی نصـ
  آمپر، با قابلیـت تنظیم در400 و300 و250، 205

 . محدوده تنظیم مختلف5 آمپر در 400 تا80محدوده 

 147007 

  

 عدد ٤٤٠،٥٠٠ 

قابل ) بی متال(رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی 
 ولـت 380نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 630 تا320 با قابلیـت تنظیم در محدوده  آمپر،630
 . محدوده تنظیم مختلف2 در آمپر

 147008 

  

 عدد ٢٣،٤٠٠ 

چراغ سیگنال برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب 
 میلیمتر، به رنگهای مختلـف، بال امپی به قدرت 30

 ولـت ساخـت 6 و یا 24 یا110 یا220 وات، 6 تا 2
 .خارج

 147201 

  

 عدد ٢٠،٣٠٠ 

چراغ سیگنال برای نصـب روی تابلو، به قطرنصـب 
 2 میلیمتر، به رنگهای مختلـف، با المپی به قدرت 22
 ولـت ساخـت 6 و یا 24 یا110 یا220 وات، 6تا 

 .خارج

 147202 

  

 عدد ١٢،٠٠٠ 

چراغ سیگنال برای نصـب روی تابلو، به قطرنصـب 
 2  میلیمتر، به رنگهای مختلـف، با المپی به قدرت22
 ولـت ساخـت 6 و یا 24 یا110 یا220 وات، 6تا 

 .داخل

 147203 

  

 عدد ٣٢،٠٠٠ 

دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب 
 میلیمتر با یـک کنتاکـت باز و یـک بسته، به 30

 .رنگهای مختلـف، ساخـت خارج

 147301 

  

 عدد ٥٥،٨٠٠ 

ب دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـ
 میلیمتر با دو کنتاکـت باز و دو بسته، به رنگهای 30

 .مختلـف، ساخـت خارج

 147302 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد ٢٨،٤٠٠ 

دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو به قطرنصـب 
 میلیمتر با یـک کنتاکـت باز و یـک بسته، به 22

 .رنگهای مختلـف، ساخـت خارج

 147303 

  

 عدد ٤٢،٥٠٠ 

 تابلو، به قطر نصـب دکمه فشاری برای نصـب روی
 میلیمتر با دو کنتاکـت باز و دو بسته، به رنگهای 22

 .مختلـف، ساخـت خارج

 147304 

  

 عدد ٣٠،٠٠٠ 
دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل، ساخـت 

 .خارج
 147401 

  

 عدد ٥٧،٨٠٠ 

دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل، ساخـت 
خارج درصورتی که دکمه فشاری دارای چراغ 

 .سیگنال نیزباشد

 147402 

  

 عدد ٨٢،٨٠٠ 

جعبه پالستیکی روکار، با دوعدد دکمه فشاری برای 
به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی، ساخـت 

 .خارج

 147501 

  

 عدد ١٠٧،٠٠٠ 

جعبه پالستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای 
ت به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی، ساخـ
 .خارج درصورتی که جعبه دارای چراغ سیگنال باشد

 147502 

  

 عدد ٨،٥٥٠ 
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپالستیـک 

 . میلیمترمربع5/2برای هادیهایی تا مقطع 
 147801 

  

 عدد ١٠،٩٠٠ 
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپالستیـک 

 . میلیمترمربع6برای هادیهایی تا مقطع 

 147802 

  

 عدد ١٢،٣٠٠ 
ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترموپالستیـک 

 . میلیمترمربع16برای هادیهایی تا مقطع 
 147803 

  

 عدد ٢٧،٢٠٠ 
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپالستیـک 

 . میلیمترمربع35برای هادیهایی تا مقطع  
 147804 

  

 عدد ٤٠،٨٠٠ 
ای ازجنـس ترموپالستیـک ترمینال پیچی با بدنه 
 . میلیمترمربع70برای هادیهایی تا مقطع 

 147805 

  

 عدد ٥٥،٣٠٠ 

ای از جنـس دیوروپالستیـک ترمینال پیچی با بدنه
)Duroplastic (  95برای هادیهایی تا مقطع 

 .میلیمتر مربع

 147901 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 
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 عدد ٦٣،٣٠٠ 

ای ازجنـس دیوروپالستیـک ترمینال پیچی با بدنه
)Duroplastic ( 185برای هادیهایی تامقطع 

 .میلیمترمربع

 147902 

  

 عدد ٦٧،٣٠٠ 

ای از جنـس دیوروپالستیـک ترمینال پیچی با بدنه
)Duroplastic ( 240برای هادیهایی تا مقطع 

 .میلیمترمربع

 147903 

 148001  .147903 تا 147801صفحه انتهایی برای ردیفهای  عدد ١١،٢٠٠   
ددع ١،٦٦٠     148101  .بسـت فلزی برای نگهداری ترمینالهاروی ریل 
 148201  .ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچی مترطول ٦،١٨٠   
  

 کیلوگرم ٢٥،٨٠٠ 

شمـش مسی لخـت برای شینه کشی داخل تابلو، 
بدون مقره اتکایی، با اتصاالت الزم وافـت مصالح 

 .مربوط

 148601 

  

 کیلوگرم ٢٥،٩٠٠ 

اتصاالت  ی لخت، بدون مقره اتکایی، باشمـش مس
 صورتی که روی دیوار افت مصالح مربوط، در الزم و

 .نصب شود

 148602 

  

 عدد  

جنس صمغ  ضعیف، از مقره تابلویی اتکایی فشار
تمام لوازم برای   ولت با1000نامی  ولتاژ مصنوعی، با

 . آمپر400های تا شینه

 148701 

  

 عدد  

جنس صمغ  ضعیف از ی فشارمقره تابلویی اتکای
تمام لوازم برای   ولت با1000نامی  ولتاژ مصنوعی، با

 . آمپر1000های تا شینه

 148702 

  

 کیلوگرم ١٥،٤٠٠ 

مشخصات،  ضعیف طبق نقشه و تابلوی ایستاده فشار
به   میلیمتر2ورق آهن به ضخامت  تهیه شده از

ارتفاع حداکثر  غیره، با و انضمام نبشی، قفل، لوال
 .رنگ پخته و رنگ آمیزی با  متر25/2

 148901 

  

 کیلوگرم ١٤،١٠٠ 

مشخصات،  ضعیف طبق نقشه و تابلوی ایستاده فشار
 میلیمتر به 5/1ورق آهن به ضخامت  تهیه شده از

 6/1ارتفاع حداکثر  غیره، با و انضمام نبشی، قفل، لوال
 .رنگ پخته متر و رنگ آمیزی با

 148902 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1383پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

 
 

 ١٣٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 کیلوگرم ١٧،٠٠٠ 

تابلوی دیواری روکاریاتوکار، فشارضعیـف طبق نقشه 
ومشخصات، وراک بازشو، تهیه شده ازورق آهن به 

 میلیمتر، به انضمام نبشی، قفل، لوال و 1 /5ضخامـت 
رنگ  و رنگ آمیزی با  متر2/1غیره، با ارتفاع حداکثر 

 .پخته

 149001 

  

 کیلوگرم ١٥،٦٠٠ 

عیـف طبق نقشه تابلوی دیواری روکاریاتوکار، فشارض
ومشخصات، وراک بازشو، تهیه شده ازورق آهن به 

 و  میلیمتر، به انضمام نبشی، قفل، لوال25/1ضخامـت 
رنگ  رنگ آمیزی با و  متر1ارتفاع حداکثر غیره، با

 .پخته

 149002 



 گیری وسایل اندازه. فصل پانزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٣٩

  گیری  اندازه وسایل.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   در تابلوهای  که گیری  اندازه  وسایل  تمام اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت ، برقراری ، نصب ، حمل ه تهی ، هزینه  فصل  این  ردیفهای در قیمت .1

   یاد شده  از تجهیزات  هر یک  مونتاژ و نصب  آنها بر اساس ، قیمت همچنین.   است  شده گیرند، در نظر گرفته ر می قرا  مورد استفاده گیری اندازه
 مورد   در محل  آن اندازی  و راه  کار و نصب  پای  به  آن  حمل  و سپس  تابلوسازی  تابلو در کارگاه ، تکمیل  اتصاالت ، برقراری  مربوط در تابلوی
 .  است  شده  و تعیین سبهنظر، محا

 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . میلیمتر96×96 ابعاد  ولتمتر به  19 .  تعرفه  یک فاز کنتور تک  01

 . میلیمتر144×144 ابعاد  واتمتر به  20 .ـــــ  02ـ04
 . میلیمتر96×96 ابعاد  واتمتر به  21 .  تعرفه  یک  سیمه4 فاز  کنتور سه  05
 .وارمتر 22 .   تعرفه  فاز اکتیو یک کنتور سه  06
 . میلیمتر144×144ابعاد  متر به  فی کسینوس  23 .  تعرفه  یک مه سی4 فاز راکتیو  کنتور سه  07
 . میلیمتر96×96ابعاد  متر به  فی کسینوس  24 .ـــــ  08
 . میلیمتر144×144ابعاد   متر به فرکانس  25 .  فرمان ساعت  09
 . میلیمتر96×96ابعاد   متر به فرکانس  26 . فتوسل  10

 .ـــــ  27ـ30 .ـــــ  11ـ15
 .  عبوری  از نوع ترانسفورماتور جریان  31 . میلیمتر144×144 ابعاد  آمپرمتر به  16
 . ولتمتر کلید تبدیل  32 . میلیمتر96×96 ابعاد  آمپرمتر به  17
 . آمپرمتر کلید تبدیل  33 . میلیمتر144×144 ابعاد  ولتمتر به  18

 



 گیری وسایل اندازه. فصل پانزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۴٠

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 164،500 
آمپر، 15 ) 60( هرتز 50کنتورتـک فازیـک تعرفه 

 . ولـت، برای اتصال مستقیم220
 150101 

  

 عدد 344،500 
 ) 40( هرتز،  50کنتورسه فازچهارسیمه یـک تعرفه 

 .  ولـت، برای اتصال مستقیم3×380/220 آمپر، 10
 150501 

  

 عدد 390،000 
 ) 100( هرتز،50 چهار سیمه یـک تعرفه کنتورسه فاز

 .  ولـت، برای اتصال مستقیم3×380/220آمپر،  25
 150502 

  

 عدد 394،000 
 ) 100( هرتز، 50کنتورسه فاز چهارسیمه یـک تعرفه 

 .  ولـت، برای اتصال مستقیم3×380/220آمپر،  50
 150503 

  

 عدد  

 ) 100( هرتز،  50کنتورسه فازچهارسیمه یـک تعرفه 
  ولـت، برای اتصال مستقیم با 3×380/220آمپر،  50

 .ماکسیمتردیماند

 150504 

  

 عدد 398،000 

 هرتز،50کنتورسه فازچهارسیمه یـک تعرفه 
 آمپر، برای اتصال به ترانـس 5  ولـت، 3×380/220
 .جریان

 150505 

  

 عدد  

 هرتز،50کنتورسه فازچهارسیمه یـک تعرفه 
 آمپر، برای اتصال به ترانـس 5   ولـت،3×380/220

 .جریان با ماکسیمتردیماند

 150506 

  

 عدد 398،000 

  هرتز،50یک تعرفه  اکتیو سه فاز کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
ترانس   آمپر، برای اتصال به5 ولت، ×٣

 .جریان و ولتاژ

 150601 

  

 عدد 863،500 

 هرتز،50یک تعرفه  اکتیو سه فاز کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
ترانس  به  اتصال   آمپر، برای5  ولت، ×٣

 .دیماند ماکسیمتر با جریان و ولتاژ

 150602 

  

 عدد 392،500 
 هرتز،50 سیمه یک تعرفه 4کنتورسه فاز راکتیو

 . آمپر، برای اتصال مستقیم25 ولت، 3×380/220
 150701 

  

 عدد  

ز،  هرت50 سیمه یـک تعرفه 4کنتورسه فاز راکتیو 
 آمپر، برای اتصال به ترانس 5 ولت، 3×380/220
 .جریان

 150702 
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 عدد 364،500 

 هرتز، 50 تعرفه یک راکتیو فاز سه کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
 آمپر، برای اتصال به ترانس 5 ولت، ×٣

 .جریان و ولتاژ

 150703 

  

 عدد 289،500 
  هرتزبا کوک ذخیره برای50 ولتی 220ساعـت فرمان 

 . ساعت، برای مدارهای فرمان24
 150901 

  

 عدد 48،700 
  هرتز، برای مدارهای فرمان و50 ولتی 220فتوسل 

 .روشنایی ساخـت داخل
 151001 

  

 عدد  

 هرتز، برای اتصال 65 تا 15آمپرمتر جریان متناوب 
 میلیمتر، برای نصـب در 144 ×144مستقیم وبه ابعاد 

 . آمپر60 یا40 ،25، 15 تابلو با حداکثر جریان اسمی

 151601 

  

 عدد  

 هرتز، برای اتصال 65 تا 15آمپرمترجریان متناوب 
 میلیمتر، برای نصـب 144 ×144مستقیم  و به ابعاد 

 . آمپر100در تابلو با حداکثر جریان اسمی 

 151602 

  

 عدد  

 هرتز، برای اتصال 65 تا 15آمپرمتر جریان متناوب 
 آمپر و به XXX/1  یاXXX/5به ترانـس جریان 

 . میلیمتر، برای نصـب در تابلو144 ×144ابعاد 

 151603 

  

 عدد  

 هرتز، برای اتصال 65 تا15آمپرمترجریان متناوب 
 میلیمتر، برای نصـب در 96×96مستقیم وبه ابعاد 

 . آمپر60 یا 40، 25، 15تابلو با حداکثر جریان اسمی 

 151701 

  

 عدد  

 هرتز، برای اتصال 65 تا 15اوب آمپرمترجریان متن
 میلیمتر، برای نصـب در 96×96مستقیم وبه ابعاد 

 . آمپر100تابلو با حداکثر جریان اسمی 

 151702 

  

 عدد 67،800 

 هرتز، برای اتصال 65 تا 15آمپرمترجریان متناوب 
 آمپر و به XXX/1  یاXXX/5به ترانـس جریان 

 .تابلو میلیمتر، برای نصـب در 96×96ابعاد 

 151703 

  

 عدد 134،000 

 هرتز برای اتصال 65 تا 15مترجریان متناوب  ولت
 میلیمتر، برای نصـب در 144×144مستقیم وبه ابعاد 

 . ولـت500 یا 250تابلو باحداکثر ولتاژ اسمی 

 151801 
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 عدد 175،000 

 هرتزبرای اتصال به 65 تا 15مترجریان متناوب  ولت
 ولـت و به XXX/110  یاXXX/100ترانـس ولتاژ 

 میلیمتر، برای نصـب در تابلو 144×144ابعاد 
 . ولـت500 یا250باحداکثر ولتاژ اسمی 

 151802 

  

 عدد 69،800 

 هرتز برای اتصال 65 تا 15مترجریان متناوب  ولت
 میلیمتر، برای نصـب در 96×96مستقیم و به ابعاد 

 . ولـت500 یا250تابلوبا حداکثر ولتاژ اسمی 

 151901 

  

 عدد  

 هرتز برای اتصال به 65 تا15مترجریان متناوب  ولت
ولـت و به   XXX/110  یاXXX/100ترانـس ولتاژ 

 میلیمتر، برای نصـب درتابلو باحداکثر 96×96ابعاد 
 .. ولـت500 یا250ولتاژ اسمی 

 151902 

  

 عدد  

 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45مترجریان متناوب  وات
 میلیمتر، برای نصـب در تابلو و اتصال به 144×144

 100 آمپر و ولتاژXXX/1  یاXXX/5ترانـس جریان 
 . ولـت380یا

 152001 

  

 عدد  

 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45مترجریان متناوب  وات
 میلیمتر برای نصـب در تابلو و اتصال به 96×96

 100 آمپر و ولتاژ XXX/1  یاXXX/5ترانس جریان 
 . ولـت380یا

 152101 

  

 عدد  

 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45وارمترجریان متناوب 
 میلیمتربرای نصـب در تابلو و اتصال به 144×144

 100 آمپر و ولتاژXXX/1  یاXXX/5ترانـس جریان 
 . ولـت380یا

 152201 

  

 عدد  

 هرتز، به ابعاد65  تا45سه فاز  کسینوس فی متر
 نصب در تابلو و اتصال به  میلیمتر، برای144×144

  آمپر و اتصال بهXXX/1  یاXXX/5ترانس جریان 
مستقیم  اتصال یا)  ولـت100(ولتاژ   ترانس

 5/0- 1- 5/0پـس فاز (با نشاندهنده )  ولت380(
 ).پیـش فاز

 152301 
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 عدد  

 هرتز، به ابعاد65  تا45سه فاز  کسینوس فی متر
بلو و اتصال به  میلیمتر، برای نصـب در تا96×96

 آمپر و اتصال XXX/1  یاXXX/5ترانـس جریان 
یا اتصال مستقیم)  ولـت100(به ترانـس ولتاژ 

 5/0- 1- 5/0پـس فاز (با نشاندهنده )  ولـت380(
 ).پیـش فاز

 152401 

  

 عدد  

 144×144فرکانـس متر از نوع رزونانسی به ابعاد 
ب در  هرتز برای نصـ50میلیمتر و فرکانـس اسمی 

 ولـت و با 380 یا100، 220تابلو با ولتاژهای اسمی 
 . هرتز54-46نشاندهنده 

 152501 

  

 عدد  

 96×96فرکانـس متر از نوع رزونانسی به ابعاد 
 هرتز برای نصـب در 50میلیمتر و فرکانـس اسمی 

 ولـت و با 380 یا100، 220تابلو با ولتاژهای اسمی 
 . هرتز53-47نشاندهنده 

 152601 

  

 عدد 143،000 
ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .5/200 و 5/150، 5/100، 5/75
 153101 

  

 عدد 96،700 
ترانـس جریان ازنوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .5/400 و 5/300، 5/250
 153102 

  

 عدد 85،600 
ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل

 .5/800 و 5/750، 5/600، 5/500
 153103 

  

 عدد 104،500 
ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل

 .5/1500 و 5/1200، 5/1000
 153104 

  

 عدد 164،500 
ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل

 .5/3000 و 5/2500، 5/2000
 153105 

  

 عدد 213،500 
ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل

5/4000. 

 153106 

 153201  . ولـت380متر چهارحالتی تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد    
 153202  . ولـت380مترهفـت حالتی تابلویی  کلیدتبدیل ولت عدد    
 153301  . ولـت220کلید تبدیل آمپرمتر تابلویی  عدد    

  
  



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۴۴

   فشار متوسط تابلوهای.   شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
،   ایستاده  فلزی  فشار متوسط  تابلوهای  انواع اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت ، برقراری ، نصب ، حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این  ردیفهای  قیمتدر .1

   پاساژ، مراکز توزیع ستهای و پ  برق  توزیع اند و در پستهای  مونتاژ شده  در کارخانه ، که  از طرفین  توسعه  با قابلیت  یا کشویی ، ثابت  بسته تمام
 .  است  شده گیرند، در نظر گرفته  قرار می نیرو مورد استفاده

�    IEC١٢٩ ،٥٦ IEC   استانداردهای  آنها باید براساس  باشد و تجهیزات  منطبقIEC٢٩٨، باید با استاندارد   فصل  در این  شده  درج تابلوهای .2
٢٨٢IEC ،IECباشد مشابه   و یا استانداردهای٢٦٥ . 

   آهن  از ورق  با استفاده شود که  می  بسته  تمام  ایستاده  فلزی  سلولهای  انواع ، شامل  فصل  در این  مورد بررسی  فشار متوسط سلولهای .3
   و تنظیم ، حفاظت گیری اندازه،   کنترل ، تجهیزات  اصلی  و وصل  قطع ، مانند وسایل  آن  وسایل  و تمام  شده  میلیمتر ساخته2   حداقل ضخامت به

   خازنی  عددمقره ، سه  مورد بحث  انواع اند و درتمام  سوارشده  درکارخانه  طورکامل ، به  آن  بدنه  وبستهای  داخلی  و مکانیکی  برقی  اتصاالت تمام
 .دهند  می  رانشان وجود ولتاژ در سرکابل،   فشارضعیف  وسایل  در قسمت عدد المپ  با سه  در ارتباط  که شده  نصب  سرکابل در محل

 و   نشده ، در نظر گرفته  و تنظیم ، حفاظت گیری ، اندازه ، مانند کنترل  فشار ضعیف  وسایل  به  مربوط ، هزینه  فصل  این  ردیفهای  قیمت در تعیین .4
 .د قرار گیرن  عمل ، مالک  مربوط  فصلهای  آنها باید ردیفهای  هزینه  تعیین جهت

 .  زیر است  مراحل ، شامل  نصب  و عملیات  شده  در نظر گرفته  ساختمان  آنها درون ، نصب  فشار متوسط  تابلوهای  قیمت  تعیین برای .5
و    متحرک  دستی  جک  روی ، قرار دادن ، تخلیه  از انبار کارگاه  بارگیری ، شامل  اصلی  و موقعیت  در محل  و استقرار سلول حمل .1ـ5

 . مجاور  با سلولهای  کردن  و تراز و ردیف  در محل ، رگالژکردن  در محل  کردن ، پیاده جایی جابه
 . اندازی  و راه ، تست  خارجی  اتصاالت ، برقراری  داخلی  و مکانیکی  برقی  اتصاالت ، کنترل  کارگاهی  و مونتاژ نهایی نصب .2ـ5
 کسر   یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای6 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال4   گروه ردیفهای   فشار متوسط  سلولهای  که در صورتی .6

 .خواهد شد
 کسر   یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای7 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال5   گروه  ردیفهای  فشار متوسط  سلولهای  که در صورتی .7

 .خواهد شد
 کسر   یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای8 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال14   گروه  ردیفهای  فشار متوسط  سلولهای  که در صورتی .8

 .خواهد شد
 کسر   یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای8 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال15   گروه  ردیفهای  فشار متوسط  سلولهای  که در صورتی .9

 .اهد شدخو
 کسر   یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای9 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال24   گروه  ردیفهای  فشار متوسط  سلولهای  که در صورتی .10

 .خواهد شد
 کسر   یاد شده دیفهای واحد ر  درصد از بهای8 باشند،   زمین ، فاقد کلید اتصال25   گروه  ردیفهای  فشارمتوسط  سلولهای که درصورتی .11

 .خواهد شد
   درصد به5 شود،   استفاده ، از فیوز فشار متوسط47، 46، 45   گروههای  ولتاژ ردیفهای  ترانسفورماتورهای  در مدار اولیه  که در صورتی .12

 . خواهد شد  اضافه  یاد شده  واحد ردیفهای بهای
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 ١۴۵

   ساخته  کیلوولت20 و 11، 6   با ولتاژهای  متناسب  سلول ، در یک47 و 46، 45   گروههای  ردیفهای گیری  اندازه  سلولهای  که در صورتی .13
 . کسر خواهد شد  یاد شده  واحد ردیفهای  درصد از بهای10شوند، 

 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .14
  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره

   شامل  کیلوولتی6  ثابت  متوسط  فشاری  سلول 01
 .  روغن  و دژنکتور کم سکسیونر ساده

 زیر   قطع قابل  سکسیونر  شامل  کیلو ولتی20  ثابت  متوسط فشار  سلول 24
 .  زمین ار و کلید اتصالب

 زیر   قطع  سکسیونر قابل  شامل  کیلوولتی20   ثابت فشارمتوسط سلول 25 .  کیلو ولتی6  پل  سه  زمین کلید اتصال 02
 .  زمین بار فیوزدار و کلید اتصال

 .  روغن نکتور کم دژ  شامل  کیلوولتی20  کشویی فشارمتوسط سلول  26 .01  گروه  به  پریمر مربوط  کنندۀ قطع 03
 شامل   کیلوولتی6  ثابت  متوسط فشار  سلول 04

 .  زمین زیرباروکلید اتصال قطع سکسیونرقابل 
 و   روغن  دژنکتور کم  شامل  کیلوولتی20  کشویی  متوسط فشار  سلول 27

 .  زمین کلید اتصال

05 
  شامل  کیلوولتی6   ثابت متوسط فشار  سلول

زیر بار فیوزدار و کلید   قطع  سکسیونر قابل 
 .  زمین اتصال

28 
 .  کیلو ولتی20  ترانسفورماتور جریان 

 شامل   کیلوولتی6   کشویی متوسط فشار  سلول  06
 .  روغن دژنکتور کم 

 .  کیلو ولتی20ترانسفورماتور ولتاژ   29

  کیلوولتی6   کشویی متوسط فشار  سلول 07
 .  زمین صال و کلید ات روغن  دژنکتور کم شامل 

 .ــــــ  30
 . سکسیونر ساده  یک  شامل  کیلوولتی6باسبار جداکننده  31 .  کیلوولتی6  ترانسفورماتور جریان  08
  و یک   دو سکسیونر ساده  شامل  کیلو ولتی6 باسبار  جداکننده 32 .  کیلوولتی6ترانسفورماتور ولتاژ   09

 .  روغن دژنکتور کم
 . روغن  دژنکتورکم  یک  شامل  کیلوولتی6   باسبارکشویی کنندهجدا 33 .ــــــ  10
 شامل   کیلوولتی11   ثابت متوسط فشار  سلول  11

 .  روغن  و دژنکتور کم سکسیونر ساده 
 .33 تا 31  گروههای  به  مربوط  کیلوولتی6  ترانسفورماتورجریان  34

 .ـــــ  35 .  کیلوولتی11  پل  سه  زمین کلید اتصال  12
 . ساده سکسیونر  یک  شامل  کیلو ولتی11سبار   با جداکننده  36 .11  گروه  به  پریمر مربوط  کنندۀ قطع  13
 شامل   کیلوولتی11   ثابت متوسط فشار  سلول 14

 .  زمین  زیر بار و کلید اتصال  قطع سکسیونر قابل 
   و یک ساده  دو سکسیونر  شامل  کیلو ولتی11سبار   با جداکننده 37

 .  روغن دژنکتور کم

15 
 شامل   کیلوولتی11   ثابت متوسط فشار  سلول 
 زیر بار فیوزدار و کلید   قطع سکسیونر قابل 

 .  زمین اتصال

38 
 .  روغن دژنکتور کم   یک  شامل  کیلو ولتی11   با سبار کشویی جداکننده

  شامل  یلوولتیک 11 کشویی  متوسط فشار  سلول 16
 .  روغن کم کتوردژن

 .38 تا 36 گروههای  به  مربوط  کیلوولتی11  ترانسفورماتورجریان 39

   کیلوولتی11  کشویی  متوسط فشار  سلول 17
 .  زمین  و کلید اتصال روغن کم دژنکتور شامل

 .ـــــ  40
  ساده سکسیونر  کی  شامل  کیلوولتی 20سبار با  جداکننده 41 .  کیلوولتی11  ترانسفورماتور جریان  18
   و یک ساده سکسیونر دو شامل   کیلوولتی20سبار   با جداکننده  42 .  کیلوولتی11ترانسفورماتور ولتاژ   19

 .  روغن دژنکتور کم
 . روغن دژنکتورکم   یک شامل  کیلوولتی20  باسبارکشویی جداکننده 43 .ــــــ  20
 شامل   کیلوولتی20   ثابت متوسط فشار  سلول 21

 .  روغن  و دژنکتور کم ساده سکسیونر 
 .43 تا 41 گروههای  به  مربوط کیلوولتی20 ترانسفورماتورجریان 44

 .   کیلو ولتی6  گیری  اندازه سلول 45   
 .  کیلو ولتی11  گیری  اندازه سلول  46 .  کیلو ولتی20  پل  سه  زمین کلید اتصال  22
 .   کیلو ولتی20  گیری  اندازه سلول 47 .21  گروه  به  پریمر مربوط  کنندۀ قطع  23
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 دستگاه 28،923،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
دسترسی ازجلو و به ابعادتقریبی  قابلیـت

سیونرسه  سانتیمترشامل یـک عدد سک85×85×200
 آمپری، با جریان ضربه ای 400 کیلوولتی، 6پل ساده 

 6دژنکتورکم روغن   کیلو آمپر و یـک عدد32
 آمپری، باجریان نامی قطع اتصال کوتاه 400کیلوولتی 

 کیلوآمپر، بافرمان قطع و وصل دستی به 5/12
 .طورکامل

 160101 

  

 دستگاه 29،074،000 

اده تمام بسته سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایست
باقابلیـت دسترسی 

 سانتیمترشامل 85×85×200ابعادتقریبی ازجلووبه
 630 کیلوولتی، 6یـک عدد سکسیونرسه پل ساده 

 کیلو آمپر و یـک عددد 40آمپری، با جریان ضربه ای 
 آمپری، با جریان 630 کیلو ولتی6ژنکتورکم روغن 

  کیلوآمپر، بافرمان قطع و16نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طورکامل

 160102 

  

 دستگاه 36،339،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته 
دسترسی ازجلووبه ابعاد  باقابلیـت
 سانتیمترشامل یـک عدد 85×85×200تقریبی

 آمپری، 1250 کیلوولتی، 6سکسیونرسه پل ساده 
 کیلوآمپر و یـک عددد 63باجریان ضربه ای 

 آمپری، با جریان 1250 کیلو ولتی 6روغن ژنکتورکم 
 کیلوآمپر، بافرمان قطع و 25نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طورکامل

 160103 

  

 عدد 1،559،000 

 کیلو ولتی باجریان ضربه 6کلید اتصال زمین، سه پل، 
ای یکسان با سکسیونر برای نصـب درسلولهای 

 .160103 تا 160101ردیفهای 

 160201 

  

 عدد 2،973،000 

قطع کننده پریمر، با جریان اسمی یکسان با دژنکتور 
 تا 160101برای نصـب روی دژنکتورهای ردیفهای 

160102. 

 160301 
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 دستگاه 10،851،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی ازجلووبه ابعاد تقریبی 

ـک عدد سکسیونرسه  سانتیمترشامل ی85×85×200
 آمپری، باجریان 400 کیلوولتی 6پل قابل قطع زیربار، 

 کیلوآمپر و یـک عددد کلید اتصال زمین 32ضربه ای 
 کیلوآمپر 32 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 6سه پل 

 .و با فرمان قطع ووصل دستی به طورکامل

 160401 

  

 دستگاه 11،861،000 

یستاده تمام بسته با سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ا
قابلیـت دسترسی ازجلووبه ابعاد تقریبی 

 سانتیمترشامل یـک عدد سکسیونرسه 85×85×200
 630 کیلوولتی 6پل قابل قطع زیربار، فیوزدار، 

 یـک عدد و  کیلوآمپر40آمپری، باجریان ضربه ای 
 کیلوولتی باجریان ضربه 6کلید اتصال زمین سه پل 

ن قطع و وصل دستی به  کیلوآمپر، وبافرما32ای 
 .طورکامل

 160402 

  

 دستگاه 13،468،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی ازجلووبه ابعاد تقریبی 

 سانتیمترشامل یـک عدد سکسیونرسه 85×85×200
 آمپری، 400 کیلوولتی 6پل قابل قطع زیربار فیوزدار، 

لوآمپروسه عدد  کی32باجریان ضربه ای 
فیوزفشارقوی ویـک عدد کلید اتصال زمین سه پل، 

 کیلوآمپر و فرمان 32 کیلو ولتی باجریان ضربه ای 6
 .قطع و وصل دستی به طورکامل

 160501 

  

 دستگاه 16،402،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی ازجلووبه ابعاد تقریبی 

 سانتیمترشامل یـک عدد سکسیونرسه 85×85×200
 آمپری، 630 کیلوولتی 6پل قابل قطع زیربار فیوزدار، 

 کیلوآمپروسه عدد 40باجریان ضربه ای 
فیوزفشارقوی ویـک عدد کلید اتصال زمین سه پل، 

 کیلوآمپر و فرمان 32 کیلوولتی باجریان ضربه ای 6
 .قطع و وصل دستی به طورکامل

 160502 
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 دستگاه 26،151،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته، 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 400 کیلوولتی 6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 5/12جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی  ارابه کشویی با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طورکامل

 160601 

  

 دستگاه 26،555،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته، 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 630 کیلوولتی 6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی  ارابه کشویی با فرمان قطع و وصل دستی 
 .کاملبه طور

 160602 

  

 دستگاه 26،909،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته، 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 1250 کیلوولتی 6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 25جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

ل دستی شده روی  ارابه کشویی با فرمان قطع و وص
 .به طورکامل

 160603 

  

 دستگاه 26،701،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 400 کیلوولتی 6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 5/12جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

ک عدد کلید اتصال زمین شده روی ارابه کشویی و یـ
 کیلوآمپر 32 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 6سه پل، 

 .و فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 160701 
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 دستگاه 28،942،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 630تی  کیلوول6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 کیلوآمپر 40 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 6سه پل، 

 .و فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 160702 

  

 دستگاه 30،507،000 

 تمام بسته سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، 1250 کیلوولتی 6عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 25باجریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 کیلوآمپر 63 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 6سه پل، 

 .ل دستی به طور کاملو فرمان قطع و وص

 160703 

  

 عدد  

 کیلوولتی باجریان اولیه 6ترانسفورماتور جریان 
یکسان باجریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

 آمپر برای نصـب در سلولهای ردیفهای 5ثانویه 
 .0160703 تا 160101

 160801 

  

 عدد  

ویه  کیلوولتی دوپل، با ولتاژ ثان6 ترانسفورماتور ولتاژ
 160101 ولـت برای نصـب در سلولهای ردیفهای 100
 .0160703تا 

 160901 

  

 دستگاه 25،269،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی ازجلو و به ابعاد 

سانتیمتر شامل یـک عدد سکسیونر سه 90×90×220
ه ای  آمپری، با جریان ضرب630 کیلوولتی 11پل ساده 

 11 کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 40
 آمپر، با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630کیلوولتی 

 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی به طور 16
 .کامل

 161101 
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 دستگاه 29،678،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی ازجلو و به ابعاد 

سانتیمتر شامل یـک عدد سکسیونر سه 90×90×220
 آمپری، با جریان ضربه 1250 کیلوولتی 11پل ساده 

 11 کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 63ای 
 آمپر، با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 1250کیلوولتی 

 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی به طور 25
 .کامل

 161102 

  

ددع 2،064،000   

 کیلوولتی، با جریان ضربه 11کلید اتصال زمین سه پل 
ای یکسان با سکسیونر برای نصـب در سلولهای 

 .0161102 تا161101ردیفهای 

 161201 

  

 عدد 2،670،000 

قطع کننده پریمر با جریان اسمی یکسان با دژنکتور 
 تا 161101برای نصـب بر روی دژنکتور ردیفهای 

0161102. 

 161301 

  

 دستگاه 10،895،000 

سلول فشار متوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 90×90×220قابلیـت دسترسی از جلووبه ابعاد تقریبی

سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل قابل قطع 
 آمپری، با جریان ضربه ای 400 کیلوولتی 11زیر بار

 11 کیلوآمپر و یـک عدد کلید اتصال زمین سه پل 32
 کیلوآمپر، به طور 32ضربه ای جریان لوولتی، با کی

 .کامل

 161401 

  

 دستگاه 11،905،000 

سلول فشار متوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 90×90×220قابلیـت دسترسی از جلووبه ابعاد تقریبی

سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل قابل قطع 
جریان ضربه ای  آمپری، با 630 کیلوولتی 11زیر بار

 11 کیلوآمپر و یـک عدد کلید اتصال زمین سه پل 40
 کیلوآمپر، به طور 32ضربه ای جریان کیلوولتی، با 

 .کامل

 161402 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 12،430،000 

سلول فشار متوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 90×90×220قابلیـت دسترسی از جلووبه ابعاد تقریبی

ـک عدد سکسیونر سه پل قابل قطع سانتیمتر، شامل ی
 آمپری، با جریان 400 کیلوولتی 11زیر بار فیوزدار 

 کیلوآمپر و یـک عدد فیوز فشار قوی و 32ضربه ای 
 کیلوولتی، با 11یک عدد کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل 32ضربه ای جریان 
 .دستی به طور کامل

 161501 

  

ستگاهد 13،440،000   

سلول فشار متوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 90×90×220قابلیـت دسترسی از جلووبه ابعاد تقریبی

سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل قابل قطع 
آمپری، با جریان 630 کیلوولتی 11زیر بار فیوزدار 

کیلوآمپر و یـک عدد فیوز فشار قوی و 40ضربه ای 
 کیلوولتی، با 11ل زمین سه پل یک عدد کلید اتصا

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل 32ضربه ای جریان 
 .دستی به طور کامل

 161502 

  

 دستگاه 26،935،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

با  آمپر، 630 کیلوولتی 11عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی، با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طور کامل

 161601 

  

 دستگاه 27،612،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 1250لتی  کیلوو11عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 25جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی، با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طور کامل

 161602 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 30،586،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 
 آمپر، با 630 کیلوولتی 11م روغن عدد دژنکتور ک

 کیلوآمپر، نصـب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 
شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 

 کیلوآمپر 40 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 11سه پل 
 .با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 161701 

  

 دستگاه 31،293،000 

زی کشویی، ایستاده تمام بسته سلول فشار متوسط فل
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر، با 1250 کیلوولتی 11عدد دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر، نصـب 25جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 کیلوآمپر63 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 11سه پل 

 .با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 161702 

  

 دستگاه  

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

آمپر، با 1600 کیلوولتی 11عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 5/31جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین شده روی ارابه 
 کیلوآمپر 100 کیلوولتی، با جریان ضربه ای 11سه پل 

 .با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 161703 

  

 عدد  

 کیلوولتی باجریان اولیه 11ترانسفورماتور جریان 
یکسان باجریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

ولهای ردیفهای  آمپر برای نصـب در سل5ثانویه 
 .0161703 تا161101

 161801 

  

 عدد 8،368،000 

 کیلو ولتی دوپل، با ولتاژ ثانویه 11ترانسفورماتور ولتاژ
 161101 ولـت برای نصـب در سلولهای ردیفهای 100
 .0161703تا

 161901 
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 دستگاه 26،820،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 115×115×250رسی ازجلووبه ابعاد تقریبیست قابلیـت

 20سانتیمتر، شامل یـک عددسکسیونرسه پل ساده 
 32 آمپری، باجریان ضربه ای 630کیلوولتی 

 کیلوولتی 20کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 
 آمپر، باجریان 630 آمپر، با جریان نامی ولتی 630

ان قطع  کیلوآمپر و با فرم5/12نامی قطع اتصال کوتاه 
 .و وصل دستی به طور کامل

 162101 

  

 دستگاه 37،932،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
 115×115× 250بعادتقریبی سترسی از جلووبه قابلیـت

 20سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 
 40 آمپری، باجریان ضربه ای 1250کیلوولتی 

 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن کیلوآمپر و یـک 
 16 آمپر، با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 1250

 .کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 162102 

  

 دستگاه  

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی از جلو و به ابعاد تقریبی

امل یـک عدد سکسیونر  سانتیمتر، ش115×115× 250
آمپری، باجریان ضربه 1600 کیلوولتی 20سه پل ساده 

 20 کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 63ای 
آمپر، با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 1600کیلوولتی 

 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی به طور 25
 .کامل

 162103 

  

 عدد 2،065،000 

 کیلو ولتی، باجریان 20پل کلید اتصال زمین سه 
ضربه ای یکسان با سکسیونر، برای نصـب در 

 .0162103 تا162101سلولهای ردیفهای 

 162201 

  

 عدد  

قطع کننده پریمر با جریان اسمی یکسان با دژنکتور، 
 تا 162101برای نصـب روی دژنکتور ردیفهای 

0162103. 

 162301 
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 دستگاه 9،948،000 

فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با سلول فشارمتوسط 
قابلیـت دسترسی از جلو و به ابعاد تقریبی

 سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر 115×115× 250
 آمپری، 400 کیلوولتی 20سه پل قابل قطع زیر بار 

 کیلوآمپر و یـک عدد کلید 20باجریان ضربه ای 
ای   کیلو ولتی، با جریان ضربه20اتصال زمین سه پل 

 . کیلو آمپر به طور کامل20

 162401 

  

 دستگاه 11،968،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته با 
قابلیـت دسترسی از جلو و به ابعاد تقریبی

 سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر 115×115× 250
 آمپری، 630 کیلوولتی 20سه پل قابل قطع زیر بار 

مپر و یـک عدد کلید  کیلوآ32باجریان ضربه ای 
ای    کیلو ولتی، با جریان ضربه20اتصال زمین سه پل 

 . کیلو آمپر به طور کامل32

 162402 

  

 دستگاه 13،538،000 

سلول فشارمتوسط فلزی ثابـت، ایستاده تمام بسته 
باقابلیـت دسترسی از جلو و به ابعاد تقریبی

 سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر 115×115×250
 آمپری، با جریان 630 کیلوولتی 20 پل ساده سه

 کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم 32ضربه ای 
 آمپر، با جریان نامی قطع 630 کیلوولتی 20روغن 

 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل 5/12اتصال کوتاه 
 .دستی به طور کامل

 162501 

  

 دستگاه 12،804،000 

ه تمام بسته با سلول فشار متوسط فلزی ثابـت، ایستاد
قابلیـت دسترسی از جلو و به ابعاد تقریبی

 سانتیمتر، شامل یـک عدد سکسیونر 115×115×250
 630 کیلوولتی 20سه پل قابل قطع زیربار فیوزدار

 کیلوآمپر و با سه عدد 32آمپری، با جریان ضربه ای 
فیوز فشار قوی و یـک عدد کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر، با 32ان ضربه ای  کیلوولتی، با جری20
 .فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 162502 
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 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 31،985،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر با 630 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 5/12جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طور کامل

 162601 

  

 دستگاه 33،613،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر با 1250 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 16تصال کوتاه جریان نامی قطع ا

شده روی ارابه کشویی با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طور کامل

 162602 

  

 دستگاه  

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر با 1600 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 25 اتصال کوتاه جریان نامی قطع

شده روی ارابه کشویی با فرمان قطع و وصل دستی 
 .به طور کامل

 162603 

  

 دستگاه 32،100،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر با 630 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 5/12یان نامی قطع اتصال کوتاه جر

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 32 کیلوولـت، با جریان ضربه ای 20سه پل 

 .کیلوآمپر، فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 162701 
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 دستگاه 33،621،000 

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225اد تقریبی به ابع

 آمپر با 1250 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 40 کیلوولـت، با جریان ضربه ای 20سه پل 

 .لکیلوآمپر، فرمان قطع و وصل دستی به طور کام

 162702 

  

 دستگاه  

سلول فشار متوسط فلزی کشویی، ایستاده تمام بسته 
 سانتیمتر، شامل یـک 165×90×225به ابعاد تقریبی 

 آمپر با 1600 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر، نصـب 25جریان نامی قطع اتصال کوتاه 

شده روی ارابه کشویی و یـک عدد کلید اتصال زمین 
 63 کیلوولـت، با جریان ضربه ای 20 سه پل

 .کیلوآمپر، فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

 162703 

  

 عدد 3،058،000 

 کیلوولتی با جریان اولیه 20ترانسفورماتور جریان 
یکسان با جریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

 آمپر، برای نصـب در سلولهای ردیفهای 5ثانویه 
 .0162703 تا162101

 162801 

  

 عدد 4،674،000 

 کیلوولتی دوپل، با ولتاژ ثانویه 20ترانسفورماتور ولتاژ
 ولـت، برای نصـب در سلولهای ردیفهای 100

 .0162703 تا162101

 162901 

  

 دستگاه  

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر سلول 85×85×200ه ابعاد تقریبی هریـک ب
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده، 

 32 آمپری، با جریان ضربه ای 400کیلوولتی 
کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم شینه کشی 

 .قائم به طور کامل

 163101 
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 دستگاه  

جداکننده با سبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
 ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، فلزی

 سانتیمتر سلول 85×85×200هریـک به ابعاد تقریبی 
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده، 

 40 آمپری، با جریان ضربه ای 630کیلوولتی 
کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم شینه کشی 

 .قائم به طور کامل

 163102 

  

 دستگاه  

داکننده با سبار متشکل از دو سلول فشار متوسط ج
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر سلول 85×85×200هریـک به ابعاد تقریبی 
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده، 

 63 آمپری، با جریان ضربه ای 1250کیلوولتی 
 شینه کشی کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم

 .قائم به طور کامل

 163103 

  

 دستگاه 32،730،000 

جداکننده باسبارمتشکل از دو سلول فشارمتوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

 سانتیمتر سلول 85×85×200یـک به ابعاد تقریبی 
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر، سه پل ساده، 

 32با جریان ضربه ای  آمپری، 400کیلوولتی 
 کیلوولتی 6کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 5/12 آمپر با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 400
کیلوآمپر و فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 

 .کوپالژ به طور کامل

 163201 
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 دستگاه 34،009،000 

رمتشکل از دو سلول فشارمتوسط جداکننده باسبا
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

 سانتیمتر سلول 85×85×200یـک به ابعاد تقریبی 
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر، سه پل ساده، 

 40 آمپری، با جریان ضربه ای 630کیلوولتی 
 کیلوولتی 6کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 16ر با جریان نامی قطع اتصال کوتاه آمپ630
کیلوآمپر و فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 

 .کوپالژ به طور کامل

 163202 

  

 دستگاه 41،537،000 

جداکننده باسبارمتشکل از دو سلول فشارمتوسط 
 فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر

 سانتیمتر سلول 85×85×200یـک به ابعاد تقریبی 
 6کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر، سه پل ساده، 

 63آمپری، با جریان ضربه ای 1250کیلوولتی 
 کیلوولتی 6کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 25آمپر با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 1250
کیلوآمپر و فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 

 .کوپالژ به طور کامل

 163203 

  

 دستگاه 33،298،000 

جداکننده باسبارمتشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

 سانتیمتر سلول کوپالژ، 165×90×225ابعاد تقریبی 
ک عدد دژنکتور کم از نوع کشویی و شامل یـک یـ

 آمپری، با جریان نامی قطع 400 کیلو ولتی 6روغن، 
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه 5/12اتصال کوتاه 

کشویی و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده از نوع ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم 

 .به طور کامل

 163301 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای

 
 

 ١۵٩

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 37،237،000 

رمتشکل از دو سلول فشار متوسط جداکننده باسبا
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

 سانتیمتر سلول کوپالژ، 165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک یـک عدد دژنکتور کم 

 آمپری، با جریان نامی قطع 630 کیلو ولتی 6روغن، 
  کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه16اتصال کوتاه 

کشویی و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده از نوع ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم 

 .به طور کامل

 163302 

  

 دستگاه  

جداکننده باسبارمتشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

ژ،  سانتیمتر سلول کوپال165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک یـک عدد دژنکتور کم 

 آمپری، با جریان نامی قطع 1250 کیلو ولتی 6روغن، 
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه 25اتصال کوتاه 

کشویی و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده از نوع ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم 

 .به طور کامل

 163303 

  

 عدد 2،553،000 

 کیلو ولتی، با جریان اولیه 6ترانسفورماتور جریان، 
یکسان با جریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

 آمپر، برای نصـب در سلولهای ردیفهای 5ثانویه 
 .163303 تا 163103

 163401 

  

 دستگاه 12،623،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
ستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، فلزی ثابـت ای

 سانتیمتر سلول 90×90×220هریـک به ابعاد تقریبی 
 11کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر ساده سه پل 

 40 آمپری، باجریان ضربه ای 630کیلوولتی 
کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم شینه کشی 

 .قائم به طور کامل

 163601 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 16،536،000 

داکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط ج
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر سلول 90×90×220هریـک به ابعاد تقریبی 
 11کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر ساده سه پل 

 63 آمپری، باجریان ضربه ای 1250کیلوولتی 
ینه کشی کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم ش

 .قائم به طور کامل

 163602 

  

 دستگاه 19،131،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر سلول 90×90×220هریـک به ابعاد تقریبی 
 11کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر ساده سه پل 

 100اجریان ضربه ای  آمپری، ب1600کیلوولتی 
کیلوآمپر و سلول باالبرنده، شامل سیستم شینه کشی 

 .قائم به طور کامل

 163603 

  

 دستگاه 43،627،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

  سانتیمتر سلول 90×90×220یـک به ابعاد تقریبی 
 11ژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده کوپال

 40 آمپری، با جریان ضربه ای 630کیلوولتی 
 کیلوولتی 11کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 16 آمپر با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630
کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 

 .ژ به طور کاملکوپال

 163701 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 43،637،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

  سانتیمتر سلول 90×90×220یـک به ابعاد تقریبی 
 11کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

 63ضربه ای  آمپری، با جریان 1250کیلوولتی 
 کیلوولتی 11کیلوآمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 25آمپر با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 1250
کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 
باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 

 .کوپالژ به طور کامل

 163702 

  

 دستگاه 32،389،000 

 از دو سلول فشار متوسط جداکننده باسبار متشکل
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

 سانتیمتر سلول کوپالژ، 165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپری، با جریان نامی قطع اتصال 630 کیلوولتی 11
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه کشویی و 16کوتاه 

 فرمان قطع و وصل دستی و سلول باالبرنده از نوع با
 .ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم به طور کامل

 163801 

  

 دستگاه 33،576،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

ژ،  سانتیمتر سلول کوپال165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپری، با جریان نامی قطع اتصال 1250 کیلوولتی 11
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه کشویی و 25کوتاه 

با فرمان قطع و وصل دستی و سلول باالبرنده از نوع 
 .ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم به طور کامل

 163802 

  

 عدد 2،553،000 

 کیلوولتی باجریان اولیه 11ترانسفورماتور جریان 
یکسان باجریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

 آمپر برای نصـب در سلولهای ردیفهای 5ثانویه 
 .0163802 تا163601

 163901 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 26،817،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
تصال جانبی به یکدیگر، هر فلزی ثابـت ایستاده با ا

 سانتیمتر سلول 115×115×250یـک به ابعاد تقریبی 
 20کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

 کیلو 32 آمپری، با جریان ضربه ای 630کیلوولتی 
آمپر و سلول باالبرنده شامل سیستم شینه کشی قائم 

 .به طور کامل

 164101 

  

 دستگاه 29،856،000 

ه باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط جداکنند
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

 سانتیمتر سلول 115×115×250یـک به ابعاد تقریبی 
 20کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

کیلو 40آمپری، با جریان ضربه ای 1250کیلوولتی 
کشی قائم آمپر و سلول باالبرنده شامل سیستم شینه 

 .به طور کامل

 164102 

  

 دستگاه 32،904،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هر 

 سانتیمتر سلول 115×115×250یـک به ابعاد تقریبی 
 20کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

 کیلو 63 جریان ضربه ای  آمپری، با1600کیلوولتی 
آمپر و سلول باالبرنده شامل سیستم شینه کشی قائم 

 .به طور کامل

 164103 

  

 دستگاه 43،758،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر 115×115×250هریـک به ابعاد تقریبی  
ژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده سلول کوپال

 32 آمپری، با جریان ضربه ای 630 کیلوولتی 20
 20کیلو آمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپر، باجریان نامی قطع اتصال کوتاه 630کیلوولتی 
 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 5/12

باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 
 .وپالژ به طور کاملک

 164201 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه 44،474،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر 115×115×250هریـک به ابعاد تقریبی  
سلول کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

 40یان ضربه ای  آمپری، با جر1250 کیلوولتی 20
 20کیلو آمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپر، باجریان نامی قطع اتصال کوتاه 1250کیلوولتی 
 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 16

باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 
 .کوپالژ به طور کامل

 164202 

  

 دستگاه 49،155،000 

 متشکل از دو سلول فشار متوسط جداکننده باسبار
فلزی ثابـت ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، 

 سانتیمتر 115×115×250هریـک به ابعاد تقریبی  
سلول کوپالژ، شامل یـک عدد سکسیونر سه پل ساده 

 63 آمپری، با جریان ضربه ای 1600 کیلوولتی 20
 20کیلو آمپر و یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپر، باجریان نامی قطع اتصال کوتاه 1600کیلوولتی 
 کیلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول 25

باالبرنده، شامل یـک عدد سکسیونر مشابه سلول 
 .کوپالژ به طور کامل

 164203 

  

 دستگاه 33،702،000 

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
گر، هریـک به فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدی

 سانتیمتر، سلول کوپالژ 165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک عدد دژنکتور کم روغن 

 آمپری، با جریان نامی قطع اتصال 630 کیلوولتی، 20
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه کشویی 5/12کوتاه  

و با فرمان قطع و وصل دستی و سلول باالبرنده، از 
 شامل سیستم شینه کشی قائم، به طور نوع ثابـت و

 .کامل

 164301 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای
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 دستگاه  

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
فلزی ایستاده با اتصال جانبی به یکدیگر، هریـک به 

 سانتیمتر، سلول کوپالژ 165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک عدد دژنکتور کم روغن 

آمپری، با جریان نامی قطع اتصال 1250 کیلوولتی، 20
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه کشویی و 16کوتاه 

با فرمان قطع و وصل دستی و سلول باالبرنده، از نوع 
 .ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم، به طور کامل

 164302 

  

 عدد  

جداکننده باسبار متشکل از دو سلول فشار متوسط 
ال جانبی به یکدیگر، هریـک به فلزی ایستاده با اتص

 سانتیمتر، سلول کوپالژ 165×90×225ابعاد تقریبی 
از نوع کشویی و شامل یـک عدد دژنکتور کم روغن 

آمپری، با جریان نامی قطع اتصال 1600 کیلوولتی، 20
 کیلوآمپر، نصـب شده روی ارابه کشویی و 25کوتاه 

ز نوع با فرمان قطع و وصل دستی و سلول باالبرنده، ا
 .ثابـت و شامل سیستم شینه کشی قائم، به طور کامل

 164303 

  

 عدد 3،058،000 

 کیلوولتی با جریان اولیه 20ترانسفورماتور جریان 
یکسان با جریان نامی دژنکتور یا سکسیونر و جریان 

 آمپر، برای نصـب در سلولهای ردیفهای 5ثانویه 
 .0164303 تا 164101

 164401 

  

 دستگاه 35،556،000 

سلول اندازه گیری، متشکل از دو نیم سلول فشار 
ثابـت، به  متوسط فلزی

 سانتیمتر، نیم سلول 85×)50+50(×200ابعادتقریبی
 کیلوولتی 6اول شامل سه عدد ترانسفورماتور ولتاژ 

 ولـت و سه عدد 100دوپل با ولتاژ ثانویه 
 400 کیلوولتی با جریان اولیه 6ترانسفورماتور جریان 

 آمپر و نیم سلول باال 5 آمپر و جریان ثانویه 1250تا
 .برنده شامل سیستم شینه کشی قائم

 164501 



 تابلوهای فشار متوسط. فصل شانزدهم
 1383ه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پای

 
 

 ١۶۵

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 20،642،000 

نیم سلول اندازه گیری فشار متوسط فلزی ثابـت 
 سانتیمترشامل سه عدد 85×50×200ایستاده، به ابعاد 

 کیلوولتی دوپل با ولتاژ ثانویه 6ترانسفورماتور ولتاژ 
 . ولـت100

 164502 

  

 دستگاه 36،384،000 

سلول اندازه گیری، متشکل از دو نیم سلول فشار 
متوسط فلزی ثابـت ایستاده، به ابعادتقریبی

 سانتیمتر، نیم سلول اول شامل 90×)50+50(×220
 کیلوولتی دوپل با 11سه عدد ترانسفورماتور ولتاژ 

ور  ولـت و سه عدد ترانسفورمات100ولتاژ ثانویه 
 آمپر 1600 تا 400 کیلوولتی با جریان اولیه 11جریان 

 آمپر و نیم سلول باال برنده شامل 5و جریان ثانویه 
 .سیستم شینه کشی قائم

 164601 

  

 دستگاه 24،318،000 

نیم سلول اندازه گیری فشار متوسط فلزی ثابـت 
  سانتیمتر، شامل سه 90×50×220ایستاده، و به ابعاد 

 کیلو ولتی دوپل با ولتاژ 11رماتور ولتاژ عدد ترانسفو
 . ولـت100ثانویه 

 164602 

  

 دستگاه 36،411،000 

سلول اندازه گیری متشکل از دو نیم سلول فشار 
متوسط فلزی ثابـت ایستاده، به ابعاد تقریبی

  سانتیمتر، نیم سلول اول شامل 115×)65+65(×250
دوپل با  کیلوولتی 20سه عدد ترانسفور ماتور ولتاژ

 ولـت و سه عدد ترانسفورماتور 100ولتاژ ثانویه 
 آمپر 1600 تا630 کیلوولتی با جریان اولیه 20جریان 

 آمپر و نیم سلول باال برنده شامل 5و جریان ثانویه 
 .سیستم شینه کشی قائم

 164701 

  

 دستگاه 26،021،000 

نیم سلول اندازه گیری فشار متوسط فلزی ثابـت 
 سانتیمتر شامل سه 115×65×250 ابعاد ایستاده، به

 کیلو ولتی دوپل با ولتاژ 20عدد ترانسفورماتور ولتاژ
 . ولـت100ثانویه 

 164702 



 مولدهای برق. فصل هفدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۶۶

   برق مولدهای.   هفدهم صلف
 

  مقدمه
 
   درجه20   حرارت ا، درجه دری  متر از سطح1000 درارتفاع (  طبیعی  کار در شرایط ، براساس  فصل  در این  شده  درج  دایم  برق مولدهای .1

 .  زیر است  اصلی  اجزای  و شامل  شده بینی پیش%) 60 سانتیگراد و رطوبت
   کننده  و خنک  جداگانه  روغن  پمپ ، دارای ، با انژکتور مکانیکی  دور در دقیقه1500،   باال، چهار زمانه  چهار سیلندر به موتور دیزلی)   الف
   و وسایل  مستقیم انداز جریان  راه  دستگاه ، دارای ، همچنین)  با پروانه رادیاتوری (  آبی  کننده  خنک  هوا، با سیستم و  روغن  و فیلترهای روغن
 با   موتور، مطابق  و کنترل  و حفاظتی  دهنده  نشان ، دستگاههای  روزانه  سوخت ، مخزن کن  و صدا خفه  اگزوست  موردنیاز، مانند لوله اضافی
 .ISO  المللی رد بیناستاندا

   به  با موتور دیزل  شده ، کوپله المللی  بین  با استانداردهای  مطابق  چهارسیمهBRUSHLESS   ولت231/400   سیکل50 فاز  ژنراتور سه)   ب
   با ضریب  طبیعی  را در شرایط خود  بتواند بار اسمی  که طوری ، به  کار دایم  برای ، مناسب  سازنده  در کارخانه  شاسی  یک  روی طور مستقیم

 . دهد  ارائه8/0  قدرت
  ، دارای  تنظیم  قابل  و مغناطیسی  حرارتی های  با رله  اصلی  کلید اتوماتیک ، شامل  المللی  بین  با استانداردهای  مطابق  با لوازم  کنترل تابلوی)   ج

   و سیستمهای  و آب  روغن ، فشارسنج  حرارتی های  متر و رگوالتور ولتاژ، درجه  ولتمتر، آمپرمتر، فرکانس  از قبیل  دهنده  نشان دستگاههای
 .  موتور دیزل اندازی  راه  برای  مناسب  و باطری  خطر، با آلترناتور شارژ باطری  موتور در مواقع  از کار انداختن  مورد نیاز برای اطمینان

   سوخت ، منبع  آب  الکتریکی  گرمکن ، باید دارای1 در بند   یاد شده  بر مشخصات ، عالوه ل فص  در این  شده  درج  اضطراری  برق مولدهای .2
 کار   به  برای  الزم  باشند و زمان  اتوماتیک  طور خودکار و تابلو ترانسفر سویچ  به  دیزل  کردن  و خاموش  روشن  برای  الزم  و تجهیزات روزانه
 . تجاوز نکند  ثانیه10یرو، از  ن برداری  و بهره  دیزل افتادن

  صورت  مولدها باید به  نوع ، این  دور در دقیقه1500 و یا با دور کمتر از   کیلووات600 از   بیش  با قدرت  برق مولدهای  نیاز به در صورت .3
 . شوند بینی دار پیش  ستاره ردیف

 .گردد بها مجدداً تأکید می  فهرست  کاربرد این  دستورالعمل3، مفاد بند  رق ب  مولدهای  و قیمت  مشخصات  و تنوع  گستردگی  به با توجه .4
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروه شرحگروه  شماره
 .  کار دائم  برای  مولد برق اندازی  و راه ، نصب ، حمل تهیه  01
 .  کار اضطراری  برای  مولد برق اندازی  و راه ، نصب ، حمل تهیه  02

  



 مولدهای برق. فصل هفدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۶٧

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 89،727،000 
  کیلووات خالـص مناسـب50مولدبرق باقدرت نامی 

 .برای کار دایم
 170101 

  

 دستگاه 103،596،000 
 کیلووات خالـص مناسـب 80مولدبرق باقدرت نامی 

 .برای کار دایم
 170102 

  

 دستگاه 121،887،000 
 کیلووات خالـص 100مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170103 

  

 دستگاه 176،961،000 
وات خالـص  کیلو120مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170104 

  

 دستگاه 208،819،000 
 کیلووات خالـص 150مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170105 

  

 دستگاه 231،130،000 
 کیلووات خالـص 175مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170106 

  

 دستگاه 253،542،000 
 کیلووات خالـص 200درت نامی مولدبرق باق

 .مناسـب برای کار دایم
 170107 

  

 دستگاه 305،593،000 
 کیلووات خالـص 225مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170108 

  

 دستگاه 302،679،000 
 کیلووات خالـص 250مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170109 

  

ستگاهد 413،631،000   
 کیلووات خالـص 275مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170110 

  

 دستگاه 422،977،000 
 کیلووات خالـص 300مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170111 

  

 دستگاه 443،077،000 
 کیلووات خالـص 350مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170112 

  

 دستگاه 502،975،000 
 کیلووات خالـص 400مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170113 

  

 دستگاه 646،589،000 
 کیلووات خالـص 450مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170114 

  

 دستگاه 688،074،000 
 کیلووات خالـص 500مولدبرق باقدرت نامی 

 .ار دایممناسـب برای ک
 170115 



 مولدهای برق. فصل هفدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١۶٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 752،042،000 
 کیلووات خالـص 550مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170116 

  

 دستگاه 789،227،000 
 کیلووات خالـص 600مولدبرق باقدرت نامی 

 .مناسـب برای کار دایم
 170117 

  

 دستگاه 114،041،000 
سـب برای  کیلووات منا50مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170201 

  

 دستگاه 125،196،000 
 کیلووات مناسـب برای 80مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170202 

  

 دستگاه 134،945،000 
 کیلووات مناسـب برای 100مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170203 

  

 دستگاه 196،853،000 
 کیلووات مناسـب برای 120 باقدرت نامی مولدبرق

 .کاربه صورت اضطراری
 170204 

  

 دستگاه 239،163،000 
 کیلووات مناسـب برای 150مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170205 

  

 دستگاه 243،686،000 
 کیلووات مناسـب برای 175مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170206 

  

 دستگاه 267،303،000 
 کیلووات مناسـب برای 200مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170207 

  

 دستگاه 336،034،000 
 کیلووات مناسـب برای 225مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170208 

  

 دستگاه 345،079،000 
 کیلووات مناسـب برای 250مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170209 

  

 دستگاه 444،574،000 
 کیلووات مناسـب برای 275مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170210 

  

 دستگاه 452،815،000 
 کیلووات مناسـب برای 300مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170211 

  

 دستگاه 474،423،000 
 کیلووات مناسـب برای 350نامی مولدبرق باقدرت 

 .کاربه صورت اضطراری
 170212 

  

 دستگاه 533،014،000 
 کیلووات مناسـب برای 400مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170213 



 مولدهای برق. فصل هفدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 704،567،000 
 کیلووات مناسـب برای 450مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170214 

  

 دستگاه 778،131،000 
 کیلووات مناسـب برای 500مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170215 

  

 دستگاه 799،638،000 
 کیلووات مناسـب برای 550مولدبرق باقدرت نامی 
 .کاربه صورت اضطراری

 170216 

  

 دستگاه 811،698،000 
 کیلووات مناسـب برای 600مولدبرق باقدرت نامی 

 .رت اضطراریکاربه صو
 170217 

 
  



 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم. فصل هجدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٧٠

   مستقیم  جریان  تغذیه  و منابع  صنعتی خازنهای.  هجدهم  فصل
 

  مقدمه
 
 در  ، که  فشار ضعیف  صنعتی  خازنهای اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت برقراری ،  و نصب ، حمل  تهیه ، هزینۀ  فصل  این  ردیفهای در قیمت .1

   عملیات  آنها هزینه  و در قیمتهای  شده گیرند، در نظر گرفته  قرار می  و مورد استفاده  باز نصب  تمام  فلزی شاسیهای   و یا روی  فلزی تابلوهای
 تابلو،  اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت ، برقراری  در آن  و مونتاژ تجهیزات  کابینت ، نصب  کارگاه  به  و تجهیزات  کابینت ، حمل  کابینت ساخت
 .  است  نیز منظور شده  در کارگاه  شاسی  ساخت  عملیات  شود، هزینۀ  باز استفاده  تمام  فلزی  از شاسی  که و در صورتی  شده بینی پیش

 . شود  استفاده  مربوط  فصلهای  و از ردیفهای ، باید جداگانه  و مدار تغذیه  حفاظتی  تجهیزات برای .2
 5   گروههای  ، و ردیفهایIP٢٠ و با   تهویه  قابل  محصور در کابینتهای  صورت ، به  خازن  بانک ارد ساخت، در مو4 و 3   گروههای ردیفهای .3
 .گیرند  قرار می  مورد استفاده  شاسی  باز و روی  صورت ، به  خازن  بانک  در موارد ساخت6و 
 . باشند  تولید شده٠٥٦٠ VDE , ١-٨٣١ IEC استاندارد   اساس و باید بر  است  روغنی  از نوع  فصل  در این  مندرج  صنعتی خازنهای .4
 IP٢٠   حفاظت  با درجه  فصل  در این  شده بینی  باز شو، پیش  تمام  فوالدی  و جعبه  فلزی  و نیز شاسی  و دیواری  ایستاده  فلزی تابلوهای .5

 .  است  واحد آنها منظور نشده ، در بهای  لوازم گونه  این  و هزینه  نبوده  مورد مصرف  برقی  لوازم ، شامل  یادشده تابلوهای. باشند می
 .باشد  در رگوالتور می  فرمان های  رگوالتور تعداد خروجی  ردیفهای  در شرح منظور از پله .6
 . است  شده رج زیر د  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

 شماره
  گروه

   مختصر گروه شرح
 شماره

  گروه 
   مختصر گروه شرح

 .  صنعتی  خازن  نصب  برای  دیواری تابلو فلزی  04 .فاز  سه  صنعتی خازن  01
 . صنعتی  خازن  نصب  یبرا بازشو  تمام  ایستاده  فلزی  شاسی  05 .  الکترونیک رگوالتور تمام  02
 .  فلزی شاسی  باالی  نصب  برای بازشو  تمام  فوالدی  جعبه  06 .  صنعتی  خازن  نصب  برای  ایستاده تابلو فلزی  03

  



 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم. فصل هجدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 1به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  تا، مجهزدل

 .کیلووار

 180101 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 5/1به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180102 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 2تخلیه بار، وبه قدرت به مقاومـت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180103 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 3به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180104 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 4به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180105 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 5به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180106 

  

 دستگاه  

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 5/7به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180107 

  

 دستگاه 1،441،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 10به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180108 

  

 دستگاه 1،557،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 5/12به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180109 

  

 دستگاه 1،674،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 15به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180110 
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 شرح
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 دستگاه 1،886،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 20به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180111 

  

 دستگاه 2،090،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 25به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180112 

  

 دستگاه 2،383،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 30به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180113 

  

 دستگاه 2،809،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 40به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180114 

  

 دستگاه 3،230،000 

 هرتز، بااتصال 50 ولـت، 400خازن صنعتی سه فاز
 50به مقاومـت تخلیه بار، وبه قدرت  دلتا، مجهز

 .کیلووار

 180115 

  

 دستگاه 1،181،000 

رگوالتور تمام الکترونیـک قدرت راکتیو، برای 
 180115  تا180101زیربارآوردن خازنهای ردیـف 

 هرتز، 50 ولـت و فرکانـس 220/380باولتاژنامی 
 هرتز، مناسـب برای 50 ولـت، 250باولتاژکنترل 

 آمپر، دارای 5اتصال به ترانـس جریان باجریان ثانویه 
 . 2:1:2  پله بانسبـت5

 180201 

  

 دستگاه 1،293،000 

رگوالتورتمام الکترونیـک قدرت راکتیو، برای 
 180115  تا180101زیربارآوردن خازنهای ردیـف 

 هرتز، 50 ولـت و فرکانـس 380 /220باولتاژنامی 
 هرتز، مناسـب برای 50 ولـت، 250باولتاژکنترل 

  آمپر، دارای5اتصال به ترانـس جریان باجریان ثانویه 
 .2:1 :2 :2  پله بانسبـت7

 180202 



 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم. فصل هجدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 دستگاه 1،619،000 

رگوالتورتمام الکترونیـک قدرت راکتیو، برای 
 180115  تا180101زیربارآوردن خازنهای ردیـف 

 هرتز، 50 ولـت و فرکانـس 380 /220باولتاژنامی 
 هرتز، مناسـب برای 50 ولـت، 250باولتاژکنترل 

 آمپر، دارای 5ان ثانویه اتصال به ترانـس جریان باجری
 .2:1 :2 :2 :2 :2  پله با نسبـت11

 180203 

  

 کیلوگرم 14،400 

تابلو، فلزی ایستاده، برای نصـب خازنهای صنعتی سه 
وسایل  و  ولـت و دستگاه رگوالتور400 فاز

تغذیه خازنها، دستگاه  به مدار فشارضعیـف مربوط
اندازه رگوالتور، مدارتغذیه اصلی، لوازم حفاظـت و

گیری مربوط، طبق نقشه ومشخصات تهیه شده 
 میلیمتر، به انضمام نبشی، 2ازورق آهن به ضخامـت 

رنـگ  و  متر25/2قفل، لوالوغیره، به ارتفاع حداکثر
 .آمیزی با رنـگ پخته

 180301 

  

 کیلوگرم 14،400 

تابلو، فلزی ایستاده، برای نصـب خازنهای صنعتی سه 
وسایل  و  رگوالتور ولـت و دستگاه400 فاز

فشارضعیـف مربوطبه مدارتغذیه خازنها، دستگاه 
رگوالتور، مدارتغذیه اصلی، لوازم حفاظـت واندازه 
گیری مربوط، طبق نقشه ومشخصات تهیه شده 

 میلیمتر، به انضمام 5/1ازورق آهن به ضخامـت 
 و  متر5/1نبشی، قفل، لوالوغیره، به ارتفاع حداکثر

 .ختهرنـگ آمیزی بارنـگ پ

 180302 

  

 کیلوگرم 15،500 

توکار، برای نصـب  یا فلزی دیواری روکار تابلو
دستکاه   ولـت و400 خازنهای صنعتی سه فاز

وسایل فشارضعیـف مربوطبه مدارتغذیه  و رگوالتور
خازنها، دستگاه رگوالتور، مدار تغذیه اصلی، لوازم 
حفاظـت واندازه گیری مربوط، طبق نقشه 

 5/1 شده ازورق آهن به ضخامـت ومشخصات تهیه
میلیمتربه انضمام نبشی، قفل، لوالوغیره، به ارتفاع 

 . متر ورنـگ آمیزی بارنـگ پخته2/1حداکثر

 180401 



 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم. فصل هجدهم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 کیلوگرم 14،400 

شاسی فلزی ایستاده تمام بازشو، برای نصـب 
 ولـت، طبق نقشه 400خازنهای صنعتی سه فاز

رق ومشخصات ساخته شده ازنبشی، تسمه، و
 .وسایرانواع پروفیلهای فوالدی گالوانیزه

 180501 

  

 کیلوگرم 16،100 

جعبه فوالدی تمام بازشو، مناسـب برای نصـب 
 وبرای نصـب 180501درباالی شاسی فلزی ردیـف 

 دستگاه رگوالتور، یاوسایل فشارضعیـف مربوط
 تغذیه خازنها، یا وسایل فشارضعیـف مربوط به مدار

 .و هماهنـگ صلی وترمینالهای مربوطبه مدار تغذیه ا

 180601 

 
  



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه

 
 

 ١٧۵

   فشار متوسط ترانسفورماتورهای.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
دار با کلید  نما و ترمومتر کنتاکت  روغن ، درجه  روغن  انبساط  منبع ، چرخدار هستند و به  فصل  در این  شده  درج  ترانسفورماتورهای تمام .1

 .هزاند درصد، مج  5  تولرانس
   واحد ردیفهای  بهای  درصد به10 شود،   تیر نصب ، روی190408 تا 190401 و 190208 تا 190201   ترانسفورماتور ردیفهای  که در صورتی .2

 . خواهد شد  اضافه یاد شده
   یاد شده  واحد ردیفهای  بهای رصد به د20 کار کند،   ولت231/400/6000 با ولتاژ 2 و 1   گروههای  ترانسفورماتور ردیفهای  که در صورتی .3

 . خواهد شد اضافه
 از   و با کلید دستی  بوده  کیلو ولت11 و 6 دو ولتاژ  ، دارای  فشار متوسط  در قسمت2 و 1   گروههای  ترانسفورماتور ردیفهای  که در صورتی .4

 . خواهد شد ضافه ا  یاد شده  واحد ردیفهای  بهای  درصد به15 باشد،   تبدیل  قابل خارج
   از خارج  و با کلید دستی  بوده  کیلو ولت20 و 11 دو ولتاژ  ، دارای  فشار متوسط  در قسمت4 و 3   گروههای  ترانسفوماتور ردیفهای چنانچه .5

 . خواهد شد  اضافه  یاد شده  واحد ردیفهای  بهای  درصد به15 باشد،   تبدیل قابل
   یاد شده  واحد ردیفهای  بهای  درصد به5 کار کند،   ولت231/400/33000 با ولتاژ 4، 3  های  گروه ورهای ترانسفورمات  که در صورتی .6

 . خواهد شد اضافه
 یاد   واحد ردیفهای  بهای  درصد به10 باشد،   ولت110/208، برابر 4 و 3 و 2 و 1   گروههای  ترانسفورماتور ردیفهای  ولتاژ ثانویه چنانچه .7

 . خواهد شد افه اض شده
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  ولت11000/  400/  231  01   ساختمان  داخل  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط 
 .  ولت11000/  400/  231  02  آزاد  در فضای  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط 
 .  ولت20000/  400/  231  03   ساختمان  داخل  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط 
 .  ولت20000/  400 / 231  04  آزاد  در فضای  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط 

 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه
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 دستگاه 11،536،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر50هرتز، به قدرت 

 190101 

  

 دستگاه  

ر فشار متوسط روغنی برای نصـب در ترانسفورماتو
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر75هرتز، به قدرت 

 190102 

  

 دستگاه 14،379،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 .ر کیلوولـت آمپ100هرتز، به قدرت 

 190103 

  

 دستگاه 16،287،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر125هرتز، به قدرت 

 190104 

  

 دستگاه  

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50ـت  ول400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر160هرتز، به قدرت 

 190105 

  

 دستگاه 19،611،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر200هرتز، به قدرت 

 190106 

  

 دستگاه 21،764،000 

نصـب ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای 
 ولـت 400/11000 /231درداخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر250 هرتز، به قدرت 50

 190107 

  

 دستگاه 24،634،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولـت آمپر315هرتز، به قدرت 

 190108 

  

 دستگاه 34،325،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 400هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190109 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه
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 دستگاه 40،439،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 500هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190110 

  

 دستگاه 47،316،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 630هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190111 

  

 دستگاه 57،606،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 800هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190112 

  

 دستگاه 69،726،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231ن، سه فاز  داخل ساختما

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 1000هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190113 

  

 دستگاه 79،969،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

ی  کیلوولـت آمپر، بارله حفاظت1250هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190114 

  

 دستگاه 98،352،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب در 
 50 ولـت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی 1600هرتز، به قدرت 
 .بوخ هولتز

 190115 

  

 دستگاه 11،536،000 

صـب روی ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای ن
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

  کیلو50 هرتزباقدرت 50 ولـت، 231/400/11000
 .ولـت آمپر

 190201 
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 دستگاه  

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

  کیلو75 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190202 

  

 دستگاه 14،379،000 

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 100 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190203 

  

 دستگاه 16،287،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
 سه فاز،  سکوی زمینی در فضای آزاد،

 کیلو 125 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190204 

  

 دستگاه  

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 160 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190205 

  

 دستگاه 19،611،000 

فورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی ترانس
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 200 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190206 

  

 دستگاه 21،764،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 250 هرتزباقدرت 50لـت،  و400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190207 

  

 دستگاه 24،634،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 315 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر

 190208 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
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 دستگاه 34،325،000 

سط روغنی برای نصـب روی ترانسفورماتور فشار متو
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 400 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190209 

  

 دستگاه 40،439،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 500 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190210 

  

 دستگاه 47،316،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 630 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولتزولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ ه

 190211 

  

 دستگاه 57،606،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 800 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190212 

  

 دستگاه 69،726،000 

 برای نصـب روی ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 1000 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190213 

  

 دستگاه 79،969،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 1250 هرتزباقدرت 50ولـت،  400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190214 

  

 دستگاه 98،352،000 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصـب روی 
سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز،  

 کیلو 1600 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000 /231
 .ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190215 

  

 دستگاه 11،536،000 

متوسط روغنی سه فاز  ترانسفورماتور فشار
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر50داخل ساختمان به قدرت 

 190301 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه
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 دستگاه  

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231
 . کیلوولـت آمپر75خل ساختمان به قدرت دا

 190302 

  

 دستگاه 14،379،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر100داخل ساختمان به قدرت 

 190303 

  

 دستگاه 16،277،000 

 متوسط روغنی سه فاز فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر125داخل ساختمان به قدرت 

 190304 

  

 دستگاه  

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر160داخل ساختمان به قدرت 

 190305 

  

 دستگاه 19،611،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر200داخل ساختمان به قدرت 

 190306 

  

 دستگاه 21،765،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر250داخل ساختمان به قدرت 

 190307 

  

 دستگاه 24،634،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 . کیلوولـت آمپر315داخل ساختمان به قدرت 

 190308 

  

 دستگاه 34،325،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50لـت،  و400/20000 /231

 کیلوولـت آمپر، وبارله 400داخل ساختمان به قدرت 
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190309 

  

 دستگاه 40،416،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 کیلوولـت آمپر، وبارله 500داخل ساختمان به قدرت 
 .ی بوخ هولتزحفاظت

 190310 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه

 
 

 ١٨١

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 47،316،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 کیلوولـت آمپر، وبارله 630داخل ساختمان به قدرت 
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190311 

  

 دستگاه 57،606،000 

ز متوسط روغنی سه فا فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 کیلوولـت آمپر، وبارله 800داخل ساختمان به قدرت 
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190312 

  

 دستگاه 69،693،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 با ت آمپر، و کیلوولـ1000داخل ساختمان به قدرت 
 .رله حفاظتی بوخ هولتز

 190313 

  

 دستگاه 79،936،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 با  کیلوولـت آمپر، و1250داخل ساختمان به قدرت 
 .رله حفاظتی بوخ هولتز

 190314 

  

 دستگاه 98،319،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ورترانسفورمات
  هرتز، برای نصـب در50 ولـت، 400/20000 /231

 با  کیلوولـت آمپر، و1600داخل ساختمان به قدرت 
 .رله حفاظتی بوخ هولتز

 190315 

  

 دستگاه 11،536،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو50 زمینی در فضای آزادبه قدرت روی سکوی
 .ولـت آمپر

 190401 

  

 دستگاه  

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو75روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190402 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه

 
 

 ١٨٢

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 14،379،000 

غنی سه فاز متوسط رو فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو100روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190403 

  

 دستگاه 16،277،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

 یلو ک125روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190404 

  

 دستگاه  

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو160روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190405 

  

 دستگاه 19،611،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50ت،  ولـ400/20000 /231

  کیلو200روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190406 

  

 دستگاه 21،765،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو250روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190407 

  

 دستگاه 24،634،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو315روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر

 190408 

  

 دستگاه 34،321،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
ب  هرتز، برای نصـ50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو400روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز

 190409 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1383رست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فه

 
 

 ١٨٣

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح
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 دستگاه 40،439،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو500روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ی بوخ هولتزولـت آمپر، بارله حفاظت

 190410 

  

 دستگاه 47،316،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو630روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز

 190411 

  

 دستگاه 57،606،000 

روغنی سه فاز متوسط  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو800روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز

 190412 

  

 دستگاه 69،693،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

  کیلو1000 در فضای آزادبه قدرت روی سکوی زمینی
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز

 190413 

  

 دستگاه 79،936،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

 1250روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز کیلو

 190414 

  

 دستگاه 98،352،000 

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصـب 50 ولـت، 400/20000 /231

 1600روی سکوی زمینی در فضای آزادبه قدرت 
 .ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز کیلو

 190415 

 



 وسایل شبکه. فصل بیستم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٨۴

   شبکه وسایل.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
 .  است  نشده بینی  پیش  فصل  این ها، در ردیفهای  پایه)PLAN-PROFILE(   پروفیل  پالن های  نقشه  و تهیه برداری ، نقشه مسیر  تعیین هزینه .1
   توزیع  عملیات  و مهارها، هزینه  برق  چراغ  فلزی های ، پایه  برق  توزیع  فلزی های ، پایه  برق  بتونی  تیرهای  ونصب ، حمل  تهیه در ردیفهای .2

 کار   نوع  به  و با توجه  نشده  بینی  پیش ای  هزینه  الکتریکی  از نظر کارهای ، ولی  است ، منظور شده ها و مهارها در مسیر جاگذاری تیرها، پایه
 . شود  استفاده  مربوط ، باید از ردیف الکتریکی

   و برای  نشده بینی  مورد نیاز، پیش های ، کابلشوها و لوله  مسی  سیم  و نصب  و حمل  تهیه های ، هزینه42 و 41   گروههای  ردیفهای در قیمت .3
 . شود  استفاده  مربوط  فصلهای ، باید از ردیفهای  یاد شده های  هزینه تعیین

،   است  نشده بینی  پیش ، در آن  و ابزارآالت ، حمل  نصب های  و هزینه  است  مصالح  قیمت ، تنها شامل46 و 45   گروههای  ردیفهای قیمت .4
،  ، تابلو، ترانسفورماتور و غیره  کنند، مانند کنسول  ردیفهااستفاده  از این  که  و تجهیزاتی  وسایل ، در قیمت  یاد شده های  هزینه  که  است بدیهی

 .  است منظور شده
 . خواهد شد  اضافه  یاد شده  واحد ردیفهای  بهای  درصد به15رو باشد،   مهار پیاده ، از نوع35   گروه  مهار ردیفهای  که در صورتی .5
   مذکور براساس  عملیات  و برآورد هزینه  منظور نشده  سازی  و پی  زمین  در انواع کنی  پی  هزینه35   و گروه8 تا 2   گروه  ردیفهای در قیمت .6

 .شود  می  کار تعیین  پراکندگی  بعنوان30/1   ضریب  با اعمال  ابنیه  رشته  واحد پایه  بهای  در فهرست  مربوط ردیفهای
   مالک203204   الی203201   مورد ردیفهای حسب)  طنابی (  مسی  لخت  از سیم  با استفاده  در محوطه  زمین  اتصال های  شبکه  اجرای برای .7

 . قرار گیرد عمل
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این مختصر گروههای   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وسایل شبکه. فصل بیستم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٨۵

 
  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  مسی  دو پیچه  هوایی کلمپ  25  و ، چوبی  بتونی  تیرهای  پایۀ  مسیر و محل  کردن پیاده  01
 .  آلومینیومی  پیچۀ  یک  هوایی کلمپ  26 .  فلزی  پایه 
 .  آلومینیومی  دو پیچۀ  هوایی کلمپ  27 . متر8  ارتفاع  به  برق تیر بتونی  02
 .  آلومینیومی  دو پیچۀ  آویزی کلمپ  28 . متر9  ارتفاع  به  برق تیر بتونی  03
 ). گیر سیم (  انتهایی کلمپ  29 . متر10  ارتفاع  به  برق تیر بتونی  04
 .  انتهایی  پرسی کلمپ  30 . متر12  ارتفاع  به  برق تیر بتونی  05
 .آرمورراد  31 . متر14  ارتفاع  به  برق تیر بتونی  06
 .  مسی  لخت سیم  32   و پروفیلهای ، ناودانی  از نبشی  شده  ساخته  فلزی پایه  07
 .  آلومینیومی  هوایی سیم  33 .  برق وی نیر  توزیع  برای  مشابه 
 .  گالوانیزه سیم  34 .  برق  چراغ  فلزی پایه  08
 .  برق مهار تیرهای  35 .ـــــ  13-9

 .ـــــ  36ـ40 .  گرم  گالوانیزه کنسول  14
 ).  مسی صفحۀ (  زمین اتصال  41 .ـــــ  15
 ).  مسی میلۀ ( ین زم اتصال  42 .  چرخی  مقره  برای اتریه  16
 ).  گالوانیزه میلۀ (  زمین اتصال  43 . جلوبر براکت  17
 .  گالوانیزه تسمۀ  44 .  فشار ضعیف  چرخی مقره  18
 .  گالوانیزه  و مهره پیچ  45   چینی  سوزنی مقره  19
 . دوسر پیچ  46 .  کیلو ولتی20   چینی  بشقابی مقره  20
 .ـــــ  47 .  جلو برنده میله  21
 .  پالک نصب  48 .ـــــ  22
 .  گذاری شماره  49 .ـــــ 23
   .  مسی  پیچه  یک  هوایی کلمپ  24

 



 وسایل شبکه. فصل بیستم
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 شماره

  

 کیلومتر 7،820 
پیاده کردن مسیروپیاده کردن محل پایه، برای تیرهای 

 .زیبتونی، چوبی و پایه فل
 200101 

  

 عدد 618،500 
 مترباتحمل کششی 8به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم200حدود
 200201 

  

 عدد 675،500 
 مترباتحمل کششی 8به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم400حدود
 200202 

  

 عدد 823،500 
 مترباتحمل کششی 8به ارتفاع Hتونی برق تیـپ تیرب

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم600حدود
 200203 

  

 عدد 900،500 
 مترباتحمل کششی 8به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم800حدود
 200204 

  

 عدد 686،000 
تحمل کششی  متربا9به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم200حدود
 200301 

  

 عدد 770،500 
 مترباتحمل کششی 9به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم400حدود
 200302 

  

 عدد 927،500 
 مترباتحمل کششی 9به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 .نصـب درزمینهای نرم کیلوگرم، برای 600حدود
 200303 

  

 عدد 962،000 
 مترباتحمل کششی 9به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم800حدود
 200304 

  

 عدد 815،500 
 مترباتحمل کششی 10به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم200حدود

 200401 

  

 عدد 885،000 
 مترباتحمل کششی 10به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم400حدود
 200402 

  

 عدد 1،037،000 
 مترباتحمل کششی 10به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم600حدود
 200403 

  

 عدد 1،117،000 
 مترباتحمل کششی 10به ارتفاع Hتیـپ تیربتونی برق 

 . کیلوگرم، برای نصـب درزمینهای نرم800حدود
 200404 

  

 عدد 927،500 

 متر، بامیل گردآج 12به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 200داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200501 



 وسایل شبکه. فصل بیستم
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 عدد 1،124،000 

 متر، بامیل گردآج 12فاع به ارتHتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 400داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200502 

  

 عدد 1،307،000 

 متر، بامیل گردآج 12به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 600داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200503 

  

 عدد 1،449،000 

 متر، بامیل گردآج 12به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 800داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200504 

  

 عدد 1،667،000 

 متر، بامیل گردآج 12به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 1000داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200505 

  

 عدد 1،889،000 

 متر، بامیل گردآج 12به ارتفاع H تیـپ تیربتونی برق
 کیلوگرم، برای نصـب 1200داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200506 

  

 عدد 1،289،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 400داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200601 

  

 عدد 1،735،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hونی برق تیـپ تیربت
 کیلوگرم، برای نصـب 600داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200602 

  

 عدد 1،985،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 800داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200603 

  

 عدد 2،100،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 1000داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200604 

  

 عدد 2،244،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 1200داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200605 
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 عدد 2،573،000 

 متر، بامیل گردآج 14به ارتفاع Hتیربتونی برق تیـپ 
 کیلوگرم، برای نصـب 1500داروتحمل کششی حدود

 .درزمینهای نرم

 200606 

  

 کیلوگرم 5،330 

پایه فلزی برای توزیع نیروی برق، ساخته شده 
ازنبشی، ناودانی و پروفیلهای مشابه، شامل برش، 

امل، بایـک دسـت جوش، خم کاریهای الزم به طورک
رنـگ ضدزنـگ ویـک دسـت رنـگ روغنی اکلیلی 

 متر، 15مرغوب روی کارهای انجام شده، به ارتفاع تا 
 .برای نصـب درزمینهای نرم

 200701 

  

 کیلوگرم 6،600 

پایه فلزی چراغ برق، تهیه شده از لوله سیاه باصفحه 
انتهایی، شامل برش، جوش، خم کاریهای الزم وتعبیه 

فیوزهاوپیچ اتصال زمین به طور کامل، بایـک محل 
دسـت رنـگ ضدزنـگ و یـک دسـت رنـگ روغنی 
اکلیلی مرغوب روی کارهای انجام شده، برای نصـب 

 .درزمینهای نرم

 200801 

  

 کیلوگرم  
کنسول گالوانیزه گرم برای پایه های برق، 

 .به منظورمصارف مختلـف طبق نقشه ومشخصات
 201401 

  

 عدد 20،000 
اتریه یـک خانه برای مقره چرخی، با میله واشپیل 

 . میلیمتر5×40گالوانیزه، به ابعاد تسمه 
 201601 

  

 عدد 26،600 
اتریه دوخانه باراک مربوط، برای مقره چرخی، بامیله 

 . میلیمتر5×40واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201602 

  

 عدد 30،700 
ط، برای مقره چرخی، بامیله اتریه سه خانه باراک مربو

 . میلیمتر5×40واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201603 

  

 عدد 45،900 
اتریه پنج خانه باراک مربوط، برای مقره چرخی، 

 . میلیمتر5×40بامیله واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201604 

  

 عدد  
براکـت جلوبرسه خانه بااتریه های مربوط، ساخته 

 . گالوانیزه گرم6ازنبشی نمره شده 
 201701 

  

 عدد  
براکـت جلوبرپنج خانه بااتریه های مربوط، ساخته 

 . گالوانیزه گرم6شده ازنبشی نمره 
 201702 

 80S.  201801مقره چرخی فشارضعیـف  عدد 19،400   
 70S.  201802مقره چرخی فشارضعیـف  عدد 18،600   
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 عدد 66،700 
 کیلوولـت، باپایه 20ینی رادیوفریـت مقره سوزنی چ

 .مربوط، درراس تیر
 201901 

  

 عدد 56،700 
 کیلوولـت، باپایه 20مقره سوزنی چینی رادیوفریـت 

 .مربوط، ساقه کوتاه، برای کنسول فلزی
 201902 

  

 عدد  
 کیلوولـت، باپایه 20مقره سوزنی چینی رادیوفریـت 

 .چوبیهای مربوط، ساقه بلند، برای کنسول 

 201903 

  

 سری 136،000 

 کیلوولـت، بانیروی 20دوعددمقره بشقابی چینی 
 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 7000کششی 

 .مانندساکـت، ای بال، ای شیکل ومهره چشمی

 202001 

  

 سری 187،500 

 کیلوولـت، بانیروی 20سه عددمقره بشقابی چینی 
  کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط،7000کششی 

 .مانندساکـت، ای بال، ای شیکل ومهره چشمی

 202002 

  

 سری 239،500 

 کیلوولـت، بانیروی 20سه عددمقره بشقابی چینی 
 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 12000کششی 

 .مانندساکـت، ای بال، ای شیکل ومهره چشمی

 202003 

 202101  .0202001میله جلوبرنده برای ردیـف  عدد    
  

 عدد  
کلمـپ هوایی یـک پیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمترمربع35 تا16هوایی به مقطع 
 202401 

  

 عدد  
کلمـپ هوایی یـک پیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمترمربع70 تا50هوایی به مقطع 
 202402 

  

 عدد 5،150 
کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمترمربع35تا 16هوایی به مقطع 
 202501 

  

 عدد 7،050 
کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمترمربع70 تا50هوایی به مقطع 
 202502 

  

 عدد 12،100 
کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمترمربع185 تا95هوایی به مقطع 
 202503 

  

 عدد  
ازنوع آلومینیومی، برای کلمـپ هوایی یـک پیچه 

 . میلیمترمربع70 تا35سیمهای هوایی به مقطع 
 202601 

  

 عدد 9،640 
کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع آلومینیومی، برای 

 . میلیمترمربع70 تا35سیمهای هوایی به مقطع 
 202701 
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 عدد 13،300 
کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع آلومینیومی، برای 

 . میلیمترمربع185 تا95 سیمهای هوایی به مقطع
 202702 

  

 عدد 44،700 
 70 تا35کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، نمره 

 .میلیمترمربع
 202801 

  

 عدد 65،000 
 240 تا95کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، نمره 

 .میلیمترمربع
 202802 

 202901  ).سیم گیر(کلمـپ انتهایی سه پیچه  عدد 67،800   
 202902  ).سیم گیر(کلمـپ انتهایی چهارپیچه  عدد 70،200   
 202903  ).سیم گیر(کلمـپ انتهایی پنج پیچه  عدد 91،500   
  

 عدد 167،000 
کلمـپ پرسی انتهایی برای سیم آلومینیوم فوالدبه 

 .، میلیمترمربع70 تا35مقطع 
 203001 

  

 عدد 174،500 
 فوالدبه کلمـپ پرسی انتهایی برای سیم آلومینیوم

 . میلیمترمربع240 تا95مقطع 
 203002 

  

 عدد  
 70 تا35ارموررادبرای سیم آلومینیومی به مقطع 

 .میلیمترمربع
 203101 

  

 عدد  
 240 تا95ارموررادبرای سیم آلومینیومی به مقطع 

 .میلیمترمربع

 203102 

  

 کیلوگرم 22،500 
ای  میلیمترمربع، بر16 تا10سیم لخـت مسی به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203201 

  

 کیلوگرم 22،700 
 میلیمترمربع، 35 تا25سیم لخـت مسی به مقطع 

 .برای سیم کشی هوایی
 203202 

  

 کیلوگرم 22،700
 میلیمترمربع، برای 70 تا50سیم لخـت مسی به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203203 

  

 کیلوگرم 22،700 
مترمربع،  میلی185 تا95سیم لخـت مسی به مقطع 

 .برای سیم کشی هوایی
 203204 

  

 کیلوگرم 17،700 

سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفوالدی مطابق 
، برای سیم کشی هوایی BS215 یا DIN048204با

 . میلیمترمربع70 تا35به مقطع 

 203301 

  

 کیلوگرم 18،900 

سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفوالدی مطابق 
، برای سیم کشی هوایی BS215 یا DIN048204با

 . میلیمترمربع185 تا95به مقطع 

 203302 
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 کیلوگرم 28،800 

سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفوالدی مطابق 
، برای سیم کشی هوایی BS215 یا DIN048204با

 . میلیمترمربع300 تا240به مقطع 

 203303 

  

 کیلوگرم  
لیمتر مربع، برای سیم  می16سیم گالوانیزه به مقطع 

 .کشی هوایی
 203401 

  

 کیلوگرم  
 میلیمترمربع برای 35 تا25سیم گالوانیزه به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203402 

  

 کیلوگرم  
 میلیمترمربع برای 70 تا50سیم گالوانیزه به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203403 

  

 دستگاه 363،500 

طورکامل، شامل  متری به 14 تا10مهارتیرهای برق 
پیچ خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، مقره مهار، 
مهارکـش، میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه 

 .مهار، برای نصـب درزمینهای نرم

 203501 

  

 دستگاه 342،500 

 متری به طور کامل، شامل پیچ 9 تا8مهارتیرهای برق 
خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، مقره مهار، 

رکـش، میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مها
 .مهار، برای نصـب درزمینهای نرم

 203502 

  

 دستگاه 1،176،000 

اتصال زمین، شامل یـک عددصفحه مسی به ابعاد 
 15 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 3×300×300

 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25کیلو گرم نمـک و
 .رم متردرزمینهای ن15

 204101 

  

 دستگاه 1،183،000 

اتصال زمین، شامل یـک عددصفحه مسی به ابعاد
 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 5×500 ×500
 کیلوگرم ذغال باچاه کنی 25 کیلو گرم نمـک و15

 . متردرزمینهای نرم15تاعمق 

 204102 

  

 دستگاه 1،186،000 

 ابعاداتصال زمین، شامل یـک عددصفحه مسی به
 15 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 5×700×700

 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25کیلو گرم نمـک و
 . متردرزمینهای نرم15

 204103 

  

 دستگاه 45،800 
)کاپرولد(اتصال زمین بامیله مسی مغزفوالدی 

 . میلیمتربا بسـت مربوط، درزمینهای نرم1500×16 
 204201 
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 دستگاه  

اتصال زمین فشارضعیـف باتسمه گالوانیزه به ابعاد 
 مترومیله گالوانیزه، 12 میلیمتر وطول حداکثر3×30

 متروبستهای مربوط، 2 میلیمتروطول 18به قطر
 .به طورکامل

 204301 

  

 دستگاه  

اتصال زمین فشارمتوسط، باتسمه گالوانیزه به ابعاد
لوانیزه  مترومیله گا12 میلیمتر وطول حداکثر3×30

 متروبستهای مربوط، 2 میلیمتر وطول 20به قطر
 .به طور کامل

 204302 

  

 کیلوگرم 7،570 
 و 5×30 و 4×25 و 5/2×20تسمه گالوانیزه گرم 

 .  میلیمترباسوراخ کاریهای الزم5×50 و 4×40
 204401 

  

 کیلوگرم 3،500 
 5پیچ ومهره گالوانیزه به قطرهای مختلـف وبه طول 

 .نتیمتر سا45تا
 204501 

  

 کیلوگرم 3،200 
 میلیمتراز طرفین زده شده، 150-450×16پیچ دوسر 

 . میلیمتری گالوانیزه3×50 ×50باچهارعدد واشرمربع 
 204601 

  

 عدد 10،200 

 75/0نصـب پالک ازورق گالوانیزه، به ضخامـت 
 سانتیمتر، شامل نمره و 25×10میلیمتروابعاد 

روغنی روی آن نوشته مشخصات پایه که بارنـگ 
 ).بدون پالک و بستهای مربوط(شده باشد 

 204801 

  

 عدد 10،700 
شماره گذاری روی پایه هابارنـگ روغنی، به ازای 

 .هرپایه
 204901 

 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩٣

   تلفن کابلهای.   و یکم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 واحد  ، در بهای  عملیات گونه  این  و هزینه  نشده بینی  پیش  خاکی لیات، عم  ترانشه  درون  زمینی  تلفن  کابلهای  و خواباندن  نصب در عملیات .1

 .  است کار منظور نشده
 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهای  درصد به15 شوند،   دیوار نصب ، روی  زمینی  تلفن  کابلهای  که در صورتی .2
 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای  درصد به8 شوند،   نصب  کابل  سینی  و یا روی  لوله  داخل  زمینی  تلفن  کابلهای  که در صورتی .3
   قیمت  تعیین  و برای ، در قیمتها منظور نشده  کابل  سینی  دیوار یا روی  روی  تلفن  کابلهای  نصب  برای  مربوط  متعلقات  بستها و تمام هزینه .4

 . شود استفاده)   متفرقه وسایل (  و هشتم  بیست  فصل ، باید از ردیفهای  مربوط تعلقات بستها و م  انواع  و نصب تهیه
،   سربندی  با هزینه ، همراه  یاد شده  عملیات  و هزینه ، منظور نشده  بامیگر و مانند آن  تلفن  کابلهای  آزمایش ، هزینه  فصل  این در قیمتهای .5

 .  است  شده  بینی پیش)   ارتباطی وسایل (  و دوم  بیست  در فصل  مستقلی  ردیف ورت ص ، به  هر زوج  برای  کاری لحیم
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   گروه مختصر  شرح  گروه شماره

 .A-2Y(St)2Y  از نوع)  میلیمتر6/0 (  زمینی  تلفن کابل 01
 .A-2Y(St)2Y  از نوع)  میلیمتر8/0 (  زمینی  تلفن کابل 02
 .J-Y(St)Y  از نوع)  میلیمتر6/0 (  هوایی  تلفن کابل 03
 .J-Y(St)Y  از نوع)  میلیمتر8/0 (  هوایی  تلفن کابل 04
 .A-2YF(L)2Yb2Yاز نوع)  میلیمتر6/0(فیلد  ه ژل  زمینی  تلفن کابل 05
 .A-2YF(L)2Yb2Yاز نوع)  میلیمتر9/0(فیلد   ژله  زمینی  تلفن کابل  06
 .A-2YF(L)2Y  از نوع)  میلیمتر6/0(فیلد   ژله  هوایی  تلفن کابل 07
 .A-2YF(L)2Y  از نوع)  میلیمتر9/0(فیلد   ژله  هوایی  تلفن کابل 08
 . دوال  تابیده  تلفن سیم 09
 .ال  سه  تابیده  تلفن سیم 10

 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩۴

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، یـک زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210101 

  

 مترطول 1،690 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دوزوجی بایـک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه

 210102 

  

 مترطول 2،460 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارزوجی با6/0  به قطر  

یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210103 

  

 مترطول 2،800 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنج زوجی با 6/0  به قطر 

یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210104 

  

 مترطول 3،040 

پلی اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمینی باروکـش 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، شـش زوجی با 6/0  به قطر 

یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210105 

  

 مترطول 4،490 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، ده زوجی با یـک 6/0  به قطر 

 .ترانشهسیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 

 210106 

  

 مترطول 6،060 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پانزده زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210107 

  

 مترطول 7،230 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yلیمتر، بیسـت زوجی با  می6/0  به قطر

یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210108 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩۵

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 8،880 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، بیسـت وپنج 6/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210109 

  

ولمترط 10،100   

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، سی زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210110 

  

 مترطول 12،800 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهل زوجی 6/0  به قطر 

مین همراه، برای نصـب درون بایـک سیم اتصال ز
 .ترانشه

 210111 

  

 مترطول 16،000 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنجاه زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210112 

  

 مترطول 19،100 

وع  کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازن
A2Y(st)2Yمیلیمتر، شصـت زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210113 

  

 مترطول 21،700 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هفتادزوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210114 

  

 مترطول 29،500 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، صدزوجی بایـک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه

 210115 

  

 مترطول 42،300 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yپنجاه  میلیمتر، یـک صدو6/0  به قطر

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210116 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 55،300 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دویسـت زوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210117 

  

 مترطول  

ی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دویسـت وپنجاه 6/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210118 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، سیصدزوجی 6/0  به قطر 

رای نصـب درون بایـک سیم اتصال زمین همراه، ب
 .ترانشه

 210119 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارصدزوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210120 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پانصدزوجی 6/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210121 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، یـک زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210201 

  

 مترطول 2،830 

 زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  کابل تلفن
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دوزوجی بایـک 8/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه

 210202 

  

 مترطول 4،160 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارزوجی 8/0  به قطر 

ی نصـب درون بایـک سیم اتصال زمین همراه، برا
 .ترانشه

 210203 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنج زوجی بایـک 8/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه

 210204 

  

 مترطول 4،170 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، شـش زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210205 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هشـت زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210206 

  

 مترطول 6،700 

ن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  کابل تلف
A2Y(st)2Yمیلیمتر، ده زوجی بایـک 8/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه

 210207 

  

 مترطول 5،490 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پانزده زوجی 8/0  به قطر 

، برای نصـب درون بایـک سیم اتصال زمین همراه
 .ترانشه

 210208 

  

 مترطول 11،400 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، بیسـت زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210209 

  

 مترطول 14،000 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، بیسـت وپنج 8/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210210 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، سی زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210211 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

ترطولم    

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهل زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210212 

  

 مترطول 25،800 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنجاه زوجی 8/0  به قطر 
تصال زمین همراه، برای نصـب درون بایـک سیم ا

 .ترانشه

 210213 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، شصـت زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210214 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هفتادزوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210215 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هشتادزوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210216 

  

طولمتر    

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هشتادوهشـت 8/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210217 

  

 مترطول 49،500 

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، صدزوجی بایـک 8/0  به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشهسیم 

 210218 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، یـک صدوپنجاه 8/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .درون ترانشه

 210219 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ١٩٩

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

زنوع  کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ا
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دویسـت زوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210220 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دویسـت وپنجاه 8/0  به قطر 

زوجی بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب 
 .شهدرون تران

 210221 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، سیصدزوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210222 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارصدزوجی8/0  به قطر  

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210223 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن ازنوع  
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پانصدزوجی 8/0  به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون 
 .ترانشه

 210224 

  

 مترطول 1،540 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، یـک زوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210301 

  

 مترطول 1،800 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، دوزوجی بایـک سیم 6/0به قطر 

 روی دیواریاداخل اتصال زمین همراه، برای نصـب
 .لوله ویاروی سینی کابل

 210302 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠٠

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 2،430 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، چهارزوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210303 

  

 مترطول 2،500 

 ازنوع P.V.Cباروکـش کابل تلفن هوایی 
JY(st)Y  میلیمتر، پنج زوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210304 

  

 مترطول 2،780 

  ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، شـش زوجی بایـک 6/0به قطر 

راه، برای نصـب روی سیم اتصال زمین هم
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210305 

  

 مترطول 3،980 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، ده زوجی بایـک سیم 6/0به قطر 

اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل 
 .لوله ویاروی سینی کابل

 210306 

  

 مترطول 5،270 

 ازنوع P.V.Cل تلفن هوایی باروکـش کاب
JY(st)Y  میلیمتر، پانزده زوجی با یـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210308 

  

 مترطول 7،420 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، بیسـت زوجی بایـک0 /6به قطر  

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210309 

  

 مترطول 8،260 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، بیسـت وپنج زوجی 6/0به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله و یاروی سینی کابل

 210310 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠١

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 9،590 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، سی زوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210311 

  

 مترطول 12،200 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  لیمتر، چهل زوجی بایـک  می6/0به قطر

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210312 

  

 مترطول 15،200 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، پنجاه زوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .روی سینی کابلدیواریاداخل لوله ویا

 210313 

  

 مترطول 18،600 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، شصـت زوجی 6/0به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210314 

  

 مترطول 28،600 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، صدزوجی بایـک 6/0به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210316 

  

 مترطول 55،200 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y  میلیمتر، دویسـت زوجی 6/0به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .واریاداخل لوله ویاروی سینی کابلدی

 210317 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، یـک زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210401 

  

 مترطول 2،270 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y یمتر، دوزوجی بایـک سیم  میل8/0به قطر

 .اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210402 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠٢

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 3،060 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، چهارزوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210403 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، پنج زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210404 

  

 مترطول 3،620 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، شـش زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210405 

  

 مترطول 4،710 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، هشـت زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210406 

  

 مترطول 5،820 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، ده زوجی بایـک سیم 8/0به قطر 

 .ای نصـب روی دیواراتصال زمین همراه، بر

 210407 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، پانزده زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210408 

  

 مترطول 9،700 

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y زوجی بایـک  میلیمتر، بیسـت8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210409 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، بیسـت وپنج زوجی 8/0به قطر 

با یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیوار

 210410 

  

 مترطول  

نوع  ازP.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، سی زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210411 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، چهل زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210412 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠٣

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cفن هوایی باروکـش کابل تل
JY(st)Y میلیمتر، پنجاه زوجی بایـک 8/0به قطر 

 . سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210413 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، پنجاه وچهارزوجی با 8/0به قطر 

وی یـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب ر
 .دیوار

 210414 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، شصـت زوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210415 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش  
JY(st)Y میلیمتر، هفتادزوجی بایـک 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوارسیم 

 210416 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، هشتادزوجی بایـک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210417 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y یلیمتر، هشتادوهشـت زوجی  م8/0به قطر

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 . دیوار

 210418 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، صدزوجی بایـک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار

 210419 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.C کابل تلفن هوایی باروکـش
JY(st)Y میلیمتر، یکصدوپنجاه زوجی 8/0به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 .دیوار

 210420 

  

 مترطول  

 ازنوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 
JY(st)Y میلیمتر، دویسـت زوجی 8/0به قطر 

بایـک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی 
 . دیوار

 210421 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠۴

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 18،100 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، ده 6/0 به قطر 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210501 

  

 مترطول 24،300 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .بیسـت زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210502 

  

 مترطول 30،400 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، سی 6/0 به قطر 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210503 

  

 مترطول 34،900 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، چهل 6/0 به قطر 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210504 

  

 مترطول 41،200 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، پنجاه 6/0 به قطر 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210505 

  

 مترطول 49،500 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .هفتادزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210506 

  

 مترطول 64،400 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .یکصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210507 

  

 مترطول 86،200 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .شهیکصدوپنجاه زوجی، برای نصـب درون تران

 210508 

  

 مترطول 108،500 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .دویسـت زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210509 

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .سیصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210510 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠۵

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .چهارصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210511 

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .پانصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210512 

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y میلیمتر، 6/0 به قطر 

 .ششصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210513 

  

 مترطول 25،700 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، ده 9/0  قطر به 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210601 

  

 مترطول 38،300 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .بیسـت زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210602 

  

 مترطول 49،300 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، سی 9/0  قطر به 

 .زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210603 

  

 مترطول 59،200 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .چهل زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210604 

  

 مترطول 69،500 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 . ترانشهپنجاه زوجی، برای نصـب درون

 210605 

  

 مترطول 86،900 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .هفتادزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210606 

  

 مترطول 116،500 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 . نصـب درون ترانشهیکصدزوجی، برای

 210607 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 158،000 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .یکصدوپنجاه زوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210608 

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .ـت زوجی، برای نصـب درون ترانشهدویس

 210609 

  

 مترطول 227،000 

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، 9/0  قطر به 

 .سیصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210610 

  

 مترطول  

از نوع کابل تلفن زمینی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yb 2Y    میلیمتر،9/0  قطر به  

 .چهارصدزوجی، برای نصـب درون ترانشه

 210611 

  

 مترطول 14،100 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
 A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، ده زوجی، 6/0  به  قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210701 

  

 مترطول 20،200 

نوع زا ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، بیسـت 6/0  به  قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210702 

  

 مترطول 26،300 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، سی زوجی، 6/0  به  قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210703 

  

 مترطول 28،900 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، چهل 6/0  به  قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210704 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 33،300 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yیمتر، پنجاه  میل6/0  به  قطر

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210705 

  

 مترطول 41،100 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، هفتاد6/0  به  قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210706 

  

 مترطول 56،400 

نوع از ژله فیلد) کانالی(ل تلفن هوایی کاب
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، یکصد6/0  به  قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210707 

  

 مترطول 77،200 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yو  میلیمتر، یکصد6/0  به  قطر 

نصـب روی دیواریاداخل لوله پنجاه زوجی، برای 
 .یاروی سینی کابل

 210708 

  

 مترطول 95،100 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، دویسـت 6/0  به  قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210709 

  

 مترطول  

نوع از لدژله فی) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، سیصد6/0  به  قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210710 

  

 مترطول  

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، چهارصد6/0  به  قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .لسینی کاب

 210711 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٠٨

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول  

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، پانصد6/0  به  قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210712 

  

 مترطول  

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yد میلیمتر، ششص6/0  به  قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210713 

  

 مترطول 20،400 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
 A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، ده زوجی، 9/0  به قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210801 

  

 مترطول 32،100 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
2YF (L) 2Yمیلیمتر، بیسـت زوجی، 9/0  به قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210802 

  

 مترطول 37،400 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، سی زوجی، 9/0  به قطر 

یاروی سینی برای نصـب روی دیواریاداخل لوله 
 .کابل

 210803 

  

 مترطول 50،700 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، چهل زوجی، 9/0  به قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210804 

  

 مترطول 61،600 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Y  میلیمتر، پنجاه 9/0به قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210805 



 کابلهای تلفن. فصل بیست و یکم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 78،700 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، هفتادزوجی، 9/0  به قطر 

برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی سینی 
 .کابل

 210806 

  

 مترطول 110،500 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، یکصد9/0  به قطر  

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210807 

  

 مترطول 156،500 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، یکصدوپنجاه 9/0  به قطر 

جی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی زو
 .سینی کابل

 210808 

  

 مترطول 200،500 

نوع از ژله فیلد) کانالی(کابل تلفن هوایی 
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، دویسـت 9/0  به قطر 

زوجی، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله یاروی 
 .سینی کابل

 210809 

  

 مترطول 535 
روکـش   میلیمتر، با6/0 به قطر سیم تلفن تابیده دوال

 .پالستیکی
 210901 

  

 مترطول 715 
روکـش   میلیمتر، با6/0به قطر سیم تلفن تابیده سه ال

 .پالستیکی
 211001 

 
  



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 

 
 

 ٢١٠

   ارتباطی وسایل.   و دوم  بیست فصل 
 

  مقدمه
 
 از   هر زوج  برای  مستقل  ردیف  یک  صورت  به  فصل ، در این  و مانند آن کاری ، لحیم ، سربندی بندی  با فرم  همراه  تلفن  کابلهای  آزمایش هزینه .1

 .  است  شده  بینی  پیش ای  شانه  تقسیم ، در جعبه  یا خروجی  ورودی مدارهای
   متفاوت  و نیازهای  مشخصات  و تنوع  آن  کاری ریزی  از نظر کاربرد و برنامه  و یا دیجیتال  الکترونیکی  مراکز تلفن  خاص  ویژگی  به با توجه .2

 و  ، نصب ، حمل  تهیه  و قیمت ، تعیین  مربوط  و پروژه  مرکز تلفن  کاربردی  خاص  شرایط  مراکز، براساس  این  فنی ، مشخصات هر پروژه
مراکز   به  مربوط  گروه شماره.  خواهد شد  جدید، محاسبه دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد مطابق  آنها، بر حسب  و آزمایش اندازی راه

 .  است16   الکترونیکی تلفن
   اضافه  یاد شده  واحد ردیفهای  بهای  درصد به10 باشند،   ارت  دکمه ، مجهز به12 و 11   گروههای  ردیفهای  تلفن  دستگاههای  که در صورتی .3

 .خواهد شد
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  نیاز، شماره مورد ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  ساده  رومیزی  تلفن دستگاه 11 ). روکار (  تلفن ای  شانه  فلزی  تقسیم جعبه 01
 .  دیواری  تلفن دستگاه 12 ). توکار (  تلفن ای  شانه  فلزی  تقسیم بهجع 02

 . آزاد  فضای  مخصوص  فلزی  دیواری  تلفن دستگاه 13 .ـــــ  03ـ04
 .  و منشی  رئیس  تلفن سیستم  14 . آزاد  در فضای  نصب  برای  تلفن  انشعاب جعبه 05
 .  ردیفی  تلفن سیستم  15 .  تلفن شانه 06
 .  الکترونیکی مرکز تلفن 16.  ازمدار  هر زوج و تست  کاری ، لحیم ، سربندی بندی فرم 07

   .ـــــ  08ـ10
 
 



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 

 
 

 ٢١١
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)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد  

 زوجی، بدون شانه های 6جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
ی ساخـت مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلز

 .داخل

 220101 

  

 عدد 26،600 

 زوجی، بدون شانه 20جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220102 

  

 عدد 36،600 

 زوجی، بدون شانه 40جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220103 

  

 عدد 49،000 

 زوجی، بدون شانه 60جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220104 

  

 عدد 58،000 

 زوجی، بدون شانه 80جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220105 

  

 عدد 66،200 

 زوجی، بدون شانه 100سیم شانه ای تلفن جعبه تق
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220106 

  

 عدد 76،500 

 زوجی، بدون شانه 120جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220107 

  

 عدد 76،700 

 زوجی، بدون شانه 140جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220108 

  

 عدد 81،900 

 زوجی، بدون شانه 160جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220109 

  

 عدد 99،000 

 زوجی، بدون شانه 180جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی های

 .ساخـت داخل

 220110 



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 
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 عدد 99،000 

 زوجی، بدون شانه 200جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی 

 .ساخـت داخل

 220111 

  

 عدد 25،100 

 زوجی، بدون شانه های 6جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
ر، ازنوع فلزی ساخـت مربوط، برای نصـب توکا

 .داخل

 220201 

  

 عدد 26،600 

 زوجی، بدون شانه 20جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220202 

  

 عدد 35،600 

 زوجی، بدون شانه 40جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .خلدا

 220203 

  

 عدد 50،100 

 زوجی، بدون شانه 60جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220204 

  

 عدد 57،000 

 زوجی، بدون شانه 80جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220205 

  

 عدد 66،200 

 زوجی، بدون شانه 100جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220206 

  

 عدد 76،500 

 زوجی، بدون شانه 120جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220207 

  

 عدد 79،800 

 زوجی، بدون شانه 140 ای تلفن جعبه تقسیم شانه
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220208 

  

 عدد 81،900 

 زوجی، بدون شانه 160جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220209 



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 
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 عدد 99،000 

دون شانه  زوجی، ب180جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220210 

  

 عدد 101،000 

 زوجی، بدون شانه 200جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت 

 .داخل

 220211 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 60جعبه انشعاب تلفن تا
ب درفضای آزادباسقـف شیبدار، مربوط، برای نصـ

 میلیمترو 1 /5تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت 
درلوالدار، قفل مخصوص، غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220501 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 100جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 1 /5ده ازورق آهن به ضخامـت تهیه ش
میلیمترودرلوالدار، قفل مخصوص غیرقابل 

 .نفوذگردوخاک وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220502 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 160جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220503 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 200جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
ردوخاک لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگ

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220504 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 260جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220505 



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 

 
 

 ٢١۴
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 واحد

 
 شرح
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 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 300جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220506 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 360فن تاجعبه انشعاب تل
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220507 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 400جعبه انشعاب تلفن تا
 برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، مربوط،

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220508 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 460جعبه انشعاب تلفن تا
ر، مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدا

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220509 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 500جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصـب در فضای آزادباسقـف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامـت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنـگ شده به طورکامل

 220510 

 220601  . زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل6شانه  عدد    
 220602  . زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل10شانه  عدد    
 220603  . زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل20شانه  عدد    
  

 زوج 1،380 

فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتسـت هرزوج 
ازمدارهای ورودی یاخروجی درجعبه تقسیم شانه 

 .ای

 220701 



 وسایل ارتباطی. فصل بیست و دوم
 1383رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 
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 عدد 90،900 
دستگاه تلفن رومیزی ساده، با شماره گیرالکترونیـک 

 .ساخـت داخل) فشاری(
 221102 

  

 عدد 70،000 
الکترونیـک دستگاه تلفن دیواری، باشماره گیر 

 .ساخـت داخل) فشاری(
 221202 

  

 عدد  

دستگاه تلفن دیواری فلزی مخصوص نصـب 
درفضای آزادیاداخل کارخانه ها، به طورکامل 

 .ساخـت داخل

 221301 

  

 عدد  

سیستم تلفن رئیـس ومنشی، شامل دوخط خارجی 
ودوخط داخلی، باشماره گیر الکترونیـک، موزیـک 

 .ساخـت داخلانتظار، به طورکامل 

 221401 

  

 عدد  

سیستم تلفن رئیـس ومنشی، شامل دوخط خارجی 
 خط داخلی، باشماره گیر الکترونیـک، موزیـک 4و

 .انتظار، به طورکامل ساخـت داخل

 221402 

  

 دستگاه  

 خط 10سیستم تلفن ردیفی، شامل سه خط خارجی، 
 دستگاه تلفن مخصوص ومرکز مربوط با 10داخلی، 

 .انتظار، به طورکامل ساخـت داخلموزیـک 

 221501 

  

 دستگاه  

 خط 10سیستم تلفن ردیفی، شامل سه خط خارجی، 
 دستگاه تلفن مخصوص ومرکزمربوط 6داخلی، 

 .باموزیـک انتظار، به طورکامل

 221502 

  



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢١۶

   احضار و در بازکن سیستم.   و سوم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 و   کنفرانس  همزمان  ترجمه های یا سیستم)  دکتریاب ( لوپ  آنتن  نوع سیم  بی  مرکز پیجینگ  از قبیل تگاههائی دس  خاص  ویژگی  به با توجه .1

   فنی ، مشخصات  هر پروژه  متفاوت  ونیازهای  مشخصات ، از نظر کاربرد و تنوع  و مانند آن ، شارژر باطری  گیرنده ، از قبیل  مربوط سایر تجهیزات
   ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب  وآزمایش اندازی  و راه  ونصب ، حمل  تهیه  و قیمت  تعیین  کاربردی  خاص  شرایط ، بر اساس سایل و  گونه این

 .  است18 دستگاهها   این  گروه شماره.  خواهد شد  جدید محاسبه دار یا قیمتهای  ستاره قیمتهای
 درصد 45 شود،   هر واحد اضافه  برای  در ورودی  پانل  روی  شستی  و یک  گوشی ، یک230801  یف رد  در بازکن  سیستم  به  که در صورتی .2
 . خواهد شد  اضافه  یاد شده  واحد ردیف  بهای به
 . نمود نیبی دار پیش  ستاره  ردیف صورت ها را باید به  سیستم  نوع  مورد نیاز باشد، این  متعارف  اینترکام های  سیستم  که در صورتی .3
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  ولت24  یا12، 6بیزر   10 .نومراتور  01
 .  در ورودی  با یک  مرکزی  در بازکن سیستم  11 .  فشاری  احضار توکار با دکمه پالک  02
 .  با دو در ورودی  مرکزی  در بازکن سیستم  12 .  گالبی شستی  03
 .  کال  نرس  سیستم  مرکزی دستگاه  13 .  کششی  احضار توکار از نوع پالک  04
 .  کال  نرس  سیستم  دوطرفه  اینترکام دستگاه  14 .  پاسخ پالک  05
 . خبر توکار پالک  15 . سردر چراغ  06
 .  کال  نرس  سیستم  پاسخ پالک  16 .ترانسفورماتور  07
 .  کال  نرس  سردر سیستم چراغ  17 .  واحدی  تک  دربازکن سیستم  08
 . سیم  بی مرکز پیجینگ  18 . اخبار زنگ  09

 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢١٧

 
 

)ریال(کل بهای   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 956،000 

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانـس 
 شماره ای باچراغهای سیگنال وبیزر، به طور 5تغذیه، 

 .کامل، ساخـت داخل

 230101 

  

 عدد 1،148،000 

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانـس 
چراغهای سیگنال وبیزر، ای با شماره 10تغذیه، 

 . به طور کامل، ساخـت داخل

 230102 

  

 عدد  

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانـس 
 شماره ای باچراغهای سیگنال وبیزر،15تغذیه، 

 .به طور کامل، ساخـت داخل

 230103 

  

 عدد  

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانـس 
شماره ای باچراغهای سیگنال وبیزر، 20تغذیه، 

 .به طور کامل، ساخـت داخل

 230104 

  

 عدد 6،880 
پالک احضارتوکاربادکمه فشاری و قوطی مربوط،

 .به طورکامل، ساخـت داخل
 230201 

  

 عدد  

پالک احضارتوکاربادکمه فشاری و قوطی مربوط، 
 به کانکتور کامل، ساخـت داخل مجهز طور به

 . شستی گالبیمخصوص برای

 230202 

 230301  .شستی گالبی همراه باسیم وفیـش مربوط عدد 11،900   
  

 عدد  
پالک احضارتوکارازنوع کششی، با قالب کشـش 

 .وزنجیرمربوط، به طور کامل
 230401 

  

 عدد 60،200 
، شامل المـپ خبر، رله، )Cancel(پالک پاسخ 

 .شستی وقوطی به طورکامل، ساخـت داخل
 230501 

  

 عدد 19،200 
 چراغ سردربایـک عددالمـپ وقوطی مربوط، به طور

 .کامل، ساخـت داخل
 230601 

  

 عدد 19،200 
 چراغ سردربادوعددالمـپ وقوطی مربوط، به طور

 .کامل، ساخـت داخل
 230602 

  

 عدد 25،300 

 ولـت 24/220 یا 12/220، 6/220 ترانسفورماتور
 ولـت آمپر، ساخـت 100جریان متناوب، با قدرت 

 .داخل

 230701 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢١٨

 
)ریال(کل بهای   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 30،500 

 ولـت 24/220 یا 12/220، 6/220 ترانسفورماتور
 ولـت آمپر، ساخـت 200جریان متناوب، با قدرت 

 .داخل

 230702 

  

 دستگاه 208،500 

سیستم دربازکن تـک واحدی، باشستی خبر، بلندگو، 
میکروفن، یـک عدد گوشی، سیستم فرمان ومنبع 

یه به طورکامل، به استثنای سیم کشی و لوله کشی تغذ
 .مربوط، ساخـت داخل

 230801 

 230901  .کامل، ساخـت داخل طور  ولـت به6، 12زنـگ اخبار عدد 12،000   
 230902  .کامل، ساخـت خارج طور  ولـت به12،6 اخبار زنـگ عدد    
 231001  .داخلکامل، ساخـت   ولـت به طور6، 24،12بیزر عدد 16،200   
 231002  .کامل، ساخـت خارج  ولـت به طور6، 24،12بیزر عدد    
  

 دستگاه 1،264،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

مسکونی   واحد10ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231101 

  

 دستگاه 1،831،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

مسکونی  واحد16ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .طورکامل، ساخـت داخل به

 231102 

  

 دستگاه 2،198،000 

توسط سرایدار، سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتور
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی20ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231103 

  

 دستگاه 2،573،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی24مانهای مرتفع به ظرفیـت ساخت
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231104 

  

 دستگاه 3،309،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 32ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231105 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢١٩

 
)ریال(کل بهای   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 3،675،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 36ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231106 

  

 دستگاه 4،066،000 

رایدار، سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط س
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 40ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231107 

  

 دستگاه 4،802،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 48ی مرتفع به ظرفیـت ساختمانها
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231108 

  

 دستگاه 5،634،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 56ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231109 

  

 دستگاه 6،001،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایـک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 60ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 
 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231110 

  

 دستگاه 1،602،000 

ار، سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سراید
دیگری  و سرایدار ورودی یکی توسط در دو با

مستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای  به طور
 واحدمسکونی 10ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231201 

  

 دستگاه 2،293،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار سطدر ورودی یکی تو دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 16ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231202 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢٠

 
)ریال(کل بهای   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 2،740،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

مستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای به طور
 واحدمسکونی 20ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231203 

  

 دستگاه 3،219،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

سرایدار، برای به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به 
 واحدمسکونی 24ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231204 

  

 دستگاه 4،087،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 32رتفع به ظرفیـت ساختمانهای م

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231205 

  

 دستگاه 4،532،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
نی  واحدمسکو36ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231206 

  

 دستگاه 4،904،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 40ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231207 

  

 دستگاه 5،895،000 

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 48ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231208 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢١

 
)ریال(کل بهای   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

تگاهدس 6،935،000   

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 56ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231209 

  

 دستگاه 7،381،000 

امرکز اپراتورتوسط سرایدار، سیستم دربازکن مرکزی ب
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 60ساختمانهای مرتفع به ظرفیـت 

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231210 

  

 دستگاه 1،885،000 

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
نوری،  ب می شود، شامل دکمه هاواندیکاتورنصـ

بلندگو، میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنـگ 
پیانویی، دکمه پیجینـگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخـت 10کنترل 
 .داخل

 231301 

  

 دستگاه 2،254،000 

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
نوری،  شود، شامل دکمه هاواندیکاتورنصـب می 

بلندگو، میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنـگ 
پیانویی، دکمه پیجینـگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخـت 20کنترل 
 .داخل

 231302 

  

 دستگاه 2،418،000 

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
نوری،  شامل دکمه هاواندیکاتورنصـب می شود، 

بلندگو، میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنـگ 
پیانویی، دکمه پیجینـگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخـت 30کنترل 
 .داخل

 231303 



 سیستم احضار و دربازکن. فصل بیست و سوم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢٢

 
)ریال(کل بهای   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 325،500 

 دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با
مـپ اشغال ازنوع دیواری پری امپلی فایرداخلی، ال

توکاریا روکار، برای نصـب دراطاق بیماربا شستی 
 .احضاروکانکتورشستی گالبی، ساخـت داخل

 231401 

  

 عدد 290،000 

دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با
پری امپلی فایرداخلی، المـپ اشغال ازنوع دیواری 

 شستی توکاریا روکار، برای نصـب دراطاق بیماربا
 .احضار، ساخـت داخل

 231402 

  

 عدد 58،100 

قوطی مربوط، مجهز با نوع توکار از پالک خبر
مخصوص برای شستی گالبی، باکابل  کانکتور به

و شستی گالبی برای سیستم نرس کال،  مربوط
 .ساخـت داخل

 231501 

  

 عدد 55،000 

، شامل المـپ خبر، رله، )Cancel(پالک پاسخ 
 مربوط وهماهنـگ باسیستم نرس کال، شستی وقوطی

 .به طورکامل، ساخـت داخل

 231601 

  

 عدد 53،200 
چراغ سردر، باقوطی مربوطو هماهنـگ باسیستم نرس 

 .کال به طور کامل، ساخـت داخل
 231701 

  
  



 سیستم آنتن تلوزیون. فصل بیست و چهارم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢٣

   تلویزیون  آنتن سیستم.   و چهارم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 در   طور مستقل  به  بستها که ، باید قیمت  یاد شده  ردیفهای  قیمت  رعایت  روکار، ضمن  صورت  به14  روه گ  از ردیفهای  استفاده در صورت .1

 . قرار گیرد  عمل  نیز، مالک  است  شده بینی پیش)   متفرقه وسایل (  و هشتم  بیست فصل
 . است مگا هرتز860 تا 5، فرکانسهای 14 الی 4های  محدوده فرکانسی ردیفهای گروه .2
   و نیازهای  مشخصات  و تنوع  آن  کاری ریزی  از نظر کاربرد و برنامه)CCTV(   مدار بسته  تلویزیون  سیستم  خاص  ویژگی  به با توجه .3

 و   و نصب مل، ح  تهیه  و قیمت ، تعیین  مربوط  و پروژه  سیستم  کاربردی  خاص  شرایط  سیستمهابر اساس  این  فنی ، مشخصات  هر پروژه متفاوت
 .  است15   سیستم  این  گروه شماره.  خواهد شد  جدید محاسبه دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب اندازی راه
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح گروه شماره
 . VHF  کانال  تمام  تلویزیون  گیرندۀ آنتن  01
 .UHF   کانال مام ت  تلویزیون  گیرندۀ آنتن  02
 .  تلویزیون  گیرندۀ  آنتن  نصب  مخصوص پایه  03
 .VHF و  UHFچند باندی   کنندۀ تقویت  04
 .ـــــ 05
 .ـــــ 06
 .VHF و  UHF باند  تمامخط    کنندۀ تقویت  07
 .ـــــ 08
 .  عبوری  تقسیم جعبۀ  09
 .  انشعابی  تقسیم جعبۀ  10
 .  گیرنده رابط  11
 .  توکار تلویزیون پریز میانی  12
 .  توکار تلویزیون پریز انتهایی  13
 .  کواکسیال کابل  14
 .  مدار بسته ویزیون تل سیستم  15

 



 سیستم آنتن تلوزیون. فصل بیست و چهارم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢۴

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 265،500 

 ، باVHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان10حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانـس تطبیق 8حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240101 

  

 دستگاه 301،500 

 ، باVHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان13حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانـس تطبیق 10حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240102 

  

 دستگاه 362،000 

 ، باVHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان16قل حدا

 اهم به 75/300 دسیبل، باترانـس تطبیق 12حداقل 
 .کامل، ساخت داخل طور

 240103 

  

 دستگاه 276،000 

 ، باUHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان40حداقل 
م به  اه75/300 دسیبل، باترانـس تطبیق 12حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240201 

  

 دستگاه 340،000 

 ، باUHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان90حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانـس تطبیق 15حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240202 

  

 دستگاه 119،000 

رنده تلویزیون، ساخته پایه مخصوص نصـب آنتن گی
 و به  متر5/2 لوله گالوانیزه به طول حدود شده از

بستهای الزم  و ، با درپوش باران گیر سانتیمتر3قطر 
 .تمام متعلقات و

 240301 

  

 دستگاه 1،698،000 

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 20 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240401 



 سیستم آنتن تلوزیون. فصل بیست و چهارم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢۵

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 1،801،000 

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 25 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240402 

  

 دستگاه 2،225،000 

 با UHF وVHF چند باندینده تمام کانالتقویت کن
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 30 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240403 

  

 دستگاه 2،534،000 

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 35 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240404 

  

 دستگاه 1،389،000 

 با VHF  و UHFتقویت کننده خط تمام باند 
 دسیبل شامل منبع تغذیه 20ضریب تقویت حدود 

 . ولتی، ساخت خارج220

 240701 

  

 دستگاه 1،729،000 

 با VHF  و UHFتقویت کننده خط تمام باند 
 دسیبل شامل منبع تغذیه 30ت حدود ضریب تقوی

 . ولتی، ساخت خارج220

 240702 

  

 دستگاه 157،500 

و یک انشعاب  عبور یک خط جعبه تقسیم عبوری با
یک  انشعاب و  دسیبل در15-10 تضعیف حدود با و

کامل، ساخت  عبوری به طور دسیبل برای امواج مدار
 .خارج

 240901 

  

 دستگاه 174،500 

 انشعاب و و دو عبور یک خط عبوری باجعبه تقسیم 
عبوری و   دسیبل برای امواج مدار2 تضعیف حدود با

کامل،  انشعاب به طور هر  دسیبل در15-10 تضعیف
 .ساخت خارج

 240902 

  

 دستگاه 239،500 

 و چهار عبور یک خط با جعبه تقسیم عبوری 
 دسیبل برای امواج 3 تضعیف حدود با انشعاب و

انشعاب  هر  دسیبل در15-10تضعیف عبوری و  مدار
 .کامل، ساخت خارج به طور

 240903 



 سیستم آنتن تلوزیون. فصل بیست و چهارم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 296،000 

جعبه تقسیم عبوری بایـک خط عبور و شش انشعاب 
 دسیبل برای امواج مدار 6و با تضعیـف حدود 

  دسیبل در هر انشعاب به 16-12عبوری و تضعیـف 
 .طور کامل، ساخـت خارج

 240904 

  

 اهدستگ 329،000 

جعبه تقسیم عبوری بایـک خط عبور و شش انشعاب 
 دسیبل برای امواج مدار 8و با تضعیـف حدود 

  دسیبل در هر انشعاب به 19-12عبوری و تضعیـف 
 .طور کامل، ساخـت خارج

 240905 

  

 دستگاه 135،500 
 تضعیف حدود انشعاب و دو جعبه تقسیم انشعابی با

 . ساخت خارجاملک طور انشعاب، به هر  دسیبل در 3
 241001 

  

 دستگاه 179،500 
 سه انشعاب وتضعیف حدود جعبه تقسیم انشعابی با

 . ساخت خارجکامل طور انشعاب، به هر  دسیبل در6
 241002 

  

 دستگاه 219،000 

چهار انشعاب وتضعیف  جعبه تقسیم انشعابی با
 ساخت کامل طور انشعاب، به هر  دسیبل در8 حدود
 .خارج

 241003 

  

 عدد 30،000 

 مترکابل کواکسیال وفیشهای 2 حدود گیرنده با رابط
پریز  گیرنده تلویزیون و مربوط، برای اتصال به
 .تلویزیون ساخـت داخل

 241101 

  

 عدد 160،500 

 تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی میانی توکار پریز
 2 افت عبوری حدود ، باVHF  و UHFباند در 

 دسیبل، ساخت 6عابی حدود افت انش دسیبل، و
 .خارج

 241201 

  

 عدد 160،500 

 تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی انتهایی توکار پریز
 دسیبل، 2افـت حدود  ، باVHF  و UHFباند در 

 .ساخـت خارج

 241301 

  

 مترطول 10،400

 اهم، برای 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 
 10 عیـف حدودضریـب تض گیرنده تلویزیونی، با
 مگاهرتزبرای صدمتر کابل، 200دسیبل در فرکانـس 

 .برای نصـب توکار، ساخـت خارج

 241401 



 سیستم آنتن تلوزیون. فصل بیست و چهارم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 9،030 

 اهم، برای 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 
 14 گیرنده تلویزیونی، باضریـب تضعیـف حدود

متر کابل،  برای صد  مگاهرتز200دسیبل در فرکانـس 
 .کار، ساخـت خارجبرای نصـب تو

 241402 

  

 مترطول 6،460  

 اهم، برای 75امپدانـس مشخصه  کابل کواکسیال با
 20 ضریـب تضعیـف حدود گیرنده تلویزیونی، با
 مگاهرتزبرای صدمتر کابل، 200دسیبل در فرکانـس 

 .برای نصـب توکار، ساخـت داخل

 241403 

  
  



 سیستم مادر ساعت. فصل بیست و پنجم
 1383حد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای وا

 
 

 ٢٢٨

   مادرساعت سیستم.   و پنجم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .1
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  الکترونیکی مادر ساعت  01
 .ریز  برنامه دستگاه  02
 .  وقت  ثبت هدستگا  03
 .  دیواری طرفه  یک  فرعی ساعت  04
 . آویز  دوطرفه  فرعی ساعت  05
 .  ساختمان  در خارج  نصب  آویز برای طرفه  یک  فرعی ساعت  06
 .  ساختمان  در خارج  نصب  آویز برای  دوطرفه  فرعی ساعت  07
 .  عمل  اتاق  برای  دیواری ساعت  08
 . طرفه  روکار یک دیواری کوارتز  ساعت  09

 
  



 سیستم مادر ساعت. فصل بیست و پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٢٩

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 6،905،000 

دقـت  مادرساعـت الکترونیکی کوارتز کریستالی، با
 عدد 50باحداکثر سال، برای کار یـک دقیقه در حدود

 غیاب و و ساعـت فرعی، قابل کاربادستگاه حضور
باطری نیکل  شارژر به ریز مجهز نامهدستگاه بر

 ساعـت قطع برق، با ظرفیـت 12کادمیوم، برای حدود
 ولـت 24 ولـت متناوب و220کامل، قابل کارباولتاژ 

 .مستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخـت خارج

 250101 

  

 دستگاه 6،930،000 

دقـت  ساعـت الکترونیکی کوارتز کریستالی، با مادر
 100 حداکثر با سال، برای کار  دقیقه دریـک حدود

عدد ساعـت فرعی، قابل کاربادستگاه حضوروغیاب 
ودستگاه برنامه ریز مجهزبه شارژرباطری نیکل 

 ساعـت قطع برق، با ظرفیـت 12کادمیوم، برای حدود
 ولـت 24 ولـت متناوب و220کامل، قابل کارباولتاژ 

 .ارجمستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخـت خ

 250102 

  

 دستگاه 7،790،000 

مادرساعـت الکترونیکی کوارتز کریستالی، بادقـت 
 عدد 150حدودیـک دقیقه درسال، برای کارباحداکثر

ساعـت فرعی، قابل کاربادستگاه حضوروغیاب 
ودستگاه برنامه ریز مجهزبه شارژرباطری نیکل 

 ساعـت قطع برق، با ظرفیـت 12کادمیوم، برای حدود
 ولـت 24 ولـت متناوب و220 قابل کارباولتاژ کامل،

 .مستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخـت خارج

 250103 

  

 دستگاه 6،520،000 

دستگاه برنامه ریز، برای ایجاد ضربه های الکتریکی 
 طبق برنامه مخصوص، بافاصله زمانی حداقل بین دو

 24 آژیرهای یا با زنگها ای، قابل کار  دقیقه5سیگنال 
نوع   ولـت متناوب، دارای دو220ولـت مستقیم یا

 .برنامه ریزی، ساخـت خارج

 250201 

  

 دستگاه 6،520،000 

دستگاه ثبـت وقـت، تاریخ، روز، ساعـت ودقیقه 
روی مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به 
مادرساعـت، دارای فاصله زمان یـک دقیقه ای، با 

 .چاپ دورنـگ، ساخـت خارج

 250301 



 سیستم مادر ساعت. فصل بیست و پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣٠

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 8،296،000 

دستگاه ثبـت وقـت، تاریخ، روز، ساعـت ودقیقه 
روی مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به 
مادرساعـت، دارای فاصله زمان یـک دقیقه ای، با 
چاپ دورنـگ، ساخـت خارج برای کار مستقل 
ازمادرساعـت، مجهزبه شارژرباطری نیکل کادمیوم، 

ع برق، قابل اتصال به برق  ساعـت قط12برای حدود
 . ولـت مستقیم24 ولـت متناوب یا220

 250302 

  

 عدد 922،500 

ساعـت فرعی یکطرفه دیواری روکار، قابل تغذیه 
ازمادرساعـت، باسیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخـت خارج25صدا، به قطرحدود

 250401 

  

 عدد 1،041،000 

 دیواری روکار، قابل تغذیه ساعـت فرعی یکطرفه
ازمادرساعـت، باسیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخـت خارج30صدا، به قطرحدود

 250402 

  

 عدد 1،154،000 

ساعـت فرعی یکطرفه دیواری روکار، قابل تغذیه 
ازمادرساعـت، باسیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . ساخـت خارج سانتیمتر،40صدا، به قطرحدود

 250403 

  

 عدد 2،070،000 

 ساعـت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
سیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون  مادرساعـت، با

 . سانتیمتر، ساخـت خارج25صدا، به قطرحدود

 250501 

  

 عدد 2،153،000 

 ساعـت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
ک دقیقه ای، بدون سیستم نوسانی یـ مادرساعـت، با

 . سانتیمتر، ساخـت خارج30صدا، به قطرحدود

 250502 

  

 عدد 2،596،000 

 ساعـت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
مادرساعـت، باسیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخـت خارج40صدا، به قطرحدود

 250503 

  

 عدد 1،386،000 

برای نصـب درخارج ساعـت فرعی یکطرفه آویز، 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 40نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250601 



 سیستم مادر ساعت. فصل بیست و پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣١

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 1،700،000 

ساعـت فرعی یکطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
سیستم  ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، با

 60بدون صدا، به قطرحدودنوسانی یـک دقیقه ای، 
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250602 

  

 عدد 1،985،000 

ساعـت فرعی یکطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 75نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250603 

  

 عدد 2،515،000 

 یکطرفه آویز، برای نصـب درخارج ساعـت فرعی
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 90نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250604 

  

 عدد 2،699،000 

ساعـت فرعی دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 40ـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدودنوسانی ی
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250701 

  

 عدد 3،409،000 

ساعـت فرعی دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 60نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250702 

  

ددع 3،906،000   

ساعـت فرعی دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم 

 75نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250703 

  

 عدد 4،957،000 

ساعـت فرعی دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج 
یستم ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باس

 90نوسانی یـک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخـت خارج

 250704 

  

 عدد 1،172،000 

 12 سانتیمتر، کرونومتری 25ساعـت دیواری به قطر
 مترکابل 3ساعته برای اطاقهای عمل باکنترل فشاری و

 .به طورکامل، ساخـت خارج

 250801 



 سیستم مادر ساعت. فصل بیست و پنجم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣٢

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد  

یکطرفه، قابل تغذیه ساعـت کوارتزدیواری روکار 
باباطری، با سیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخـت داخل25صدا، به قطرحدود

 250901 

  

 عدد  

ساعـت کوارتزدیواری روکار یکطرفه، قابل تغذیه 
باباطری، با سیستم نوسانی یـک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخـت داخل30صدا، به قطرحدود

 250902 

  
  



 وسایل اعالم و اطفای حریق. فصل بیست و ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣٣

   حریق  و اطفای  اعالم وسایل.   و ششم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 با   تغذیه  و منبع  با باطری  اصلی  کنترل ، شامل  مدار بسته ، از نوع  فصل  در این  شده  درج)Conventional (  متعارف  حریق  اعالم مراکز کنترل .1

   قابلیت ، دارای  باطری  به  معکوس  و اتصال  کوتاه  در برابر اتصال  شده  محافظت وماتیک ات ، شارژر تمام  مستقیم  ولت24   شده  تثبیت خروجی
   در اجزای  نقص  دادن  نشان  برای  چراغهایی  وآزمایش  یاب  مدار عیب  مراکز، باید دارای این.  هستند  شده  بندی  یا آب  خشک کار با باطریهای

 مدارها بعد از هر   برگرداندن  عادی  وضعیت  به  برای ، کلید و کنترلهایی  نقص  اعالم  برای ، زنگ  حریق نواحی   تعیین  برای ، چراغهایی سیستم
   باید دارای  سیستم همچنین. ماند، باشند  می ، روشن  دستگاه  در آمدن  عادی  حالت  آژیر تا به  صدای  بعد از قطع  حتی  که  و چراغی  حریق اعالم

   آالرم هر خروجی.  باشد)ALARM ZONE(   نواحی  آالرم  تفکیکی  و خروجی)MASTER ALARM (  اصلی  آالرم ترک مش خروجی
   نصب  برای  ترمینالهایی  مراکز باید دارای ، این همچنین.  باشد را داشته)  یا آژیر زنگ (  دو وسیله  حداقل  تحمل  باید قابلیت ای  یا ناحیه اصلی

 . باشند دهمدار تکرار کنن
،   حریق  اطفای  دستگاههای  و تحریک  تغذیه  با قابلیت  اتوماتیک ، از نوع  فصل  در این  شده  درج  متعارف  حریق  و اطفای  اعالم مراکز کنترل .2

   الکترونیکی  مدولهای باید دارای مراکز  این.  هستند  و دستی طور اتوماتیک  به  کار مدارات  و نظارت  کنترل  برای  و بصری  سمعی  سیستم دارای
 . باشند  ضد آتش  و پوشش  اتوماتیک  و شارژر تمام  شده بندی  یا آب  خشک  شارژ از نوع  قابل ، باطری  و گسترش  تعویض قابل

کار   به  حریق  از مراکز اعالم  شده ل ارسا  حریق  اعالم  سیگنالهای  دادن  نشان ، برای  فصل  در این  شده  درج  حریق  اعالم مراکز تکرار کننده .3
 . هستند  تغذیه  و فاقد سیستم  و بصری طور سمعی  به  آزمایش  امکان  مراکز دارای این. روند می
 ٥٨٣٩.B.S  وNFPA٧٢E، مانند  المللی  بین  استانداردهای ، باید مطابق  فصل  در این  شده بینی  پیش  وتجهیزات  وسایل  تمام  فنی مشخصات .4

 . باشد٥٤٤٥.B.S و
 یاد   استانداردهای  بر اساس  که  مورد تایید است  کشور، در صورتی  داخل  ساخت  حریق  و اطفای  اعالم  و تجهیزات  و کاربرد وسایل استفاده .5

 .، باشند  ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات  مهر موسسه  و ممهور به  شده ، تولید و ساخته شده
،   کاری ریزی ، از نظر کاربرد، برنامه  میکرو کامپیوتری)ADDRESSABLE (پذیر  آدرس  حریق  اعالم  سیستم  خاص  ویژگی  به وجهبا ت .6

  ، تعیین  مربوط  و پروژه  کاربرد سیستم  خاص  شرایط  سیستمها، بر اساس  نوع  این  فنی ، مشخصات  هر پروژه  متفاوت  و نیازهای  مشخصات تنوع
  شماره.  خواهد شد  جدید محاسبه دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب اندازی  و راه  و نصب ، حمل  تهیه یمتو ق

 .  است12   سیستم  این گروه
 گاز   نشت ، یا دتکتورهای ربوط م  گاز سوخت  نشت  و دتکتورهای  با مرکز کنترل  گاز سوخت  خبر نشت  اعالم سیستم  نیاز به در صورت .7

  بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت ها را باید به  سیستم ، این  تکی  گاز سوخت  نشت  و یا دتکتورهای  حریق  اعالم سیستم  به  اتصال  قابل سوخت
 .نمود

 . است  شده  زیر درج  در جدول فصل   این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8



 وسایل اعالم و اطفای حریق. فصل بیست و ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣۴

 
  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  حریق  اعالم مرکز کنترل  01
 .  حریق  اعالم شستی  02
 .  حریق  اعالم زنگ  03
 . خطر آژیر اعالم  04
 . زن  چشمک چراغ  05
 . دتکتور دودی  06
 . رتیدتکتور حرا  07
 .  حریق  اطفای  دستگاههای  تحریک  مخصوص شستی  08
 .  حریق  و اطفای  اعالم مرکز کنترل  09
 .  گردان  از نوع  خطر حریق  اعالم  مخصوص چراغ  10
 .  حریق  اعالم مرکز تکرار کننده  11
 .پذیر  آدرس  حریق  اعالم سیستم  12

 



 وسایل اعالم و اطفای حریق. فصل بیست و ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣۵

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(حدبهای وا  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 260101  . مداری4مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 4،151،000   
 260102  . مداری8مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 4،846،000   
 260103  . مداری12مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 6،055،000   
 260104  . مداری16 اعالم حریق متعارف مرکزکنترل دستگاه 7،445،000   
 260105  . مداری24مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 10،824،000   
 260106  . مداری32مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 12،289،000   
 260107  . مداری40مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه    
 260108  . مداری48زکنترل اعالم حریق متعارف مرک دستگاه 19،543،000   
  

 دستگاه 167،000 

شستی اعالم حریق باقابلیـت کاردر شرایطسخـت 
ومقاوم دربرابرآتـش، به رنـگ قرمز، دارای مجموعه 
کنتاکتهایی که بتوانددرسیستمهای مداربازوسیستمهای 
مداربسته مورداستفاده قرارگیردودرداخل محفظه روی 

تی آزمایـش قرارداشته باشد، تابتوان آن، یـک شس
هرلحظه بدون به صدادرآوردن آژیراعالم حریق، 

 .صحـت کارمداررابررسی نمود

 260201 

  

 دستگاه 190،500 

 سانتیمتر، 10زنـگ اعالم حریق به قطرحدود
 ولـت مستقیم، 24باپوشـش ضدگردوخاک، باولتاژکار

 .با تولرانـس مناسـب

 260301 

  

تگاهدس 223،000   

 سانتیمتر، 15زنـگ اعالم حریق به قطرحدود
 ولـت مستقیم، 24باپوشـش ضدگردوخاک، باولتاژکار

 .با تولرانـس مناسـب

 260302 

  

 دستگاه 230،000 

آژیراعالم خطرازنوع الکترومکانیکی، بافرکانـس باالو 
، )Aکالس( متر3 دسیبل در100فشارآکوستیکی حدود

 .اتولرانـس مناسـب ولـت مستقیم، ب24باولتاژکار

 260401 

  

 دستگاه 129،500 

آژیرالکترونیکی دارای حداقل دو صداوخروجی 
، )Aکالس ( متر 1 دسیبل در100بافشارآکوستیکی 

 . ولـت مستقیم باتولرانـس مناسـب24باولتاژکار

 260402 

  

 دستگاه 129،000 
 24چراغ چشمکزن سیستم اعالم حریق، باولتاژکار

 . تولرانـس مناسـبولـت مستقیم با
 260501 



 وسایل اعالم و اطفای حریق. فصل بیست و ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣۶

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(حدبهای وا  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 273،000 

، )نوری یااپتیکی(دتکتوردودی ازنوع فتوالکتریـک 
 ولـت 24دارای پوشـش ضد گردوخاک، باولتاژکار

مستقیم، باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده 
 .نصـب شده روی دتکتور

 260601 

  

 دستگاه  

، دارای دتکتوردودی ازنوع یونیزاسیون دو محفظه ای
 ولـت مستقیم، 24پوشـش ضدگردو خاک، باولتاژکار

باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده نصـب شده 
 .روی دتکتور

 260602 

  

 دستگاه 200،000 

مقابل  العمل سریع در عکـس حرارتی با دتکتور
درجه حرارت  سرعـت افزایـش درجه حرارت، با

 از بعد تعمیر تعویـض یا از ثابـت که بی نیاز
 و خاک، با باشد، داری پوشـش ضدگرد هرعملکرد
 تولرانـس مناسـب و  ولـت مستقیم، با24 ولتاژکار

 .چراغ نشان دهنده نصـب شده روی دتکتور

 260701 

  

 دستگاه 158،500 

العمل در مقابل درجه  دتکتورحرارتی باعکـس
، که ) درجه سانتیگراد57حدود(حرارت ثابـت 

عویـض یاتعمیربعدازهر احتیاج به هیچ گونه ت
عملکردنداشته باشدودارای پوشـش ضدگردوخاک، 

 ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب 24باولتاژکار
 .وچراغ نشان دهنده نصـب شده روی دتکتور

 260702 

  

 دستگاه 236،000 

دتکتورحرارتی باعکـس العمل در مقابل درجه 
، که ) درجه سانتیگراد80حدود(حرارت ثابـت 

ج به هیچ گونه تعویـض یاتعمیربعدازهر احتیا
عملکردنداشته باشدودارای پوشـش ضدگردوخاک، 

 ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب 24باولتاژکار
 .وچراغ نشان دهنده نصـب شده روی دتکتور

 260703 

  

 دستگاه 323،500 
شستی مخصوص تحریـک دستگاههای اطفای حریق 

 .مداربازومداربستهطوردستی، باکاربرددرسیستمهای  به
 260801 

  

 دستگاه 3،649،000 
یـک  اطفای حریق متعارف، با مرکزکنترل اعالم و

 .اعالم حریق مدار دو و اطفا مدار
 260901 



 وسایل اعالم و اطفای حریق. فصل بیست و ششم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٣٧

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(حدبهای وا  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 4،640،000 
 مدار دو اطفای حریق متعارف، با کنترل اعالم و مرکز
 . مدار اعالم حریق4 و اطفا

 260902 

  

 دستگاه 5،321،000 
 سه مدار اطفای حریق متعارف، با کنترل اعالم و مرکز
 . مدار اعالم حریق6 و اطفا

 260903 

  

 دستگاه 6،415،000 
 چهار اطفای حریق متعارف، با کنترل اعالم و مرکز
 .اعالم حریق  مدار8 و اطفا مدار

 260904 

  

 دستگاه 526،000 

نوع گردان،  حریق از چراغ مخصوص اعالم خطر
 24 کار ولتاژ ج ساختمان، به رنگ قرمز، بابرای خار

 .تولرانس مناسب ولت مستقیم، با

 261001 

 261101  .اعالم حریق  مدار4 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 1،152،000   
 261102  .اعالم حریق  مدار8 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 1،413،000   
 261103  .اعالم حریق  مدار12 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 1،778،000   
 261104  .اعالم حریق  مدار16 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 2،558،000   
 261105  .اعالم حریق  مدار24 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 4،642،000   
 261106  .اعالم حریق  مدار32 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 5،656،000   
 261107  .اعالم حریق  مدار40کننده تا تکرار مرکز دستگاه    
 261108  .اعالم حریق  مدار48 کننده تا تکرار مرکز دستگاه    

 



 وسایل صوتی. فصل بیست و هفتم
 1383واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای 

 
 

 ٢٣٨

   صوتی وسایل.   و هفتم بیست فصل
 

  مقدمه
 
 . خواهد شد  اضافه ه یادشد  ردیفهای  بهای  درصد به20 دکوراتیو باشند،   چوبی  قاب ، دارای15   گروه  ردیفهای  ستونی  بلندگوهای چنانچه .1
 
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .  میکروفون  مخصوص کابل  11 .  رادیو پخش دستگاه  01
 .  سقفی بلندگوی  12 .  صوت  رادیو و ضبط دستگاه  02
 .  شیپوری بلندگوی  13 . میکروفون  03
 .  دیواری بلندگوی  14 .  میکروفون  نصب  برای پایه  04
 .  ستونی بلندگوی  15 . پریز میکروفون  05
 . نترل ک ولوم  16 .  اولیه  کنندۀ تقویت  06
 .  اینچ19 استاندارد  رک  17 .  خط  کنندۀ تقویت  07
 .  ترمینال واحد اتصاالت  18 .  قدرت  کنندۀ تقویت  08
 .  ارتباط  کنترل کنسول  19 . مانیتور پانل  09
   .  برنامه  انتخاب دستگاه  10

 



 وسایل صوتی. فصل بیست و هفتم
 1383واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای 

 
 

 ٢٣٩

 
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 1،246،000 

 صورت مجموعه، دارای تیونر دستگاه رادیوپخش به
AM/FM  با باندهای مجاز و استاندارد کشور و دک

پخش کاسـت، ساخت خارج، مجموعه شامل منبع 
تغذیه داخلی، امکان مانیتورکردن صداروی دستگاه 

متر بزرگ،  VU وکلیدقطع ووصل خروجی، سیستم
 ازاتمام نوار، پاسخسیستم قطع اتوماتیـک بعد 

 کیلو هرتز، 14 هرتز تا حداقل 30فرکانس حدود 
 LED چراغ داخلی برای وضوح تیونر و المپ

 اینچ 19تثبیت ایستگاه با قابلیت نصب در رک 
استاندارد یا میز کنترل صدا، استقرار تمام خروجیها و 
ورودیها، از جمله آنتن در پشت دستگاه و تمام 

توسط  اه، نصب و مداربندیکنترلها در جلوی دستگ
 .سازندگان معتبر داخلی

 270101 

  

 دستگاه 1،658،000 

دستگاه رادیو و ضبط صوت، با منبع تغذیه، ساخت 
  صورت مجموعه، دارای کانالهای خارج، به
AM/FM  با باندهای مجاز و استاندارد کشور، ضبط

صوت کاست و مشخصات سلکتیویتی باال و امکان 
یو و ضبط صوت، به طور همزمان، استفاده از راد

دارای کلید کنترل اتوماتیک فرکانس، کلیدهای کنترل 
 هرتز 30صدا، ضبط صوت با پاسخ فرکانس حدود 

 کیلو هرتز با سیستم طع اتوماتیک بعد 14تا حداقل 
 استاندارد یا میز 19از اتمام نوار قابل نصب در رک 

ب و کنترل صدا، تمام کنترلها در جلوی دستگاه، نص
 .مداربندی توسط سازندگان معتبر داخلی

 270201 

  

 دستگاه 176،000 

میکروفون رومیزی یک جهته، با حساسیت ورودی 
 دسیبل و با شفت قابل انعطاف، پایه 74حدود 

رومیزی، کلید قطع و وصل از نوع دینامیک با پاسخ 
 هرتز، مانند فیلیپس، ناسیونال، 10000 تا 100فرکانس 

 .ابه آنیا انواع مش

 270301 
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 دستگاه 207،000 

میکروفون دستی یک جهته، مناسب برای نصب روی 
 دسیبل و 74پایه ایستاده، حساسیت ورودی حدود 

با شفت قابل انعطاف، پایه رومیزی و کلید قطع و 
 10000 تا 100وصل از نوع دینامیک با پاسخ فرکانس 

 . آنهرتز، مانند فیلیپس، ناسیونال، یا انواع مشابه

 270302 

  
 دستگاه 31،900 

پایه کوتاه برای نصب میکروفون دستی از نوع 
 .مرغوب، ساخت داخل

 270401 

  
 دستگاه 72،500 

پایه بلند برای نصب میکروفون دستی از نوع مرغوب، 
 .ساخت داخل

 270402 

  
 دستگاه  

پریز میکروفون از نوع روکار یا توکار، با یک یا دو 
 .اخلورودی، ساخت د

 270501 

  

 دستگاه 757،500 

، حداقل )فایر میکسر پری امپلی(تقویت کننده اولیه 
شامل سه ورودی میکروفون قابل کنترل و دو ورودی 

، دو خروجی، کنترلهای صدای بم و )Aux(فرعی 
 متر VU صدای زیر، کنترل اصلی، مدار اولویت،

 هرتز تا حداقل 30بزرگ و پاسخ فرکانس حدود
 اینچ یا 19تز، و با قابلیت نصب در رک  هر14000

 .میز کنترل صدا، ساخت داخل

 270601 

  

 دستگاه 410،500 

 وات، برای 30تقویت کننده خط با قدرت موثر حدود
های دور از  تقویت سیگنال به منظور ارسال به فاصله

طریق کابل کواکسیال با منبع تغذیه داخلی و امکان 
 به صورت آزاد یا با استفاده از باطری، برای کار

 اینچ استاندارد یا میز کنترل 19قابلیت نصب در رک 
 .صدا، ساخت داخل

 270701 
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 دستگاه 479،500 

تقویت کننده قدرت که ورودی آن از دستگاه ردیف 
شود، با امپدانس ورودی زیاد،   تامین می270601

 هرتز، به 14000 هرتز تا30پاسخ فرکانس حدود
خروجی برای اتصال ) RMS(  وات60 تا50قدرت 

 متر بزرگ، VU  های قدرت، به سایر تقویت کننده
مدار کنترل خروجی، چراغهای راهنما، ترمینالهای 
خروجی برای دو ولتاژ کار با قابلیت نصب در رک 

 . اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، ساخت داخل19

 270801 

  

 دستگاه 760،500 

 آن از دستگاه ردیف تقویت کننده قدرت که ورودی
شود، با امپدانس ورودی زیاد،   تامین می270601

 هرتز، به 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانس حدود
خروجی برای ) RMS( وات 120 تا100قدرت 

 متر VU، های قدرت اتصال به سایر تقویت کننده
بزرگ، مدارکنترل خروجی، چراغهای راهنما، 

ر با قابلیت ترمینالهای خروجی برای دو ولتاژ کا
 اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، 19نصب در رک 
 .ساخت داخل

 270802 

  

 دستگاه 1،155،000 

تقویت کننده قدرت که ورودی آن از دستگاه ردیف 
 تامین می شود، با امپدانس ورودی زیاد، 270601

 هرتز، به 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانس حدود
جی برای  خرو)RMS( وات 240 تا200قدرت 
 متر VU  های قدرت، سایر تقویت کننده اتصال به

بزرگ، مدار کنترل خروجی، چراغهای راهنما، 
ترمینالهای خروجی برای دو ولتاژ کار با قابلیت 

 اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، 19نصب در رک 
 .ساخت داخل

 270803 
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 دستگاه  

ف تقویت کننده قدرت که ورودی آن از دستگاه ردی
شود، با امپدانس ورودی زیاد،   تامین می270601

 هرتز، به 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانس حدود
 خروجی برای اتصال )RMS( وات 330قدرت تا

متر بزرگ، VU  های قدرت، به سایر تقویت کننده
مدار کنترل خروجی، چراغهای راهنما، ترمینالهای 

ک خروجی برای دو ولتاژ کار با قابلیت نصب در ر
 . اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، ساخت داخل19

 270804 

  

 دستگاه 340،500 

پانل مانتیور برای آگاهی سمعی و بصری از کیفیت 
، دارای )تقویت کنندهای قدرت(خروجیهای سیستم 

متر بزرگ و VU  ورودی، بلندگوی داخلی،4حداقل 
ولوم کنترل صدا با امکان قطع، با قابلیت نصب در 

 اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، ساخت 19رک 
 .داخل

 270901 

  

 دستگاه 494،500 

 4دستگاه انتخاب برنامه ورودی صوتی، دارای حدود
 خروجی انشعابی، قابل 10ورودی اصلی و حدود 

 اینچ استاندارد یا میز کنترل صدا، 19نصب در رک 
 .ساخت داخل

 271001 

  

 دستگاه 676،000 

ب برنامه های خروجی صوتی که بتواند دستگاه انتخا
های قدرت یا انتخاب  برای خروجی تقویت کننده

 استفاده شود، با قابلیت )LINE(مدارهای خط 
انتخاب یک خط یا چند خط در یک زمان و انتخاب 
تمام خطوط با یک کلید، مجهز به کلیدهای انتخاب 
مدار، چراغهای سیگنال مشخص کننده مدار، کلید 

، ALL CALL و کلید فشاری RESET فشاری
  ورودی 10 ورودی استاندارد، حدود 10دارای حدود 

 خروجی نهایی، امکان 10 و  حدود )Aux(فرعی 
اتصال به دستگاههای مشابه، برای کنترل از راه دور 

 اینچ استاندارد یا میز 19با قابلیت نصب در رک 
 .کنترل صدا، ساخت داخل

 271002 

 271101  .بل مخصوص میکروفون نوع شیلدهکا مترطول 4،980   
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 دستگاه 77،600 

بلندگوی سقفی یکپارچه مخروطی شکل، با پاسخ 
 3 هرتز با توان 14000 هرتز تا30فرکانسی حدود 

وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس، قاب زیر 
و قاب روی دکوراتیو، برای نصب توکار یا روکار، 

 .ساخت داخل

 271201 

  

 دستگاه 77،600 

بلندگوی سقفی یکپارچه مخروطی شکل، با پاسخ 
 5 هرتز با توان 14000 هرتز تا30فرکانسی حدود 

وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس، قاب زیر 
و قاب روی دکوراتیو برای نصب تو کار یا روکار، 

 .ساخت داخل

 271202 

  

 دستگاه 139،500 

 وات و پاسخ 15تا 10بلندگوی شیپوری به قدرت 
 هرتز با 8000 هرتز تا حدود 200فرکانسی حدود 

 درجه از نوع صنعتی، ضد رطوبت 120زاویه پوشش 
و گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و 

 .ترانسفورماتور تطبیق امپدانس، ساخت داخل

 271301 

  

 دستگاه 197،500 

 وات و پاسخ 25 تا20بلندگوی شیپوری به قدرت 
 هرتز با 8000 هرتز تا حدود 200کانسی حدود فر

 درجه از نوع صنعتی، ضد رطوبت 120زاویه پوشش 
و گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و 

 .ترانسفورماتور تطبیق امپدانس، ساخت داخل

 271302 

  

 دستگاه 261،000 

 وات و پاسخ 30بلندگوی شیپوری به قدرت 
 هرتز با 8000حدود  هرتز تا 200فرکانسی حدود 

 درجه از نوع صنعتی، ضد رطوبت 120زاویه پوشش 
و گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و 

 .ترانسفورماتور تطبیق امپدانس، ساخت داخل

 271303 

  

 دستگاه 77،600 

بلندگوی دیواری بامشخصات الکترونیکی ردیف 
، ولی نصب شده در جعبه دکوراتیو 271201

 با پوشش مناسب، ساخت ABS از نوعپالستیکی 
 .داخل

 271401 
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 دستگاه 77،600 

بلندگوی دیواری با مشخصات الکترونیکی ردیف 
، ولی نصب شده در جعبه دکوراتیو چوبی با 271201

 .پوشش مناسب، ساخت داخل

 271402 

  

 دستگاه 111،000 

ای از نوع  بلندگوی ستونی با جعبه فلزی و رنگ کوره
 مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دکوراتیو،

دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم، 
دارای تعداد مناسب بلندگوهای داخلی که با شیبهای 
مناسب مستقر شده باشند، ترانسفورماتور تطبیق 
امپدانس با دو خروجی، ترمینال خروجی و پانل نمای 

 و پاسخ  وات10آلومینیومی به طور کامل، به قدرت 
 هرتز، ساخت 14000 تا حداقل 30فرکانس حدود 

 .داخل

 271501 

  

 دستگاه 141،000 

ای از نوع  بلندگوی ستونی با جعبه فلزی و رنگ کوره
دکوراتیو، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، 
دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم، 

 با شیبهای دارای تعداد مناسب بلندگوهای داخلی که
مناسب مستقر شده باشند، ترانسفورماتور تطبیق 
امپدانس با دو خروجی، ترمینال خروجی و پانل نمای 

 وات و پاسخ 20آلومینیومی به طور کامل، به قدرت 
 هرتز، ساخت 14000 تا حداقل 30فرکانس حدود 

 .داخل

 271502 

  

 دستگاه 172،500 

ای از نوع  رهبلندگوی ستونی با جعبه فلزی و رنگ کو
دکوراتیو، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، 
دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم، 
دارای تعداد مناسب بلندگوهای داخلی که با شیبهای 
مناسب مستقر شده باشند، ترانسفورماتور تطبیق 
امپدانس با دو خروجی، ترمینال خروجی و پانل نمای 

 وات و پاسخ 30ر کامل، به قدرت آلومینیومی به طو
 هرتز، ساخت 14000 تا حداقل 30فرکانس حدود 

 .داخل

 271503 
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 دستگاه 79،800 

ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از 
 وات، ساخت 5نوع دکوراتیو، به قدرت حداکثر 

 .داخل

 271601 

  

 دستگاه 91،100 

 جعبه روکار یا توکار از ولوم کنترل از نوع دیواری، با
 وات، ساخت 10نوع دکوراتیو، به قدرت حداکثر 

 .داخل

 271602 

  

 دستگاه 91،100 

ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از 
 وات، ساخت 20نوع دکوراتیو، به قدرت حداکثر 

 .داخل

 271603 

  

 دستگاه 91،100 

ه روکار یا توکار از ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعب
 وات، ساخت 30نوع دکوراتیو، به قدرت حداکثر 

 .داخل

 271604 

  

 دستگاه 1،564،000 

 اینچ با عمق کافی برای نصب 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، ساخته شده از ورق روغنی به 
ضخامت مناسب و استحکام کافی، تمام اتصاالت 

یعی، با داکتهای پانچ با پیچ و مهره، امکان تهویه طب
مناسب برای سیم بندی و همراه با براکتهای مربوط، 

 .ساخت داخل

 271701 

  

 دستگاه 1،719،000 

 اینچ با عمق کافی برای نصب 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، ساخته شده از ورق روغنی به 
ضخامت مناسب و استحکام کافی، تمام اتصاالت 

ویه طبیعی، با داکتهای پانچ با پیچ و مهره، امکان ته
مناسب برای سیم بندی و همراه با براکتهای مربوط، 
ساخت داخل درصورتی که مجهز به فن مناسب 

 .نصب شده در رک برای تهویه باشد

 271702 

  

 دستگاه 308،000 

واحد اتصاالت ترمینال، شامل مدار و ترمینالهای الزم 
 برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک

 . اینچ استاندارد، ساخت داخل19

 271801 
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 دستگاه 895،000 

منظور پیام رسانی  کنسول کنترل ارتباط رومیزی، به
 متر از مرکز صوتی، 30برای حداکثر فاصله حدود 

فایر  آمپلی میکروفون، منبع تغذیه و پری مجهز به
 برای (Blank Panel)داخلی با سه واحد پانل خالی

تخاب مدار به تعداد مورد نیاز، جایگزینی پانل ان
 .تعداد کافی، ساخت داخل ترمینالهای خروجی به

 271901 

  
  



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۴٧

   متفرقه وسایل.   و هشتم بیست فصل
 

  مقدمه
 
 آجر   و چیدن  کابل  سانتیمتر روی10،   زیر کابل  نرم  سانتیمتر ماسه10   ریختن ، شامل  فصل  در این  شده  درج  و آجرچینی ریزی  ماسه عملیات .1

 .  است  و مشخصات  نقشه  طبق فشاری
   ضرایب  و اعمال  پایه  قیمتهای  از مبانی  با استفاده  آن ، هزینه  است  نشده  در نظر گرفته  و آجرچینی ریزی  ماسه  در ردیفهای  مصالح  تهیه هزینه .2

 .شود  می  پرداخت پیمان
 . بزرگتر، برابر باشد  مقطع  به  کابل  باید با قطر خارجی280102، 280101   ردیفهای  کابل جاور در کانال م  کابل  دو رشته  بین  فاصله حداقل .3
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه رهشما
 . دردار ضد انفجار  تقسیم جعبه  14 .  کابل  در کانال  و آجرچینی ریزی ماسه 01

 در  کردن ، سوراخ ، شیار درآوردن کاری کنده 02
 . دردار ضد انفجار زانوی  15 .  برق  لوله  نصب  برای مختلف سطوح

 .  فیوزدار چدنی  تقسیم جعبه  16 .  فلزی  عدد بوشن  بایک  بوش براس 03
 .ـــــ 17 .  عدد مهره  با یک گلند برنجی  04
 . توکار  چراغهای  نصب  برای فریم  18 .  گرد چدنی  تقسیم قوطی  05

   چراغهای  نصب  برای  آهنی و بست قاب 19 .  چدنی  چهارگوش  تقسیم قوطی  06
 .نگهدارنده  توکار و انواع

 .  کابل سینی  20 . دردار و فوالدی  چدنی راه زانو و سه  07
 .  پرسی  افقی نگهدارنده  21 .  گالوانیزه  چهارگوش  تقسیم قوطی  08

   پرسی  کلید و پریز چهارگوش قوطی  09
   نصب برای  دیوار  روی  عمودی ناودانی  22 . گالوانیزه

 .  افقی نگهدارنده
 .  کابل نردبان  23 ).  باکس لوپینگ (  گرد گالوانیزه  تقسیم قوطی  10
 ). اسپیت (  فلزی بست 24 .   فوالدی  لوله  برای  برنجی مهره  11
 .  کائوچویی بست  25 .  یا آهن  بتن  برای  یا پیچ میخ  12
 .  فلزی  با ریل  کائوچویی بست  26 .  کائوچویی  چهارگوش  تقسیم جعبه  13

 بست پالستیکی کمر بندی 27  



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۴٨

  
 

)ریال(بهای کل   
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 4،880 
 80عمق  کانال کابل تا آجرچینی در ریزی و ماسه

 .رشته کابل سانتیمتر، برای هر
 280101 

  

 مترطول 5،630 
عمق  کانال کابل تا آجرچینی در ریزی و ماسه

 .رشته کابل برای هر انتیمتر،  س130حداکثر
 280102 

  

 مترطول 3،050 

 کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در
سطوح غیر بتنی برای نصـب لوله های برق تا سطح 

 . سانتیمتر مربع20مقطع 

 280201 

  

 مترطول 19،200 

کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در 
ی برق تا سطح مقطع ها سطوح بتنی برای نصـب لوله

 . سانتیمتر مربع20

 280202 

  

 عدد 3،030 
 های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

11Pg  ،5/13Pg16  وPg.. 

 280301 

  

 عدد 3،360 
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

21Pg.. 

 280302 

  

 عدد  
ای ه بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

29Pg.. 

 280303 

  

 عدد 5،160 
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

36Pg.. 

 280304 

  

 عدد  
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

42Pg.. 

 280305 

  

 عدد  
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

48Pg.. 

 280306 

  

 عدد 4،010 
های مهره برای لوله ددیک ع برنجی با گلند

11Pg  ،5/13Pg16  وPg.. 

 280401 

 21Pg..  280402های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 5،150   
 29Pg..  280403های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 6،990   
 36Pg..  280404های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 8،960   
 42Pg..  280405های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 11،100   
 48Pg..  280406های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 12،700   



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 10،400 
تقریبی قطر چدنی، به قوطی تقسیم گرد

 .راه دردار راه، سه راه و چهار میلیمتر، دو  90-70
 280501 

  

 عدد 11،300 

تقریبی قوطی تقسیم گردچدنی، به قطر
راه  راه، سه راه و چهار  میلیمتر، دو90-70

 .دار دربوشن

 280502 

  

 عدد 20،600 
 100 ×100قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد

 .دردار میلیمتر
 280601 

  

 عدد 33،200 
 150 ×150قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد

 .دردار میلیمتر
 280602 

  

 عدد 45،400 
 200 ×200قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد

 .دردار میلیمتر
 280603 

  

 عدد 3،280 
 ،11Pgهای  سه راه چدنی دردار، برای لوله و زانو

5/13Pg، 16Pg،  21و Pg.. 
 280701 

  

 عدد  
 ،11Pgهای  ی دردار، برای لولهفوالدسه راه  و زانو

5/13Pg، 16Pg،  21و Pg.. 

 28070٢ 

  

 عدد 6،420 
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر80 ×80تقریبی  ابعاد به
 280801 

  

 عدد 11،700 
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر100 ×100تقریبی   به ابعاد
 280802 

  

 عدد 14،600 
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر150 ×150تقریبی  اد به ابع
 280803 

  

 عدد 20،800 
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر200 ×200تقریبی   به ابعاد
 280804 

  

 عدد 21،300 
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر100 ×300تقریبی   به ابعاد
 280805 

  

 عدد 4،110 
گوش پرسی گالوانیزه،قوطی کلیدوپریزچهار

 . میلیمتر70 ×70تقریبی   به ابعاد
 280901 

  

 عدد 4،270 
قوطی تقسیم، گردگالوانیزه، یا لوپینـگ باکـس،

 .بدون در یا  میلیمتر، دردار70 به قطر
 281001 

  

 عدد 2،070 
مهره برنجی برای لوله های فوالدی

11Pg  ،5/13Pg16  وPg. 
 281101 



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 
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 21Pg.  281102ره برنجی برای لوله های فوالدی مه عدد 2،530   
 29Pg.  281103مهره برنجی برای لوله های فوالدی  عدد 3،140   
 36Pg.  281104مهره برنجی برای لوله های فوالدی  عدد 4،080   
  

 عدد  

 سانتیمترباچاشنی 3 یا2میخ یاپیچ به طول متوسط
نصـب  مربوط، برای بتن وآهن که باتفنـگ مربوط،

 .شود

 281201 

  

 عدد  

 سانتیمتر باچاشنی 4میخ یاپیچ به طول متوسط
مربوط، برای بتن وآهن که باتفنـگ مربوط، نصـب 

 .شود

 281202 

  

 عدد 7،670 
تقریبی جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد

 . میلیمتر بارانی80 ×80
 281301 

  

 عدد 13،100 
 100 به ابعادتقریبی جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش

 . میلیمتر بارانی100×
 281302 

  

 عدد 19،300 
جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی 

 . میلیمتر بارانی150 ×150
 281303 

 281401  .انفجار، با چهارخروجی ضد جعبه تقسیم دردار عدد    
 281402  .انفجار، با شـش خروجی ضد جعبه تقسیم دردار عدد    
 281501  .انفجار ضد زانوی دردار عدد    
  

 عدد 133،500 
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصـب 

 .به طورکامل  آمپر25 درفضای آزادباسه عدد فیوز
 281601 

  

 عدد 213،500 
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصـب 

 .به طورکامل آمپر  25 درفضای آزادباشـش عدد فیوز
 281602 

  

 عدد 479،000 
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصـب 

 .به طورکامل  آمپر25 درفضای آزادبادوازده عددفیوز
 281603 

  

 عدد 155،500 
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصـب 

 .به طورکامل  آمپر63 درفضای آزادباسه عدد فیوز
 281604 

  

 عدد 280،000 
 م فیوزدارچدنی گلودار، برای نصـب درجعبه تقسی
 . آمپرچاقویی125 باسه عدد فیوز فضای آزاد

 281605 



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢۵١

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 کیلوگرم  

 فریم برای نصـب چراغهای توکار، ساخته شده از
نبشی وتسمه آهنی در سقفهای کاذب،

یـک دسـت رنـگ  مناسـب چراغ مربوط، با ابعاد به
 .ضد زنـگ

 281801 

  

 کیلوگرم  

 ترانسفورماتورهای آهنی، برای نصـببست  قاب و
متعلقات نصـب  یا  چراغهای توکارهوایی یا

 آویز و ناودانیهای عمودی سینی کابل یا انواع نگهدار
موارد مشابه،  های برق و سینی کابل، نردبان کابل، لوله

 میلگرد تسمه و یا نبشی و پروفیلهای مختلف یا که از
ی تنظیم، مطابق مهره الزم برا پیچ و ساخته شده، با

یک دست  بینی شده، با های مربوط پیش نقشه آنچه در
 .رنگ ضد زنگ

 281901 

  

 مترطول 31،400 

 میلیمتر، با سه راه وچهاراه 100سینی کابل به عرض 
پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 25/1به ضخامـت 
تری وبسـت اتصال قطعات ویـک لبه یـک سانتیم

 .مربوط

 282001 

  

 مترطول 44،400 

 میلیمتر، با سه راه وچهاراه 200سینی کابل به عرض 
پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 25/1به ضخامـت 
ویـک لبه یـک سانتیمتری وبسـت اتصال قطعات 

 .مربوط

 282002 

  

 مترطول 58،100 

 میلیمتر، با سه راه وچهاراه 300سینی کابل به عرض 
پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 25/1به ضخامـت 
ویـک لبه یـک سانتیمتری وبسـت اتصال قطعات 

 .مربوط

 282003 
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 ٢۵٢

 
)ریال(بهای کل   

 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد  

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 84،100 

 راه وچهاراه  میلیمتر، با سه400سینی کابل به عرض 
پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 5/1به ضخامـت 
ویـک لبه یـک سانتیمتری وبسـت اتصال قطعات 

 .مربوط

 282004 

  

 مترطول 100،000 

 میلیمتر، با سه راه وچهاراه 500سینی کابل به عرض 
 گالوانیزهپانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 5/1به ضخامـت 
ویـک لبه یـک سانتیمتری وبسـت اتصال قطعات 

 .مربوط

 282005 

  

 مترطول 118،000 

 میلیمتر، با سه راه وچهاراه 600سینی کابل به عرض 
پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری 4 میلیمتر، بایـک لبه 5/1به ضخامـت 
ویـک لبه یـک سانتیمتری وبسـت اتصال قطعات 

 .مربوط

 282006 

  

 عدد 12،600 

افقی پرسی زیرسینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر100سینی به عرض 

 282101 

  

 عدد 13،600 

ی، ساخته افقی پرسی زیرسین) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر200سینی به عرض 

 282102 

  

 عدد 16،200 

افقی پرسی زیرسینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر300سینی به عرض 

 282103 

  

 عدد 20،600 

افقی پرسی زیرسینی، ساخته ) پورتسا(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر400سینی به عرض 

 282104 

  

 عدد 24،800 

افقی پرسی زیرسینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر500سینی به عرض 

 282105 



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
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 عدد 29،400 

افقی پرسی زیرسینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . میلیمتر600سینی به عرض 

 282106 

  

 عدد 13،100 

ناودانی عمودی برای نصـب نگهدارنده های افقی 
، ساخته شده از ورق 282106  تا282101ردیفهای 

 میلیمتر، برای یـک 5/2گالوانیزه به ضخامـت 
 .ردیـف سینی

 282201 

  

 عدد 19،300 

ناودانی عمودی برای نصـب نگهدارنده های افقی 
، ساخته شده از ورق 282106  تا282101ردیفهای 

 میلیمتر، برای دوردیـف 5/2گالوانیزه به ضخامـت 
 .سینی

 282202 

  

 عدد 26،600 

قی ناودانی عمودی برای نصـب نگهدارنده های اف
، ساخته شده از ورق 282106  تا282101ردیفهای 

 میلیمتر، برای سه ردیـف 5/2گالوانیزه به ضخامـت 
 .سینی

 282203 

  

 عدد 37،000 

ناودانی عمودی برای نصـب نگهدارنده های افقی 
، ساخته شده از ورق 282106 تا 282101ردیفهای 

 میلیمتر، برای چهارردیـف 5/2گالوانیزه به ضخامـت 
 .سینی

 282204 

  

 مترطول 50،300 

  سانتیمتر، ساخته شده از30نردبان کابل به عرض 
فاصله   میلیمتر، با5/1ضخامـت  ورق گالوانیزه به

 . سانتیمتری6 و با لبه نردبان  سانتیمتری25های  پله

 282301 

  

 مترطول 58،100 

  سانتیمتر، ساخته شده از40نردبان کابل به عرض 
فاصله   میلیمتر، با5/1ضخامـت  ه بهورق گالوانیز

 . سانتیمتری6 و با لبه نردبان  سانتیمتری25های  پله

 282302 

  

 مترطول 65،600 

  سانتیمتر، ساخته شده از50نردبان کابل به عرض 
فاصله   میلیمتر، با5/1ضخامـت  ورق گالوانیزه به

 . سانتیمتری6 و با لبه نردبان  سانتیمتری25های  پله

 282303 

  

 مترطول 76،000 

  سانتیمتر، ساخته شده از60نردبان کابل به عرض 
فاصله   میلیمتر، با5/1ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 . سانتیمتری6 و با لبه نردبان  سانتیمتری25های  پله

 282304 
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 مترطول 85،100 

  سانتیمتر، ساخته شده از75نردبان کابل به عرض 
فاصله پله   میلیمتر، با5/1 ورق گالوانیزه به ضخامـت

 . سانتیمتری25های 

 282305 

  

 عدد 1،490 

های  برای لوله) اسپیـت(بسـت فلزی 
11Pg  ،5/13Pg16  وPg  باپیچ و رول پالگ

 .مربوط

 282401 

  

 عدد 1،700 
 پیچ و با Pg 21برای لوله ) اسپیـت(بسـت فلزی 

 .رول پالگ مربوط
 282402 

  

 عدد 2،080 
 پیچ و با Pg 29برای لوله ) اسپیـت(لزی بسـت ف

 .رول پالگ مربوط
 282403 

  

 عدد 2،180 
 پیچ و با Pg 36برای لوله ) اسپیـت(بسـت فلزی 

 .رول پالگ مربوط
 282404 

  

 عدد 2،710 
 پیچ و با Pg 42برای لوله  )اسپیـت(بسـت فلزی 

 .رول پالگ مربوط
 282405 

  

 عدد 2،770 
 پیچ و با Pg 48برای لوله ) تاسپیـ(بسـت فلزی 

 .رول پالگ مربوط
 282406 

  

 عدد 1،550 
  میلیمتر، با6-17 ، یا5-14 قطر بسـت کائوچویی به

 .رول پالگ مربوط پیچ و
 282501 

  

 عدد 1،610 
 پیچ و  میلیمتر، با15-25 قطر بسـت کائوچویی به

 .رول پالگ مربوط
 282502 

  

 عدد 2،160 
 پیچ و  میلیمتر، با24-34 قطر بسـت کائوچویی به

 .رول پالگ مربوط
 282503 

  

 عدد 2،680 
 میلیمتر، با پیچ و 32-45 قطر بسـت کائوچویی به

 .رول پالگ مربوط
 282504 

 282601  . میلیمتر7-25 قطر ریل فلزی، به بسـت کائوچویی با عدد 865   
  

 عدد 915 
 13-38 قطر ریل فلزی، به بسـت کائوچویی با

 .میلیمتر
 282602 

 282701 .بست پالستیکی کمربندی عدد   
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   دستمزدی کارهای.   و نهم بیست  فصل
  
  مقدمه

 
 برآورد،   تهیه هنگام. شود  می  کارفرما تأمین  آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای
 .گردد  می  درج فصلاین  و در  تهیه دستورالعمل کاربرد،  1ـ2 بند  مطابق، به صورت ستاره دار  مورد نظر ی دستمزد  کارهای ردیف
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای شود که  می القت ا مصالحی کار، به  پای مصالح. 1

 ورود  مهنگا.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  شود کهنگهداری  شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  تنظیم  نظارت ، با حضور دستگاه  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه  به مصالح

 منظور  کار برای  پای  مصالح ، بهای  مربوط  فصل  ردیفهای بهای کار، به  پای  مصالح  ضرایب  در فهرست  شده  درج  متوسط  ضرایب با اعمال. 2
   در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری  کار هزینه  پای  مصالح در بهای. شود  می  تعیین  موقت های  وضعیت  در صورت کردن
 . نخواهد شد  کیلومتر انجام30 مازاد بر   حمل  برای  پرداختی گونه  و هیچ  است شده

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت عیت وض  صورت  تهیه هنگام. 3
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی  باالسری ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای کار، با احتساب پای
 آنها را از   کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلقهای موقت  وضعیت  در صورت ور شدن از منظ کار، پس  پای  مصالح تمام. 4

   از کسر آن ، پس تحال   در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای  که ، مگر مصالحی  نخواهد داشت  کارگاه محوطه
 کارفرما، آنها را از   و موافقت  نظارت تواند با پیشنهاد دستگاه ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت ر صورت د چنانچه (   وضعیت از صورت

 . کند  خارج کارگاه
   مقابل در  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت. 5

 . کندنگهداری باشد،   مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل
   مصالح  بهای  محاسبه ، منحصراً برای  یاد شده  در فهرست  شده  درج  ضرایب کار و همچنین  پای  مصالح  از ضرایب  حاصل  مصالح نرخ. 6

 . ا استناد در سایر موارد نیست ی  استفاده ، و قابل  است  شده رونظم   موقت  وضعیتهای کار در صورت پای
. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت  صورت ، و همچنین  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7

 . شود  خارج گاه پیمانکار از کار ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف مصالح
   قیمتهای  مبانی  از فهرست کار، بااستفاده  پای  مصالح  شود، نرخ  داده  یا خاتمه  فسخ ، پیمان  پیمان  عمومی  شرایط  بر اساس  که  در مواردی)تبصره
 .شود  منظور می  قطعی  وضعیت کار، در صورت  پای  مصالح  درصد بهای100، 3 در بند   شده  درصد درج70  جای  و به  شده ، تعیین پایه
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 کار فهرست ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیفها برای تعیین مصالح پای
 ضریب عنوان فصل فصل شماره ضریب عنوان فصل فصل شماره
 95/0 ) شده ساخته تابلوی( گیری اندازه وسایل 15 90/0  فلورسنت چراغهای 1
 95/0 ) شده ساخته تابلوی( فشارقوی تابلوهای 16 70/0 ای  رشته هایغچرا 2
 92/0   برق مولدهای 17 85/0  صنعتی چراغهای 3
 95/0 مستقیم جریان تغذیه ومنابع صنعتی خازنهای 18 90/0  آزاد  فضای چراغهای 4
 95/0   فشار قوی ترانسفورماتورهای 19 90/0   مخصوص چراغهای 5
 70/0   شبکه لوسای 20 55/0 سیمها 6
 80/0  تلفن کابلهای 21 85/0  فشار ضعیف کابلهای 7
 90/0   ارتباطی وسایل 22 20/0 کابلشوها 8
 70/0  احضار و دربازکن سیستم 23 90/0  فشار قوی کابلهای 9
 70/0  تلویزیون  آنتن سیستم 24 70/0 سرکابلها و مفصلها 10
 90/0 ر ساعت ماد سیستم 25 60/0 کلیدها و پریزها 11
 90/0   حریق  واطفای  اعالم وسایل 26 60/0  فوالدی های لوله 12
 95/0  صوتی وسایل 27 40/0 سی. وی.  پی های لوله 13
 65/0  متفرقه وسایل 28 95/0 ) شده ساخته تابلوی(تابلویی  فشارضعیف وسایل 14
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    ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 2  پیوست
 
  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای :قات طب ضریب. 1

 از  شی نا  مصالح  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف کار در طبقات
 .شود ، منظور می  عملیات  اجرای در برآورد هزینه و   زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی  و همچنین طبقات  به  آن حمل

 باالتر از   طبقه ن اولی  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بنای سطح. 1ـ1
،   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  همکف طبقه

 .ودش  می ، ضربn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  در ضریب
 تر   پایین  طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف تر از طبقه  پایین  هر طبقه  زیربنای سطح. 2ـ1

تر از   پایین  طبقه  سومین ی زیربنا ، سطح2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  زیر همکف از طبقه
 .شود  می ، ضربm  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف طبقه

   کار مربوط  اقالم استثنای به ( مان هر ساخت  برای طور جداگانه  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(   طبقات ضریب. 3ـ1
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به محاسبه)   سازی محوطه به

 .  تغییر است  کار، غیر قابل  اجرای  در حین  طبقات  و زیاد شدن ، با کم  ضریب  این
 

 

S
)Bmm٣B٢B١B()Fnn٣F٢F١Fp

×
×++×+×+×+×++×+×+×

+= 100
...321...32(11 

 F0=    همکف  زیربنای  سطح
 F1=    همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه یربنای ز  سطح
 F2=    همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 F3=    همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Fn=    همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح

 B0=    زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 B1=    زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 B2=    زیر همکف تر از طبقه یین پا  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 B3=    زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Bm=    زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح
 S=    زیر همکف تر از طبقه  پایین طبقاتتمام  و   باالتر از همکف  طبقات ، تمام  زیر همکف ، طبقه  همکف  طبقه  زیربنای  سطح ، با احتساب  ساختمان  زیربنای  کل  سطح
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 در   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری  زمین  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده  مشخص  اولیه های نقشه
   انجام  از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی تاسیسات یا  ختمانی سا  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 .شود

  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام شود، به  می  تعیین  مشمول  از ساختمانهای  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود  منظور می  وضعیت صورت  گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و 5 و اگر   باشد، حذف5 اعشار کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  اعشار اضافه  چهارم  رقم  واحد به بیشتر باشد، یک
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که ا مشخصات ب  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب:مثال
 .شود  می  زیر محاسبه  شرح ، به است

 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربعB0 = (400 (  زیر همکف ه طبق  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربعF0 = (600 (  همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400(ا،  زیربن  کل  سطحـ

 400 = 400 × 1 = B1 × 1 
 800 = 400 × 2 = B2 × 2 

 1200 = 400 × 3 = B3 × 3 
 500 = 500 × 1 = F1 × 1 
 1000 = 500 × 2 = F2 × 2 

 1500 = 500 × 3 = F3 × 3 
 2000 = 500 × 4 = F4 × 4 
 2500 = 500 × 5 = F5×  5 
 3000 = 500 × 6 = F6 × 6 
 3500 = 500 × 7 = F7 × 7 
 4000 = 500 × 8 = F8 × 8 
 4500 = 500 × 9 = F9 × 9 

 5000 = 500 × 10 = F10 × 10 
 4400 = 400 × 11 = F11 × 11 

  جمع                  34300                                                                                                    

1/04510/0451217600100
343001 =+=
×

+=p  
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   که ای  کار در طبقه  و چنانچه  بوده  متر در هر طبقه5/3 حداکثر   کار تا ارتفاع  انجام  بها برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : ارتفاع ضریب. 2
   داربستهای  اجرای ، و همچنین  از ارتفاع  ناشی  مصالح  و افت ، و حمل  عملیات  اجرای ی سخت  شود، بابت  انجام  متر است5/3 از   بیش  آن ارتفاع
   اقالم تمام ، به  ضریب این. گردد  کار منظور می  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه همحاسب زیر   رابطه ، مطابق  ارتفاع ، ضریب  ساختمان  در داخل الزم

   در حین  ارتفاع  و زیاد شدن گیرد و با کم  می کار، تعلق  پای  مصالح استثنای ، به  باالیی  طبقه  تا طراز کف  مربوط  طبقه ف از طراز ک  طبقه کار آن
 . کار، تغییر نخواهد کرد اجرای

H
HHQ
××
+−

+= 1002
0/6)3/5)(4(1  

Qارتفاع  از ضریب  است ، عبارت  . 
Hالرأس  خط  ارتفاع  شیبدار، متوسط  با سقف  در ساختمانهای.  باالیی  طبقه  تا طراز کف بوط مر ه طبق  از طراز کف  طبقه  از ارتفاع  است ، عبارت   

 . خواهد بود  عمل ، مالک  طبقه شود، از طراز کف  آغاز می  شیب  که  و ارتفاعی شیب
   سازه  شده  تمام  و ارتفاع  پی  روی ، فاصلهH،   صورت ایندر .  خواهد شد  باال عمل  رابطه  مانند دیوار نیز، مطابق  سقف  بدون های در مورد سازه
 .خواهد بود

   و بیشتر باشد، یک5 و اگر   باشد، حذف5 اعشار کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه ر میونظم   اعشار در محاسبات  با چهار رقم  ارتفاع ضریب
 .شود  می  اعشار اضافه  چهارم رقم واحد به
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
 .  عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های نند هزینه کرد، ما  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ. 1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه ینۀ هز انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینۀ. 2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه. 3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ. 4ـ1
 . ر مرکزی دفت  نگهداری هزینۀ. 5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینۀ. 6ـ1
 .  دفتر مرکزی  و سوخت ، برق  آب هزینۀ. 7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینۀ. 8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینۀ. 9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینۀ. 10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ وکپی فت هزینۀ. 11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینۀ. 12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینۀ. 13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه. 14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای رداری شه  عوارض هزینۀ. 15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینۀ. 16ـ1
 .ای دستگاهها و لوازم رایانه  هزینۀ. 17ـ1
 
 . کار  باال سری هزینه. 2 
 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط یکار مشخص  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این 
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه. 1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینۀ. 1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که نجام ا  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینۀ. 2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینۀ. 2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 2ـ2ـ2
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 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامۀ  ضمانت هزینۀ. 3ـ2ـ2
 .  مالیات هزینۀ. 3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینۀ. 4ـ2
 .سود پیمانکار. 5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه. 6ـ2
  ، هزینۀ همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینۀ. 1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  ردیفهای  در قیمت ه ک  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینۀ. 2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینۀ. 3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینۀ. 4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینۀ. 5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینۀ. 6ـ6ـ2
 .  متفرقه های  و هزینه  کارگاه ، سفر مسئوالن  پست های هزینه. 7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله تأمین  هزینۀ. 8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینۀ. 9ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه. 7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه. 1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینۀ. 2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینۀ. 3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه. 4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه. 5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه. 6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینۀ آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی زینۀه) 1  توضیح
 .  است ر نشدهونظم   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینۀ  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای) 2  توضیح
ر ونظم   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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  ای  منطقه ضریب جدول. 4  پیوست
 

  ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  کار از سوی  اجرای  برآورد هزینه  تهیه  در زمان  که  است بها ضریبهایی  فهرست این  به  مربوط ای قه منط ضریبهای
 .  است  شده  اعالم  برقی تاسیسات   رشته  واحد پایه بهای  فهرست کشور برای
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل نای 
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی ز عملیات ا ، عبارت تجهیز کارگاه. 1ـ1 

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  گیرند، مانند کارگاههای  قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  پشتیبانی ساختمانهای. 2ـ1 

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری یتاسیسات   کارگاههای ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه نبار مواد منفجره، ا  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین  سرپوشیدۀ ، تعمیرگاههای آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی ساختمانهای. 3ـ1 
  ، پارکینگهای ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای  کار، نمازخانهدفاتر

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ای، ایجاد خاکریز و کاناله  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1 

   روشنایی ، تأمین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تأمین محوطه

 کارفرما   کار، از سوی  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل  کارگاه منظور از ورودی. 5ـ1 
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تأمین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل تأمین

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداری ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل رگاهانبار کا. 6ـ1 
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل گاهکار  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه .1-7 
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که ، راههایی  سرویس راههای. 8ـ1 
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که ، راههایی  ارتباطی راههای. 9ـ1 

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به هایراه
   عملیات  انجام علت شد، اما به  می  از مسیر موجود انجام" قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تأمین  برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه. 10ـ1 

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
   یا نصب  احداث روش ، به آالت  و ماشین تاسیسات ساختمانها،   کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهای ر شرح د منظور از تأمین. 11ـ1

 از   برداری  وبهره نگهداری  به مربوط  و اقدامهای  یااجاره  خریدخدمت صورت ، به  موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن در کارگاه
 . آنهاست

 و دیگر  آالت ، ماشین ، تجهیزات  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای تاسیسات،   مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن. 12ـ1
 نظر  بق کارفرما، ط  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
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  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 1ـ2

   تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این کارگاه

  ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن ی برا ای  ویژه  مشخصات  نماید و چنانچه  مورد نظر، درج ردیفهای
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که  ساختمانهایی برای.  کند بینی
  ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینۀ  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساختۀ  پیش نند کاروانها و قطعات، ما ساخته  پیش در مورد ساختمانهای. شود می

 از چند   که در پیمانهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول گذاری و سرمایه
 .گردد  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می استفاده واحد  بهای  فهرست رشته

 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت گردد، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی تاسیساتساختمانها، . 2ـ2
   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی تاسیسات  اجرای  به  دادن ، با اولویت  تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته

 در   موضوع  گردد و این  استفاده  تجهیز کارگاه عنوان  به  یاد شده تاسیسات اجرا نیاز خواهد بود، از   و در دوره  است  شده بینی  پیش برداری بهره
   اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهای  از فهرستهای  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان مدارکاسناد و 

 یا   و عمومی تیبانی، پش ، اداری  مسکونی  ساختمانهای  یا تأمین  کارگاه  و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای چنانچه. شود کار منظور می
 آنها در   هزینه اینکه  به  گردد، با توجه شود استفاده  می  بینی  پیش  از طرح برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی تاسیساتسایر موارد، از 

 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن در  یاد شده تاسیسات ایجاد   برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای ردیفهای
،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین نحوۀ. 3ـ2

   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله ه کارگا  تا ورودی  یا محلی  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی

 ترانسفورماتور و  نصب  ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  باشد تدارک  کارفرما در نظر داشته چنانچه. 4ـ2
 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه ی م  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. گردد ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  کارفرما در نظر دارد تأمین  که در صورتی .5ـ2
 و سایر   آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه  پرداخت،  کارگـاه  تا ورودی  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـرای ، شـامل  آن  کـارهای  که  آب عـمومی
  ، در اسناد ومدارک  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه کارهای
   یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  تدارک چنانچه. گردد  منظور نمی اه کارگ  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج پیمان
، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده ، به  آب چاه
 .شود می
  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره اهکارگ  به  دسترسی  برای چنانچه. 6ـ2

 تجهیز و   در ردیفهای  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود
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   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود منظور نمی   کارگاه برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تأمین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این. 7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش پیمان   خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تأمین  پیمانکار تأمین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .، منظور نماید  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

، هر   است  شده  گذاشته  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به. 8ـ2
   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای  که  دیگری  تسهیالت نوع
 .کند

   فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری تاسیسات مانند   تجهیز کارگاههایی هزینۀ. 9ـ2
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه مربوط

   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهای ، در ردیفهای آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه. 10ـ2
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای هزینه،  بابت

 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط  واحد ردیفها در فصلهای  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینۀ. 11ـ2
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)   مستمر کارگاه های هزینه (  باالسری ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذای نۀهزی. 12ـ2
 .شود  منظور می ارگاه ک  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تأمین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه

 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تأمین  که در کارهایی. 13ـ2
 .شود ، منظور می  کارگاه یز و برچیدن تجه های گردد و جزو هزینه  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینۀ. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تأمین  هزینه بینی پیش. 14ـ2
 . نیست

  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط  عملیات حجم. شود می منظور ن  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، جزو ردیفهای  انحرافی  راههای هزینۀ. 15ـ2
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست

،   شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس ارکنان ک  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهای  و مشخصات نـقشه. 16ـ2
 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه اجرای هزینۀ

 تا 421001 و 420303 تا 420301   ردیفهای  به  مربوط ایه  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  مقطوع  مبالغ جمع. 17ـ2
 از حد   هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی.  در زیر بیشتر شود  شده  تعیین ، نباید از میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421103

   عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینۀ  شده تعیین
 . برسد فنی

   فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع ، شبکه  برقی تاسیسات،   مکانیکی تاسیسات،   ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای ینه برآورد هز  درصد مبلغ4  میزان به
 6  میزان ، به  و زهکشی  و آبیاری  آب  انتقال ، خطوط آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای 2ـ17ـ2

  .  کارگاه  برچیدن تجهیز و های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه درصد مبلغ
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   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی 2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
   هزینۀ ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  آنها بدون  اجرای  برآورد هزینۀ  که در کارهایی. 18ـ2

 در بند   شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینۀ17ـ2 در بند   شده ن آنها از حدود تعیی تجهیز و برچیدن
  ولی.   نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین17ـ2

 .شود  می بینی  پیش  جداگانه صورت  به  ضرورت  برحسب17-2 بند  مذکور در ردیفهای
 
   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف. 1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه مبنای را   مشاور، آن  از تأیید مهندس  و پس کرده
   اجرایی دستگاههای ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه. 2ـ3

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه احداث مجوز   و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .نماید  می ، معرفی  ساختمان  در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف. 3ـ3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی. د برسان انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی پیش   پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات. 4ـ3

  ، انجام  بابت  از این  اضافی باشد و پرداخت  پیمانکار می هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  مبلغ تغییر کند،  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل1 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک ن تأمی ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ. 5ـ3

 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی پیش
   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که  در پیمانهایی) تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

  کند، در برابر حوادث  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه  موقت تاسیسات خود، ساختمانها و  هزینه  به  است پیمانکار، موظف. 6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به بوط مر تاسیساتساختمانها و . 7ـ3
  جز ساختمانها و قطعات به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح تجهیزات

، مورد نیاز کارفرما باشد،   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه تاسیسات ساختمانها و  ، چنانچه خته سا پیش
 یاد  سیساتتاپیمانکار، ساختمانها و   به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده
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   پرداخت نحوۀ. 4
   وضعیتها درج  و در صورت  شده آنها، محاسبه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک هزینۀ. 1ـ4
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره ید خدمت خر صورت  آنها به  تأمین  که  ردیفهایی  هزینۀ)تبصره
 .شود می  و پرداخت ، محاسبه  پیمان موضوع  عملیات پیشرفت تناسب  شود،به کارمربوط کل به که شودودرصورتی  می  ازکارمحاسبه بخش آن پیشرفت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف حتساب از ا ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ. 2ـ4
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینۀ. 3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای ورد هزینۀ برآ  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  پرداخت روش. 4ـ4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع ، شبکه  برقی تاسیسات و   مکانیکی تاسیسات،   ابنیه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط در کارهای. 1ـ4ـ4
  ، یا تدارک  است  الزم  پیمان  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه  تجهیز برچیدن  درصد مبلغ45 ـ

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات شرفت پی نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ
 .  و زهکشی  و آبیاری  آب  انتقال ، خطوط آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط در کارهای. 2ـ4ـ4
،   است  الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس ارگاه ک  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ30 ـ

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .ای اداری و دفاتر کار پیمانکاره تأمین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تأمین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202

420301 
تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و 

 .آزمایشگاه
  مقطوع

420302 
های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تأمین و تجهیز ساختمان

 .مشاور و آزمایشگاه
  مقطوع

  مقطوع .تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303

420401 
های پشتیبانی به انضمام هزینه تجهیز انبارهای  تأمین ساختمان

 . مشابهسرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد
  مقطوع

  مقطوع .تأمین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
  مقطوع .های عمومی تأمین و تجهیز ساختمان 420403
  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .ین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاهتأم 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تأمین سیستم 420603
  مقطوع .تأمین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تأمین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تأمین راه دسترسی 420701
  مقطوع . سرویسهای تأمین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تأمین راه 420703
  مقطوع .تأمین ایاب و ذهاب کارگاه 420801

420901 
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تأمین پی و سکو برای نصب ماشین

 .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
  مقطوع

420902 
جهیزات و راه اندازی آنها، یا تأمین آنها از راه آالت و ت نصب ماشین

 .خرید خدمت یا خرید مصالح
  مقطوع
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره

420903 
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین

 .برعکس
  مقطوع

421001 
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج 

ی که ارتفاع نماسازی بیش از ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقت
 . متر باشد5/3

  مقطوع

421002 
آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین

 .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس
  مقطوع

421003 
آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب

 . محل به محل دیگر در کارگاهمحل شمع و باروت از یک
  مقطوع

421004 
کوبی و  آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین

 .سپرکوبی به کارگاه و برعکس
  مقطوع

421005 
سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف

 .ها ساخته پل پیش
  مقطوع

421006 
 عات تیر مشبک فلزیبارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقط

 .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(
  مقطوع

421007 
ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب

 .هر پل به محل پل دیگر
  مقطوع

421101 
ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتأمین عال

و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در گودهایی که در مسیر عبور عابرین 
 .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه توزیع آب و شبکه جمع

  مقطوع

421102 
تأمین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از 

ها و گودها در کارهای رشته شبکۀ توزیع آب و شبکه  روی ترانشه
 .آوری فاضالب جمع

  مقطوع

421103 

یر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در تأمین مس
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری  شود، در کارهای رشته شبکۀ توزیع آب و شبکه جمع می

 .فاضالب

  مقطوع

421104 
تأمین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در 

 .آوری فاضالب جمعکارهای رشته شبکه 
  مقطوع

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
  



 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست. 6پیوست 
 1383فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 ٢٧٢

 اند بها منعقد شده ی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهای. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می  کارهای ،   پیمان  موضوع در چارچوباگر 
عیین قیمت جدید مطابق بینی نشده باشد برای ت بهای منضم به پیمان برای قیمت جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای قیمت جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد  ای باالسری، منطقهه مانند هزینه(تمام ضریبهای مندرج در پیمان از همان قیمت با اعمال " جدید عینا
شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیفهای قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار  استفاده می) سایر ضریبهای مربوط

 .باشد  درصد می25تا 
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه هیزات بند، تج  این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینۀ  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  و برچیدن تجهیز  مقطوع  درصد مبلغ25تا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


