


















بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فلورسنتچراغهاي.اولفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 چراغ فلورسنـت سقفي روكارقاب ساده، با سه عدد           
 . وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۴۱،۰۰۰عدد۰۱۰۱۰۴

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار قاب ساده، با دو عدد           
. وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۱۰،۵۰۰عدد۰۱۰۱۰۵

 چراغ فلورسنـت سقفي روكارقاب ساده، بايـك             
. وات۴۰عددالمـپ فلورسنـت

۷۳،۲۰۰عدد۰۱۰۱۰۶

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار قاب ساده، با سه عدد           
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۱۷،۵۰۰عدد۰۱۰۱۰۷

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار قاب ساده، با دو عدد           
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۹۳،۵۰۰عدد۰۱۰۱۰۸

عدد  چراغ فلورسنـت سقفي روكار قاب ساده، با يـك          
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۶۲،۴۰۰عدد۰۱۰۱۰۹

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با سه عدد          
 . وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۴۹،۰۰۰عدد۰۱۰۲۰۴

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با دو عدد          
. وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۱۹،۵۰۰عدد۰۱۰۲۰۵

عدد  چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با يـك         
. وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۷۷،۸۰۰عدد۰۱۰۲۰۶

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با سه عدد          
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۲۹،۵۰۰عدد۰۱۰۲۰۷

 چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با دو عدد          
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۹۳،۵۰۰عدد۰۱۰۲۰۸

عدد  چراغ فلورسنـت سقفي روكار رفلكتوري، با يـك         
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۶۹،۶۰۰عدد۰۱۰۲۰۹

 چراغ فلورسنـت سقفي توكار رفلكتوري با دو عدد           
 . وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۴۷،۰۰۰عدد۰۱۰۳۰۵

 چراغ فلورسنـت سقفي توكار رفلكتوري با يـك عدد         
. وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۹۵،۳۰۰عدد۰۱۰۳۰۶

 چراغ فلورسنـت سقفي توكار رفلكتوري با دو عدد           
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۰۶،۰۰۰عدد۰۱۰۳۰۸



بهای کلمقدارشرح
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فهرست بهاي واحد پايه رشته
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 چراغ فلورسنـت سقفي توكار رفلكتوري با يـك عدد         
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۷۰،۷۰۰عدد۰۱۰۳۰۹

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
باسه عدد  )  سقـف دامپايامشابه آن  (در پانلهاي سقفي     
 . وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۲۲۴،۵۰۰عدد۰۱۰۵۰۴

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
دو عدد  با  )  سقـف دامپا يا مشابه آن    (در پانلهاي سقفي    
 . وات۴۰المـپ فلورسنـت 

۱۶۵،۰۰۰عدد۰۱۰۵۰۵

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
يـك  با  )  سقـف دامپا يا مشابه آن     (در پانلهاي سقفي     

 . وات۴۰عدد المـپ فلورسنـت 

۱۳۰،۰۰۰عدد۰۱۰۵۰۶

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
باشـش  )  سقـف دامپا يا مشابه آن     (در پانلهاي سقفي     

 . وات۲۰عدد المـپ فلورسنـت 

۲۸۱،۵۰۰عدد۰۱۰۵۰۷

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
باچهار  )  سقـف دامپا يا مشابه آن     (در پانلهاي سقفي     

 . وات۲۰عدد المـپ فلورسنـت 

۲۴۲،۵۰۰عدد۰۱۰۵۰۸

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
باسه عدد  )  سقـف دامپا يا مشابه آن    (در پانلهاي سقفي    
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۸۵،۵۰۰عدد۰۱۰۵۰۹

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
دو عدد  با  )  سقـف دامپا يا مشابه آن    (در پانلهاي سقفي    
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۴۳،۵۰۰عدد۰۱۰۵۱۰

نصـب  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، براي       
يـك  با  )  سقـف دامپا يا مشابه آن     (در پانلهاي سقفي     

 . وات۲۰عدد المـپ فلورسنـت 

۱۰۳،۵۰۰عدد۰۱۰۵۱۱

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
. وات۴۰لوورفلزي، با چهارعدد المـپ فلورسنـت

۲۷۴،۵۰۰عدد۰۱۰۶۰۵

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
. وات۴۰لوورفلزي، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۲۳۰،۰۰۰عدد۰۱۰۶۰۶
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لوور  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي        
 . وات۴۰فلزي، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

۱۷۸،۰۰۰عدد۰۱۰۶۰۷

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
. وات۴۰لوورفلزي، با يـك عدد المـپ فلورسنـت

۱۳۵،۵۰۰عدد۰۱۰۶۰۸

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
. وات۲۰لوورفلزي، با شـش عدد المـپ فلورسنـت

۲۸۶،۰۰۰عدد۰۱۰۶۰۹

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
 . وات۲۰لوورفلزي، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 

۲۴۶،۵۰۰عدد۰۱۰۶۱۰

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
. وات۲۰لوورفلزي، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۱۸۶،۰۰۰عدد۰۱۰۶۱۱

لوور  چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي        
. وات۲۰فلزي، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۱۴۷،۵۰۰عدد۰۱۰۶۱۲

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار، داراي           
 . وات۲۰لوورفلزي، با يـك عدد المـپ فلورسنـت 

۹۸،۳۰۰عدد۰۱۰۶۱۳

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۴۰لوورفلزي، با چهار عدد المـپ فلورسنـت

۲۸۰،۵۰۰عدد۰۱۰۷۰۵

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۴۰لوورفلزي، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۲۲۹،۵۰۰عدد۰۱۰۷۰۶

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
 . وات۴۰لوورفلزي، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

۱۷۵،۰۰۰عدد۰۱۰۷۰۷

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۴۰لوورفلزي، با يـك عدد المـپ فلورسنـت

۱۳۴،۵۰۰عدد۰۱۰۷۰۸

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۲۰لوورفلزي، با شـش عدد المـپ فلورسنـت

۲۸۲،۵۰۰عدد۰۱۰۷۰۹

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
 . وات۲۰لوورفلزي، با چهار عدد المـپ فلورسنـت 

۲۴۳،۰۰۰عدد۰۱۰۷۱۰

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۲۰لوورفلزي، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۱۸۲،۵۰۰عدد۰۱۰۷۱۱

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
. وات۲۰لوورفلزي، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۱۴۴،۵۰۰عدد۰۱۰۷۱۲
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 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش توكار، داراي            
 . وات۲۰لوورفلزي، با يـك عدد المـپ فلورسنـت 

۹۷،۹۰۰عدد۰۱۰۷۱۳

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
  ۴۰پالستيكي ساده، با چهار عدد المـپ فلورسنـت           

 .وات

۲۶۷،۵۰۰عدد۰۱۰۹۰۵

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
.وات۴۰پالستيكي ساده، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۲۳۱،۰۰۰عدد۰۱۰۹۰۶

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
.وات۴۰پالستيكي ساده، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۱۸۷،۰۰۰عدد۰۱۰۹۰۷

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكارتمام             
  ۴۰پالستيكي ساده، با يـك عدد المـپ فلورسنـت           

 .وات

۱۳۴،۵۰۰عدد۰۱۰۹۰۸

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
  ۲۰پالستيكي ساده، با شـش عدد المـپ فلورسنـت          

 .وات

۲۷۸،۵۰۰عدد۰۱۰۹۰۹

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
  ۲۰پالستيكي ساده، با چهار عدد المـپ فلورسنـت           

 .وات

۲۴۷،۰۰۰عدد۰۱۰۹۱۰

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
 .وات  ۲۰پالستيكي ساده، با سه عدد المـپ فلورسنـت 

۱۶۹،۵۰۰عدد۰۱۰۹۱۱

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
.وات۲۰پالستيكي ساده، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۱۳۸،۵۰۰عدد۰۱۰۹۱۲

 چراغ فلورسنـت سقفي چهارگوش روكار تمام             
  ۲۰پالستيكي ساده، با يـك عدد المـپ فلورسنـت           

 .وات

۱۰۵،۵۰۰عدد۰۱۰۹۱۳

يكعدد  چراغ سيلندري روكار با رفلكتور سفيد رنـگ و         
. وات۱۸المـپ فلورسنـت كامپكـت

۹۷،۱۰۰عدد۰۱۱۰۰۱

 چراغ سيلندري روكار با رفلكتور سفيد رنـگ و دو            
 . وات۱۸عدد المـپ فلورسنـت كامپكـت 

۱۴۶،۵۰۰عدد۰۱۱۰۰۲

يكعدد  چراغ سيلندري توكار با رفلكتور سفيد رنـگ و          
. وات۱۸المـپ فلورسنـت كامپكـت

۸۱،۹۰۰عدد۰۱۱۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فلورسنتچراغهاي.اولفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

عدد  چراغ سيلندري توكار با رفلكتور سفيد رنـگ و دو          
 . وات۱۸المـپ فلورسنـت كامپكـت 

۱۴۰،۵۰۰عدد۰۱۱۱۰۲

 چراغ فلورسنـت با حباب پالستيكي گوشه اي و دو           
. وات۴۰عدد المـپ فلورسنـت

۲۱۷،۰۰۰عدد۰۱۱۶۰۳

يـك  چراغ فلورسنـت با حباب پالستيكي گوشه اي و          
. وات۴۰عدد المـپ فلورسنـت

۱۸۹،۰۰۰عدد۰۱۱۶۰۴

 چراغ فلورسنـت با حباب پالستيكي گوشه اي و دو           
 . وات۲۰عدد المـپ فلورسنـت 

۱۴۹،۰۰۰عدد۰۱۱۶۰۵

يـك  چراغ فلورسنـت با حباب پالستيكي گوشه اي و          
. وات۲۰عدد المـپ فلورسنـت

۹۳،۹۰۰عدد۰۱۱۶۰۶

 چراغ فلورسنـت ديواري كدويي بلند روكار تمام            
. وات۲۰پالستيكي، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۱۲۰،۰۰۰عدد۰۱۱۷۰۱

 چراغ فلورسنـت پالستيكي مخصوص روشويي، با          
 . وات۲۰يـك عدد المـپ فلورسنـت 

۱۰۵،۵۰۰عدد۰۱۱۸۰۱

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چراغ هاي رشته اي و کم مصرف.فصل دوم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال
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 چراغ گريفي سقفي روكار، با حباب شيشه اي گرد يا            
  سانتيمتر و يـك     ۳۰چهارگوش شيري به قطر حدود     

. وات۱۰۰عدد المـپ رشته اي 

۵۰،۸۰۰عدد۰۲۰۱۰۱

 چراغ گريفي سقفي روكار، با حباب شيشه اي گرد يا            
  سانتيمتر و يـك     ۲۵چهارگوش شيري به قطر حدود       

. وات۶۰عدد المـپ رشته اي 

۴۵،۶۰۰عدد۰۲۰۱۰۲

 چراغ سقفي روكار، با پايه چيني، حباب شيشه اي              
  سانتيمتر و يـك عدد      ۱۸كروي شيري به قطر حدود       

. وات۱۰۰المـپ رشته اي 

۳۷،۸۰۰عدد۰۲۰۲۰۱

كروي  چراغ سقفي روكار، با پايه چيني، حباب شيشه اي          
المـپ   سانتيمتر و يـك عدد       ۱۴شيري به قطر حدود      

 . وات۶۰رشته اي 

۳۷،۲۰۰عدد۰۲۰۲۰۲

 چراغ ديواري روكار، با پايه چيني، حباب شيشه اي             
  سانتيمتر و يـك عدد      ۱۸كروي شيري به قطر حدود       

. وات۱۰۰المـپ رشته اي 

۳۷،۲۰۰عدد۰۲۰۳۰۱

 چراغ ديواري روكار، با پايه چيني، حباب شيشه اي             
  سانتيمتر و يـك عدد      ۱۴كروي شيري به قطرحدود      

. وات۶۰المـپ رشته اي 

۳۷،۲۰۰عدد۰۲۰۳۰۲

۶۰   ، با يـك عدد المـپ رشته اي         E  ۲۷سرپيچ باكاليتي   
 .مربوط وات و حداكثر نيم مترسيم دوال، با ترمينال 

۸،۸۱۰عدد۰۲۰۴۰۱

 چراغ دكوراتيو ديواري، با بدنه فلزي و حباب                
  وات شمعي يا    ۴۰پالستيكي شيري و دو عدد المـپ        

 .معمولي

۶۴،۵۰۰عدد۰۲۰۵۰۱

 چراغ دكوراتيو ديواري، با بدنه فلزي و حباب                
يا    وات شمعي     ۶۰پالستيكي شيري و يـك عدد المـپ 

 .معمولي

۴۱،۴۰۰عدد۰۲۰۵۰۲

پالستيكي  چراغ دكوراتيو ديواري با قاب فلزي، حباب         
. وات شمعي۴۰و دو عدد المـپ 

۵۱،۹۰۰عدد۰۲۰۶۰۱

از  چراغ دكوراتيو سقفي روكار استوانه اي، ساخته شده         
 آلومينيوم آنودايز شده، با نور پخـش كن دندانه اي              

.وات۱۰۰به رنـگ مشكي و يـك عدد المـپ رشته اي

۴۴،۷۰۰عدد۰۲۰۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چراغ هاي رشته اي و کم مصرف.فصل دوم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 چراغ دكوراتيو سقفي توكار استوانه اي، ساخته شده از          
يا  آلومينيوم يا ورق آهن براق كرمه با قاب چهارگوش           

۱۰۰   گرد كرمه يا رنگي و يـك عدد المـپ رشته اي             
 .وات

۵۳،۷۰۰عدد۰۲۰۸۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صنعتيچراغهاي.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سرپيچهاي  چراغ فلورسنـت سقفي روكار، با قاب ساده،  
المـپ  ضد رطوبـت و گرد و غبار، با دو عدد                  

. وات ساخـت داخل۴۰فلورسنـت 

۱۶۱،۰۰۰عدد۰۳۰۱۰۱

سرپيچهاي  چراغ فلورسنـت سقفي روكار، باقاب ساده،       
المـپ  ضد رطوبـت و گرد و غبار، با يـك عدد                

. وات ساخـت داخل۴۰فلورسنـت 

۱۰۹،۰۰۰عدد۰۳۰۱۰۲

و  چراغ صنعتي فلورسنـت سقفي روكار، ضد رطوبـت        
شفاف،  گرد و غبار، با سرپيچ معمولي، حباب پالستيكي         

۴۰فلورسنـت    قاب آلومينيومي و با سه عدد المـپ           
 .وات ساخـت داخل

۲۳۰،۵۰۰عدد۰۳۰۲۰۱

و  چراغ صنعتي فلورسنـت سقفي روكار، ضد رطوبـت        
شفاف،  گرد و غبار، با سرپيچ معمولي، حباب پالستيكي         

۴۰فلورسنـت    قاب آلومينيومي و با دو عدد المـپ           
 .وات ساخـت داخل

۱۹۰،۰۰۰عدد۰۳۰۲۰۲

و  چراغ صنعتي فلورسنـت سقفي روكار، ضد رطوبـت        
پالستيكي  گرد و غبار، با سرپيچ ضد رطوبـت، حباب           
فلورسنـت  شفاف، قاب آلومينيومي و با دو عدد المـپ         

. وات ساخـت داخل۴۰

۲۰۵،۰۰۰عدد۰۳۰۳۰۱

ضد  چراغ صنعتي فلورسنـت رفلكتوري، با سرپيچهاي        
وات    ۴۰رطوبـت و با سه عدد المـپ فلورسنـت            

 .ساخـت داخل

۲۰۴،۰۰۰عدد۰۳۰۴۰۳

ضد  چراغ صنعتي فلورسنـت رفلكتوري، با سرپيچهاي        
  وات  ۴۰رطوبـت و با دو عدد المـپ فلورسنـت            

 .ساخـت داخل

۱۶۲،۵۰۰عدد۰۳۰۴۰۴

اي  چراغ صنعتي پهن تاب با قاب فلزي، و رنـگ كوره           
۱۶۰گازي     سانتيمتر و يـك عدد المـپ       ۳۰به قطر حدود  

 .وات

۹۹،۰۰۰عدد۰۳۰۵۰۱

اي  چراغ صنعتي پهن تاب با قاب فلزي، و رنـگ كوره           
وات    ۲۰۰ سانتيمتر و يـك عدد المـپ       ۳۰به قطر حدود    

 .رشته اي

۷۳،۵۰۰عدد۰۳۰۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صنعتيچراغهاي.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

يـك  چراغ صنعتي با رفلكتورآلومينيومي آنودايز شده و        
 .داخل  وات بخار جيوه، ساخـت ۲۵۰عدد المـپ 

۲۰۱،۵۰۰عدد۰۳۰۶۰۱

يـك  چراغ صنعتي با رفلكتورآلومينيومي آنودايز شده و        
.داخل وات بخار جيوه، ساخـت۴۰۰عدد المـپ 

۲۴۹،۰۰۰عدد۰۳۰۶۰۲

و  چراغ تونلي گرد باحباب شيشه اي، سبد محافظ فلزي          
. وات رشته اي۱۰۰يـك عدد المـپ 

۳۲،۰۰۰عدد۰۳۰۷۰۱

فلزي  چراغ تونلي بيضي با حباب شيشه اي، سبد محافظ          
 . وات رشته اي۱۰۰ يا ۶۰و يـك عدد المـپ 

۳۳،۶۰۰عدد۰۳۰۷۰۲

 چراغ فلورسنـت تونلي ضد رطوبـت، ساخته شده از          
  ۴۰مواد پلي كربنات، با سه عدد المـپ فلورسنـت             

 .وات ساخـت داخل

۰عدد۰۳۰۸۰۱

 چراغ فلورسنـت تونلي ضد رطوبـت، ساخته شده از          
وات    ۴۰موادپلي كربنات، با دو عدد المـپ فلورسنـت        

 .ساخـت داخل

۰عدد۰۳۰۸۰۲

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آزاد فضاي چراغهاي.چهارمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 چراغ خياباني بلند با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز         
 شده و حباب پالستيكي شفاف و ضدگرد و خاك و             

. وات۴۰نفوذ باران، با سه عدد المـپ فلورسنـت

۰عدد۰۴۰۱۰۱

 چراغ خياباني بلند با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز         
 شده و حباب پالستيكي شفاف و ضدگرد و خاك و             

. وات۴۰نفوذ باران، با دو عدد المـپ فلورسنـت

۰عدد۰۴۰۱۰۲

و  چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز شده        
 حباب پالستيكي شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و             

  ۱۲۵حرارت، از نوع الك پشتي با يـك عدد المـپ             
 .وات بخار جيوه

۲۱۴،۰۰۰عدد۰۴۰۲۰۱

و  چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز شده        
 حباب پالستيكي شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و             

  ۲۵۰حرارت، از نوع الك پشتي با يـك عدد المـپ             
 .وات بخار جيوه

۳۷۵،۰۰۰عدد۰۴۰۲۰۲

و  چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز شده        
 حباب پالستيكي شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و             

  ۴۰۰حرارت، از نوع الك پشتي با يـك عدد المـپ             
 .وات بخار جيوه

۴۴۸،۰۰۰عدد۰۴۰۲۰۳

و  چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز شده        
 حباب پالستيكي شفاف و مقاوم درمقابل ضربه و             

  ۲۵۰حرارت، از نوع الك پشتي با يـك عدد المـپ             
.وات بخار سديم تحـت فشار

۵۷۲،۵۰۰عدد۰۴۰۲۰۴

و  چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي، رفلكتورآنودايز شده        
 حباب پالستيكي شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و             

  ۴۰۰حرارت، از نوع الك پشتي با يـك عدد المـپ             
 .وات بخارسديم تحـت فشار

۶۲۴،۵۰۰عدد۰۴۰۲۰۵

(   چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي ريخته شده               
 تحـت فشار و رفلكتورآنودايز شده، با         )  دايكاسـت

 حباب شيشه اي پريسماتيـك ضدحرارت و مقاوم در          
.بخارجيوه وات۱۲۵مقابل ضربه و با يـك عدد المـپ

۲۲۶،۰۰۰عدد۰۴۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آزاد فضاي چراغهاي.چهارمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

(   چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي ريخته شده               
 تحـت فشار و رفلكتورآنودايز شده،          )  دايكاسـت

در  باحباب شيشه اي پريسماتيـك ضد حرارت و مقاوم          
  وات بخار    ۲۵۰مقابل ضربه و با يـك عدد المـپ           

 .جيوه

۴۶۰،۰۰۰عدد۰۴۰۳۰۲

 چراغ خياباني با بدنه آلومينيومي ريخته شده                 
 تحـت فشار و رفلكتورآنودايز شده، با         )  دايكاسـت

 حباب شيشه اي پريسماتيـك ضد حرارت و مقاوم در          
  وات بخار    ۴۰۰مقابل ضربه و با يـك عدد المـپ           

 .جيوه

۵۱۷،۰۰۰عدد۰۴۰۳۰۳

حدود  چراغ معابر لعابي پهن تاب با قاب فلزي، به قطر           
۱۸    سانتيمتر و حباب پالستيكي به قطر حدود              ۳۵

با   وات و    ۱۵۰سانتيمتر، با يـك عدد المـپ رشته اي          
 .پايه فلزي مربوط، براي نصـب روي تير يا ديوار

۹۷،۰۰۰عدد۰۴۰۴۰۱

۱۶۰   چراغ پاركي باحباب پالستيكي و يـك عدد المـپ     
 .وات گازي

۱۶۵،۰۰۰عدد۰۴۰۵۰۳

پالستيكي  چراغ چمني پايه كوتاه استوانه اي، با حباب          
. وات رشته اي۱۰۰و يـك عدد المـپ 

۱۰۳،۰۰۰عدد۰۴۰۶۰۱

 چراغ مكعبي قابل نصـب روي نرده، با حباب                 
 . وات رشته اي۱۰۰پالستيكي و يـك عدد المـپ 

۱۰۷،۵۰۰عدد۰۴۰۷۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مخصوص چراغهاي.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

درجه  چراغ آگاه كننده قرمز براي ساختمانهاي مرتفع با         
يـك عدد   به طور كامل، با شيشه نشكن،          IP  ۴۴حفاظـت  

بدون تابلوي   وات رشته اي، تسمه اتصال،        ۱۰۰المـپ  
.فرمان مربوط، و بدون پايه

۰عدد۰۵۰۱۰۱

درجه  چراغ آگاه كننده قرمز براي ساختمانهاي مرتفع با         
يـك عدد   به طوركامل، با شيشه نشكن،         IP  ۴۴حفاظـت  

بدون تابلوي   وات رشته اي، تسمه اتصال،        ۱۰۰المـپ  
 .فرمان مربوط، و بدون پايه ولي دوبله

۰عدد۰۵۰۱۰۲

 با سه عدد   )  باالي تخـت (چراغ پالستيكي بيمارستاني    
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۲۳۰،۵۰۰عدد۰۵۰۲۰۱

 با دو عدد   )  باالي تخـت (چراغ پالستيكي بيمارستاني    
. وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۷۲،۰۰۰عدد۰۵۰۲۰۲

عدد  با يـك   )  باالي تخـت (چراغ پالستيكي بيمارستاني    
 . وات۲۰المـپ فلورسنـت 

۱۳۱،۰۰۰عدد۰۵۰۲۰۳

بستري،  چراغ فلورسنـت قاب فلزي بيمارستاني تخـت       
نور عمومي،  وات براي ۴۰با دو عدد المـپ فلورسنـت 

۲۰فلورسنـت    با كليد يـك پل و يـك عدد المـپ            
.وات براي مطالعه، با كليد نخي

۳۲۸،۰۰۰عدد۰۵۰۳۰۱

بستري،  چراغ فلورسنـت قاب فلزي بيمارستاني تخـت       
نور   وات براي      ۴۰با يـك عدد المـپ فلورسنـت         

فلورسنـت  عمومي، با كليد يـك پل و يـك عدد المـپ    
. وات براي مطالعه، با كليد نخي۲۰

۲۷۶،۵۰۰عدد۰۵۰۳۰۲

بستري،  چراغ فلورسنـت قاب فلزي بيمارستاني تخـت       
نور عمومي،  وات براي ۴۰با دو عدد المـپ فلورسنـت 

۲۰فلورسنـت    با كليد يـك پل و يـك عدد المـپ            
درصورتي كه داراي  وات براي مطالعه، با كليد نخي         
دو طرف بوده و يـك  يـك عدد پريز برق ارت دار در         

فيـش گالبي و يـك عدد  عدد شاسي احضار با محل       
 .پيـش بيني شده باشد پريز تلفن در يـك طرف 

۳۸۵،۰۰۰عدد۰۵۰۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مخصوص چراغهاي.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بستري،  چراغ فلورسنـت قاب فلزي بيمارستاني تخـت       
نور   وات براي      ۴۰با يـك عدد المـپ فلورسنـت         

فلورسنـت  عمومي، با كليد يـك پل و يـك عدد المـپ    
درصورتي كه داراي   وات براي مطالعه، با كليد نخي        ۲۰

دو طرف بوده و يـك  يـك عدد پريز برق ارت دار در         
فيـش گالبي و يـك عدد  عدد شاسي احضار با محل       

.پيـش بيني شده باشدپريز تلفن در يـك طرف

۵۲۳،۰۰۰عدد۰۵۰۳۰۴

با  چراغ ويژه روشن كردن كـف، از نوع ديواري توكار           
 بدنه فلزي و صفحه روي چراغ از ورق استينلـس              
 استيل شبكه اي، با سرپيچ مرغوب و يـك عدد المـپ           

 . وات۲۵شمعي 

۴۸،۰۰۰عدد۰۵۰۴۰۱

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي و صفحه مخصوص روي آن، با كليد قطع  و               

عدد  وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري روكار، باسه           
يـك   وات به طور كامل از نوع          ۲۰المـپ فلورسنـت   
 .خانه، ساخـت داخل

۳۰۸،۰۰۰عدد۰۵۰۵۰۱

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي و صفحه مخصوص روي آن، با دو عدد كليد             
با  قطع و وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري روكار،            

  وات براي هرخانه،      ۲۰سه عدد المـپ فلورسنـت       
 به طور كامل از نوع دو خانه يـك واحدي ساخـت              

 .داخل

۵۳۰،۵۰۰عدد۰۵۰۵۰۲

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي و صفحه مخصوص روي آن، با سه عدد كليد             
با  قطع و وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري روكار،            

  وات براي هرخانه،      ۲۰سه عدد المـپ فلورسنـت       
 به طور كامل از نوع سه خانه يـك واحدي ساخـت              

 .داخل

۰عدد۰۵۰۵۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مخصوص چراغهاي.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي و صفحه مخصوص روي آن، با چهار عدد كليد           
با  قطع و وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري روكار،            

  وات براي هرخانه،      ۲۰سه عدد المـپ فلورسنـت       
 به طور كامل از نوع چهارخانه يـك واحدي ساخـت           

 .داخل

۷۸۳،۵۰۰عدد۰۵۰۵۰۴

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي داخلي، صفحه رويي مخصوص، كليد قطع و            
 وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري توكار، با قاب             

المـپ  رويي استينلـس استيل، قابل استريل و سه عدد          
خانه يـك   وات براي هرخانه، از نوع سه        ۲۰فلورسنـت 

.واحدي به طور كامل ساخـت داخل

۰عدد۰۵۰۷۰۱

 ، با قاب    )نگاتوسكوپ(چراغ ويژه فيلم راديولوژي       
 فلزي داخلي، صفحه رويي مخصوص، كليد قطع و            
 وصل و گيره هاي فيلم، از نوع ديواري توكار، با قاب             

المـپ  رويي استينلـس استيل، قابل استريل و سه عدد          
چهارخانه   وات براي هرخانه، از نوع          ۲۰فلورسنـت  

.يـك واحدي به طور كامل ساخـت داخل

۰عدد۰۵۰۷۰۲

 نورافكن ويژه فضاي آزاد با بدنه ريخته شده از                
و  آلومينيوم و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور پارابوليـك         

ساخـت   وات   ۲۰۰۰يـك عدد المـپ هالوژن مدادي       
 .داخل

۲۳۷،۵۰۰عدد۰۵۰۸۰۱

ازآلومينيوم  نورافكن ويژه فضاي آزاد با بدنه ريخته شده         
پارابوليـك و يـك  و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور         

.وات ساخـت داخل۱۵۰۰عدد المـپ هالوژن مدادي

۲۱۴،۵۰۰عدد۰۵۰۸۰۲

 نورافكن ويژه فضاي آزاد با بدنه ريخته شده از                
و  آلومينيوم و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور پارابوليـك         

ساخـت   وات   ۱۰۰۰يـك عدد المـپ هالوژن مدادي       
 .داخل

۱۹۳،۵۰۰عدد۰۵۰۸۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مخصوص چراغهاي.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ازآلومينيوم  نورافكن ويژه فضاي آزاد با بدنه ريخته شده         
پارابوليـك و يـك  و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور         

.وات ساخـت داخل۵۰۰عدد المـپ هالوژن مدادي

۱۶۲،۰۰۰عدد۰۵۰۸۰۴

شده  نورافكن ويژه فضاي داخل ساختمان با بدنه ريخته         
پارابوليـك  ازآلومينيوم و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور        

وات ساخـت    ۱۰۰۰و يـك عدد المـپ هالوژن مدادي       
 .داخل

۱۶۸،۵۰۰عدد۰۵۰۹۰۱

شده  نورافكن ويژه فضاي داخل ساختمان با بدنه ريخته         
 از آلومينيوم و پره هاي خنـك كننده، رفلكتور                 

  ۵۰۰پارابوليـك و يـك عدد المـپ هالوژن مدادي            
 .وات ساخـت داخل

۱۴۳،۵۰۰عدد۰۵۰۹۰۲

لوور فلزي براي نصـب روي نورافكنهاي رديفهاي
 ، به منظور جلوگيري از تابـش        ۰۵۰۹۰۲ تا    ۰۵۰۸۰۱   

 .مستقيم نور

۰عدد۰۵۱۰۰۱

چراغ ويژه ماوراي بنفـش بدون توليداوزون، باالمـپ
  وات، باسرپيچ، ترانـس وراه اندازبه        ۳۰ ولـت   ۲۲۰   

 طوركامل، براي نصـب درداخل كانالهاي هوا، بدون          
 .قاب مربوط

۰عدد۰۵۱۱۰۱

 چراغ ويژه ماوراي بنفـش از نوع ديواري، با شيشه             
مخصوص ماوراي بنفش بدون توليد اوزون، با المـپ

  وات، با سرپيچ، ترانـس و راه انداز          ۳۰ ولـت   ۲۲۰   
 .به طور كامل

۰عدد۰۵۱۱۰۲

۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمها.ششمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۰ /۵ به مقطع . 

۴۵۰مترطول۰۶۰۱۰۱

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۷۵/۰ به مقطع .

۴۸۵مترطول۰۶۰۱۰۲

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۱ به   مقطع .

۵۶۰مترطول۰۶۰۱۰۳

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۵/۱ به مقطع . 

۶۹۰مترطول۰۶۰۱۰۴

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۵/۲ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۱۰۵

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۴ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۱۰۶

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۶ به مقطع . 

۰مترطول۰۶۰۱۰۷

سيم مسي تـك ال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۱۰ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۱۰۸

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۶ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۲۰۱

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۱۰ به مقطع . 

۰مترطول۰۶۰۲۰۲

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۱۶ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۲۰۳

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۲۵ به مقطع .

۷،۹۴۰مترطول۰۶۰۲۰۴

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۳۵ به مقطع . 

۹،۲۴۰مترطول۰۶۰۲۰۵

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۵۰ به مقطع .

۱۲،۷۰۰مترطول۰۶۰۲۰۶

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۷۰ به مقطع .

۱۵،۲۰۰مترطول۰۶۰۲۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمها.ششمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۹۵ به مقطع . 

۲۰،۸۰۰مترطول۰۶۰۲۰۸

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۱۲۰ به مقطع .

۲۵،۶۰۰مترطول۰۶۰۲۰۹

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۱۵۰ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۲۱۰

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۱۸۵ به مقطع . 

۳۷،۲۰۰مترطول۰۶۰۲۱۱

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۲۴۰ به مقطع .

۴۸،۷۰۰مترطول۰۶۰۲۱۲

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
NYA  ميليمترمربع۳۰۰ به مقطع .

۰مترطول۰۶۰۲۱۳

سيم مسي چندال، با روكـش ترموپالستيـك از نوع
 NYA  ميليمترمربع۴۰۰ به مقطع . 

۰مترطول۰۶۰۲۱۴

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۵/۰ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۵۲۵مترطول۰۶۰۴۰۱

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
  ۷۵/۰ به مقطع         NYAF  ترموپالستيـك از نوع       

 .ميليمترمربع

۵۶۵مترطول۰۶۰۴۰۲

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۱ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۶۰۵مترطول۰۶۰۴۰۳

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
 .ميليمترمربع  ۵/۱ به مقطع  NYAF ترموپالستيـك از نوع 

۷۴۵مترطول۰۶۰۴۰۴

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۵/۲ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۱،۰۰۰مترطول۰۶۰۴۰۵

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۴ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۱،۳۶۰مترطول۰۶۰۴۰۶

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
 .ميليمترمربع  ۶ به مقطع  NYAF ترموپالستيـك از نوع 

۱،۹۱۰مترطول۰۶۰۴۰۷

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۱۰ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۲،۸۳۰مترطول۰۶۰۴۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمها.ششمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
 .ميليمترمربع  ۱۶ به مقطع  NYAF ترموپالستيـك از نوع 

۴،۲۵۰مترطول۰۶۰۴۰۹

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۲۵ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۸،۳۸۰مترطول۰۶۰۴۱۰

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
.ميليمترمربع۳۵ به مقطعNYAF ترموپالستيـك از نوع 

۱۰،۸۰۰مترطول۰۶۰۴۱۱

 ، با روكـش      )افشان(سيم مسي قابل انعطاف            
 .ميليمترمربع  ۵۰ به مقطع  NYAF ترموپالستيـك از نوع 

۱۴،۸۰۰مترطول۰۶۰۴۱۲

از نوع)  سيم نايلوني (سيم مسي دوقلوي قابل انعطاف       
NYZ  ميليمترمربع۲*۵/۰ به مقطع .

۶۱۰مترطول۰۶۰۷۰۱

از نوع)  سيم نايلوني (سيم مسي دوقلوي قابل انعطاف       
NYZ  ميليمترمربع۲*۷۵/۰ به مقطع .

۷۳۵مترطول۰۶۰۷۰۲

از نوع)  سيم نايلوني (سيم مسي دوقلوي قابل انعطاف       
 NYZ  ميليمترمربع۲*۱ به مقطع . 

۹۶۵مترطول۰۶۰۷۰۳

از نوع)  سيم نايلوني (سيم مسي دوقلوي قابل انعطاف       
NYZ  ميليمترمربع۲*۵/۱ به مقطع .

۱،۲۹۰مترطول۰۶۰۷۰۴

از نوع)  سيم نايلوني (سيم مسي دوقلوي قابل انعطاف       
NYZ  ميليمترمربع۲*۵/۲ به مقطع .

۱،۷۸۰مترطول۰۶۰۷۰۵

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۵/۱ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب در داخل ترانشه

۹۴۵مترطول۰۷۰۱۰۱

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
۱×۵/۲    و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱،۱۵۰مترطول۰۷۰۱۰۲

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۴ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱،۶۷۰مترطول۰۷۰۱۰۳

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۶ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲،۰۷۰مترطول۰۷۰۱۰۴

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۱۰ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۳،۱۷۰مترطول۰۷۰۱۰۵

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۱۶ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۴،۸۴۰مترطول۰۷۰۱۰۶

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۲۵ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۸،۵۸۰مترطول۰۷۰۱۰۷

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۳۵ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۱،۱۰۰مترطول۰۷۰۱۰۸

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۵۰ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۴،۷۰۰مترطول۰۷۰۱۰۹

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۷۰ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۰،۱۰۰مترطول۰۷۰۱۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۹۵ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۶،۷۰۰مترطول۰۷۰۱۱۱

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۱۲۰ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۳۴،۰۰۰مترطول۰۷۰۱۱۲

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۱۵۰ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۴۰،۱۰۰مترطول۰۷۰۱۱۳

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۱۸۵ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۴۹،۳۰۰مترطول۰۷۰۱۱۴

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۲۴۰ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۶۴،۸۰۰مترطول۰۷۰۱۱۵

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۳۰۰ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۷۹،۴۰۰مترطول۰۷۰۱۱۶

 كابل زميني تـك سيمه با عايق و روكـش                    
  ۱×۴۰۰ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۰۱،۵۰۰مترطول۰۷۰۱۱۷

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۵/۱ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۲،۹۴۰مترطول۰۷۰۲۰۱

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۵/۲ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۳،۵۵۰مترطول۰۷۰۲۰۲

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي نصـب    ۲×۴ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۴،۷۴۰مترطول۰۷۰۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي نصـب    ۲×۶ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۵،۸۱۰مترطول۰۷۰۲۰۴

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۱۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۸،۰۱۰مترطول۰۷۰۲۰۵

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۱۶ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۱،۹۰۰مترطول۰۷۰۲۰۶

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۲۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۲۳،۰۰۰مترطول۰۷۰۲۰۷

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۳۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۲۹،۶۰۰مترطول۰۷۰۲۰۸

ترموپالستيـك  كابل زميني دو سيمه با عايق و روكـش          
ميليمترمربع، براي    ۲×۵۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۴۰،۳۰۰مترطول۰۷۰۲۰۹

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۵/۱ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۳،۴۰۰مترطول۰۷۰۳۰۱

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۵/۲ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۴،۲۴۰مترطول۰۷۰۳۰۲

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي نصـب    ۳×۴ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۵،۹۶۰مترطول۰۷۰۳۰۳

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي نصـب    ۳×۶ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۷،۳۸۰مترطول۰۷۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۱۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۰،۸۰۰مترطول۰۷۰۳۰۵

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۱۶ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۶،۱۰۰مترطول۰۷۰۳۰۶

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۲۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۲۹،۲۰۰مترطول۰۷۰۳۰۷

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۳۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۳۷،۵۰۰مترطول۰۷۰۳۰۸

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۵۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۴۳،۸۰۰مترطول۰۷۰۳۰۹

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۷۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۵۹،۱۰۰مترطول۰۷۰۳۱۰

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۹۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۷۸،۳۰۰مترطول۰۷۰۳۱۱

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۱۲۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۹۸،۴۰۰مترطول۰۷۰۳۱۲

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۱۵۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۱۸،۰۰۰مترطول۰۷۰۳۱۳

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۱۸۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۴۶،۰۰۰مترطول۰۷۰۳۱۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ترموپالستيـك  كابل زميني سه سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۳×۲۴۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۱۸۴،۰۰۰مترطول۰۷۰۳۱۵

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۲۵+۱۶ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۳۳،۷۰۰مترطول۰۷۰۴۰۱

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۳۵+۱۶ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۴۳،۳۰۰مترطول۰۷۰۴۰۲

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۵۰+۲۵ و به مقطع         NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۵۳،۱۰۰مترطول۰۷۰۴۰۳

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۷۰+۳۵ و به مقطع         NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۷۱،۱۰۰مترطول۰۷۰۴۰۴

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۹۵+۵۰ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۹۵،۶۰۰مترطول۰۷۰۴۰۵

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۱۲۰+۷۰ و به مقطع        NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۱۲۱،۰۰۰مترطول۰۷۰۴۰۶

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۱۵۰+۷۰ و به مقطع        NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۱۴۴،۰۰۰مترطول۰۷۰۴۰۷

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۱۸۵+۹۵ و به مقطع      NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۱۸۱،۰۰۰مترطول۰۷۰۴۰۸

 كابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روكـش                   
  ۳×۲۴۰+۱۲۰ و به مقطع        NYY  ترموپالستيـك از نوع    

.ميليمترمربع براي نصـب درداخل ترانشه

۲۲۶،۵۰۰مترطول۰۷۰۴۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۴،۰۶۰مترطول۰۷۰۵۰۱

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۵/۲  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۵،۲۲۰مترطول۰۷۰۵۰۲

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۴  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۶،۸۵۰مترطول۰۷۰۵۰۳

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۶  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۸،۹۳۰مترطول۰۷۰۵۰۴

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۱۰  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۳،۳۰۰مترطول۰۷۰۵۰۵

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۱۶  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۱،۰۰۰مترطول۰۷۰۵۰۶

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۲۵  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۳۶،۶۰۰مترطول۰۷۰۵۰۷

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۳۵  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۴۷،۹۰۰مترطول۰۷۰۵۰۸

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۵۰  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۵۴،۵۰۰مترطول۰۷۰۵۰۹

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۷۰  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۶۳،۹۰۰مترطول۰۷۰۵۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۹۵  و به مقطع            NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۰۳،۵۰۰مترطول۰۷۰۵۱۱

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۱۲۰  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۳۰،۵۰۰مترطول۰۷۰۵۱۲

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۱۵۰  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۵۹،۵۰۰مترطول۰۷۰۵۱۳

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۱۸۵  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۹۶،۰۰۰مترطول۰۷۰۵۱۴

 كابل زميني چهار سيمه با عايق و روكـش                    
  ۴×۲۴۰  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۳۶،۵۰۰مترطول۰۷۰۵۱۵

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵×۵/۱ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۶،۱۵۰مترطول۰۷۰۶۰۱

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵×۵/۲ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۷،۸۳۰مترطول۰۷۰۶۰۲

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي نصـب    ۵×۴ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۱۰،۵۰۰مترطول۰۷۰۶۰۳

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي نصـب    ۵×۶ و به مقطع       NYY  از نوع   

 .درداخل ترانشه

۱۳،۹۰۰مترطول۰۷۰۶۰۴

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵×۱۰ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۲۰،۶۰۰مترطول۰۷۰۶۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵×۱۶ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۳۱،۷۰۰مترطول۰۷۰۶۰۶

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵×۲۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۳۹،۲۰۰مترطول۰۷۰۶۰۷

ترموپالستيـك  كابل زميني پنج سيمه با عايق و روكـش         
ميليمترمربع، براي    ۵*۳۵ و به مقطع         NYY  از نوع    

.نصـب درداخل ترانشه

۰مترطول۰۷۰۶۰۸

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۷×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۷،۴۸۰مترطول۰۷۱۱۰۱

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۸×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۷،۶۸۰مترطول۰۷۱۱۰۲

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۰×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۸،۴۵۰مترطول۰۷۱۱۰۳

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۲×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۹،۵۲۰مترطول۰۷۱۱۰۴

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۴×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۰،۲۰۰مترطول۰۷۱۱۰۵

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۶×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۱،۵۰۰مترطول۰۷۱۱۰۶

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۹×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۳،۰۰۰مترطول۰۷۱۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۲۱×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۴،۳۰۰مترطول۰۷۱۱۰۸

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۲۴×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۵،۹۰۰مترطول۰۷۱۱۰۹

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۳۰×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۹،۳۰۰مترطول۰۷۱۱۱۰

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۴۰×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۵،۱۰۰مترطول۰۷۱۱۱۱

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۵۲×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۰مترطول۰۷۱۱۱۲

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۶۱×۵/۱  و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع     

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۳۰،۰۰۰مترطول۰۷۱۱۱۳

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۷×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۹،۷۲۰مترطول۰۷۱۲۰۱

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۸×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۹،۸۷۰مترطول۰۷۱۲۰۲

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۰×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۱،۲۰۰مترطول۰۷۱۲۰۳

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۲×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۲،۹۰۰مترطول۰۷۱۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۴×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۴،۵۰۰مترطول۰۷۱۲۰۵

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۶×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۵،۵۰۰مترطول۰۷۱۲۰۶

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۱۹×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۱۸،۹۰۰مترطول۰۷۱۲۰۷

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۲۱×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۱،۰۰۰مترطول۰۷۱۲۰۸

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۲۴×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۳،۷۰۰مترطول۰۷۱۲۰۹

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۳۰×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۲۹،۰۰۰مترطول۰۷۱۲۱۰

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۴۰×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۳۷،۳۰۰مترطول۰۷۱۲۱۱

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۵۲×۵/۲ و به مقطع          NYY  ترموپالستيـك از نوع      

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۰مترطول۰۷۱۲۱۲

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۷×۴ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۰مترطول۰۷۱۳۰۱

 كابل كنترل زميني چندسيمه، با عايق و روكـش               
  ۷×۶ و به مقطع           NYY  ترموپالستيـك از نوع       

.ميليمترمربع، براي نصـب درداخل ترانشه

۰مترطول۰۷۱۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۱۰۱

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۳،۰۳۰مترطول۰۷۳۱۰۲

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۴+۴ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۴،۲۸۰مترطول۰۷۳۱۰۳

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۶+۶ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۵،۵۲۰مترطول۰۷۳۱۰۴

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۱۰+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۷،۶۷۰مترطول۰۷۳۱۰۵

 كابل زره دار زيرزميني تـك سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱×۱۶+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۱،۲۰۰مترطول۰۷۳۱۰۶

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۴،۳۰۰مترطول۰۷۳۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۲۰۲

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۴+۴ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۲۰۳

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۶+۶ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۲۰۴

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۱۰+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۲۰۵

 كابل زره دار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲×۱۶+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۲۰۶

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۳۰۱

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۴+۴ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۸،۸۱۰مترطول۰۷۳۳۰۳

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۶+۶ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۱،۳۰۰مترطول۰۷۳۳۰۴

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۱۰+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۶،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۰۵

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۱۶+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۲۳،۷۰۰مترطول۰۷۳۳۰۶

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۲۵+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۵۵،۶۰۰مترطول۰۷۳۳۰۷

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۳۵+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۶۶،۴۰۰مترطول۰۷۳۳۰۸

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۵۰+۲۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۶۹،۸۰۰مترطول۰۷۳۳۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۷۰+۳۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۹۵،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۱۰

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۹۵+۵۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۲۲،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۱۱

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۱۲۰+۷۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۵۵،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۱۲

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۱۵۰+۷۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۱۸۳،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۱۳

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۱۸۵+۹۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۲۸۳،۵۰۰مترطول۰۷۳۳۱۴

 كابل زره دار زيرزميني سه سيمه، با نول يا ارت                 
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳×۲۴۰+۱۲۰ به مقطع      NYCY  ترموپالستيـك از نوع    
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۲۹۵،۰۰۰مترطول۰۷۳۳۱۵

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۲

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۴+۴ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۳

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۶+۶ به مقطع        NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۴

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۱۰+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۵

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۱۶+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۶

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۲۵+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۷

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۳۵+۱۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۵۰+۲۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۰۹

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۷۰+۳۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۰

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۹۵+۵۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۱

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۱۲۰+۷۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۲

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۱۵۰+۷۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۳

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۱۸۵+۹۵ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۴

 كابل زره دار زيرزميني چهار سيمه، با نول يا ارت               
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴×۲۴۰+۱۲۰ به مقطع      NYCY  ترموپالستيـك از نوع    
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۳۴۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۷×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۱

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۸×۵/۱+۵/۱ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۲

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۰×۵/۱+۵/۲ به مقطع    NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۳

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۲×۵/۱+۵/۲ به مقطع    NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۴

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۴×۵/۱+۵/۲ به مقطع    NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۵

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۶×۵/۱+۴ به مقطع     NYCY  ترموپالستيـك از نوع      
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۶

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۹×۵/۱+۴ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲۱×۵/۱+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۸

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲۴×۵/۱+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۰۹

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳۰×۵/۱+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۱۰

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴۰×۵/۱+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۱۱

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۵۲×۵/۱+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۱۲

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۶۱×۵/۱+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۱۱۳

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۷×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۸×۵/۲+۵/۲ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۲

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۰×۵/۲+۴ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۳

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۲×۵/۲+۴ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۴

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۴×۵/۲+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۵

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۶×۵/۲+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۶

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۱۹×۵/۲+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۷

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲۱×۵/۲+۶ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۲۴×۵/۲+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۰۹

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۳۰×۵/۲+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۱۰

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۴۰×۵/۲+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۱۱

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۵۲×۵/۲+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
.ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۱۲

ارت  كابل كنترل زره دار زيرزميني چند سيمه، با نول يا           
 به صورت غالف مسي، با عايق و روكـش                    

  ۶۱×۵/۲+۱۰ به مقطع       NYCY  ترموپالستيـك از نوع     
 .ميليمترمربع، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۰۷۴۲۱۳

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۵/۰ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۱،۳۸۰مترطول۰۷۵۱۰۱

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۷۵/۰ و به مقطع      NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۱،۸۲۰مترطول۰۷۵۱۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۱ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۲،۰۲۰مترطول۰۷۵۱۰۳

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۵/۱ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۲،۴۲۰مترطول۰۷۵۱۰۴

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۵/۲ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۳،۲۵۰مترطول۰۷۵۱۰۵

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۴ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۴،۳۰۰مترطول۰۷۵۱۰۶

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۶ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۵،۹۹۰مترطول۰۷۵۱۰۷

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۱۰ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۷،۹۹۰مترطول۰۷۵۱۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۲×۱۶ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۱۲،۷۰۰مترطول۰۷۵۱۰۹

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
۳×۷۵/۰    و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع    

سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي        
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۱،۸۶۰مترطول۰۷۵۲۰۱

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۱ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۲،۳۸۰مترطول۰۷۵۲۰۲

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۵/۱ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۳،۰۵۰مترطول۰۷۵۲۰۳

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۵/۲ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۴،۰۵۰مترطول۰۷۵۲۰۴

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۴ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۵،۵۲۰مترطول۰۷۵۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۶ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۷،۸۱۰مترطول۰۷۵۲۰۶

 كابل قابل انعطاف پالستيكي دو رشته اي، با روكـش           
  ۳×۱۰ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طور آزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۱۱،۶۰۰مترطول۰۷۵۲۰۷

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۷۵/۰به مقطع      و     NYMHY  ترموپالستيـك از نوع    

يا روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله      
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۲،۶۴۰مترطول۰۷۵۳۰۱

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۱به مقطع       و      NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا       
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۲،۹۲۰مترطول۰۷۵۳۰۲

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۵/۱به مقطع      و     NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

يا روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله      
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۳،۷۰۰مترطول۰۷۵۳۰۳

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۵/۲به مقطع      و     NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

يا روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله      
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۵،۱۵۰مترطول۰۷۵۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۴به مقطع       و      NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا       
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۷،۱۹۰مترطول۰۷۵۳۰۵

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۶به مقطع       و      NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا       
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۸،۳۹۰مترطول۰۷۵۳۰۶

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي چهار رشته اي، با         
۴×۱۰به مقطع       و      NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا       
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۱۵،۶۰۰مترطول۰۷۵۳۰۷

 كابل قابل انعطاف پالستيكي پنج رشته اي، با روكـش          
۵×۷۵/۰    و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع    

سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي        
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۰مترطول۰۷۵۴۰۱

 كابل قابل انعطاف پالستيكي پنج رشته اي، با روكـش          
  ۵×۱ و به مقطع         NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۳،۲۰۰مترطول۰۷۵۴۰۲

 كابل قابل انعطاف پالستيكي پنج رشته اي، با روكـش          
  ۵×۵/۱ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۴،۵۸۰مترطول۰۷۵۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارضعيفكابلهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كابل قابل انعطاف پالستيكي پنج رشته اي، با روكـش          
  ۵×۵/۲ و به مقطع        NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني         
به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي اتصال             

 .كننده هاي متحرك

۶،۱۳۰مترطول۰۷۵۴۰۴

روكـش  كابل قابل انعطاف پالستيكي هفت رشته اي، با         
۷×۵/۱به مقطع      و     NYMHY  ترموپالستيـك از نوع     

يا روي سيني كابل  ميليمترمربع، براي نصـب درون لوله      
اتصال به مصرف  يا روي ديوار و يا به طورآزاد براي            

 .كننده هاي متحرك

۵،۶۸۰مترطول۰۷۵۵۰۱

٢۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كابلشوها.هشتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۵/۲كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل تا مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱،۲۵۰عدد۰۸۰۱۰۱

۶    تا   ۴كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱،۶۲۰عدد۰۸۰۱۰۲

  ۱۰كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲،۵۲۰عدد۰۸۰۱۰۳

  ۱۶كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲،۷۱۰عدد۰۸۰۱۰۴

  ۲۵كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲،۷۹۰عدد۰۸۰۱۰۵

  ۳۵كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۵،۰۸۰عدد۰۸۰۱۰۶

  ۵۰كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۶،۱۴۰عدد۰۸۰۱۰۷

  ۷۰كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۶،۶۷۰عدد۰۸۰۱۰۸

  ۹۵كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۳،۶۰۰عدد۰۸۰۱۰۹

۱۲۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۴،۰۰۰عدد۰۸۰۱۱۰

۱۵۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۴،۵۰۰عدد۰۸۰۱۱۱

۱۸۵   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲۶،۶۰۰عدد۰۸۰۱۱۲

۲۴۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲۸،۵۰۰عدد۰۸۰۱۱۳

۳۰۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳۷،۲۰۰عدد۰۸۰۱۱۴

۴۰۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۵۶،۷۰۰عدد۰۸۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كابلشوها.هشتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۵۰۰   كابلشو از نوع پرسي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۸۰،۹۰۰عدد۰۸۰۱۱۶

  ۵/۲كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل تا مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱،۲۰۰عدد۰۸۰۲۰۱

۶    تا   ۴كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱،۶۳۰عدد۰۸۰۲۰۲

  ۱۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲،۵۳۰عدد۰۸۰۲۰۳

  ۱۶كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۲،۹۰۰عدد۰۸۰۲۰۴

  ۲۵كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳،۵۴۰عدد۰۸۰۲۰۵

  ۳۵كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۵،۸۴۰عدد۰۸۰۲۰۶

  ۵۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۶،۸۴۰عدد۰۸۰۲۰۷

  ۷۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۷،۹۰۰عدد۰۸۰۲۰۸

  ۹۵كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع              
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۵،۵۰۰عدد۰۸۰۲۰۹

  ۱۲۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۶،۹۰۰عدد۰۸۰۲۱۰

  ۱۵۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۹،۰۰۰عدد۰۸۰۲۱۱

  ۱۸۵كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳۰،۵۰۰عدد۰۸۰۲۱۲

  ۲۴۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳۴،۸۰۰عدد۰۸۰۲۱۳

  ۳۰۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۴۴،۵۰۰عدد۰۸۰۲۱۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كابلشوها.هشتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۴۰۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۶۳،۰۰۰عدد۰۸۰۲۱۵

  ۵۰۰كابلشو از نوع پيچي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۸۹،۰۰۰عدد۰۸۰۲۱۶

۵/۲   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل تا مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱،۵۵۰عدد۰۸۰۳۰۱

تا    ۴كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 . ميليمترمربع، ساخـت داخل۶

۲،۰۴۰عدد۰۸۰۳۰۲

  ۱۰كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳،۱۲۰عدد۰۸۰۳۰۳

  ۱۶كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳،۴۰۰عدد۰۸۰۳۰۴

  ۲۵كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳،۸۳۰عدد۰۸۰۳۰۵

  ۳۵كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۶،۸۹۰عدد۰۸۰۳۰۶

  ۵۰كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۷،۶۱۰عدد۰۸۰۳۰۷

  ۷۰كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۸،۳۴۰عدد۰۸۰۳۰۸

  ۹۵كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع             
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۷،۲۰۰عدد۰۸۰۳۰۹

۱۲۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۸،۷۰۰عدد۰۸۰۳۱۰

۱۵۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۹،۸۰۰عدد۰۸۰۳۱۱

۱۸۵   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳۴،۶۰۰عدد۰۸۰۳۱۲

۲۴۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۳۷،۳۰۰عدد۰۸۰۳۱۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كابلشوها.هشتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
 .ميليمترمربع، ساخـت داخل

۴۸،۵۰۰عدد۰۸۰۳۱۴

۴۰۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۷۰،۵۰۰عدد۰۸۰۳۱۵

۵۰۰   كابلشو از نوع لحيمي و براي سيم يا كابل به مقطع            
.ميليمترمربع، ساخـت داخل

۱۰۰،۵۰۰عدد۰۸۰۳۱۶

۴







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۲۵به مقطع 

۰مترطول۰۹۰۱۰۱

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
 . ميليمترمربع۳×۳۵به مقطع 

۰مترطول۰۹۰۱۰۲

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۵۰به مقطع 

۱۶۹،۰۰۰مترطول۰۹۰۱۰۳

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۷۰به مقطع 

۲۱۰،۰۰۰مترطول۰۹۰۱۰۴

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
 . ميليمترمربع۳×۹۵به مقطع 

۲۵۲،۰۰۰مترطول۰۹۰۱۰۵

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۱۲۰به مقطع 

۲۹۲،۰۰۰مترطول۰۹۰۱۰۶

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۱۵۰به مقطع 

۳۵۹،۵۰۰مترطول۰۹۰۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
. ميليمترمربع۳×۱۸۵به مقطع 

۴۱۳،۰۰۰مترطول۰۹۰۱۰۸

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي        ۶/۶/۳كابل  
فوالدي و  سي غالف از مفتول و نوار         .  وي.  عايق پي 

 و  NYFGY  سي از نوع      .وي.  پوشـش خارجي پي   
 . ميليمترمربع۳×۲۴۰به مقطع 

۵۰۷،۵۰۰مترطول۰۹۰۱۰۹

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۲۵مقطع 

۰مترطول۰۹۰۵۰۱

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۳۵مقطع 

۰مترطول۰۹۰۵۰۲

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
 . ميليمتر مربع۳×۵۰مقطع 

۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۹۰۵۰۳

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۷۰مقطع 

۱۶۷،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۴

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۹۵مقطع 

۲۰۰،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۱۲۰مقطع 

۲۳۷،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۶

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
 . ميليمتر مربع۳×۱۵۰مقطع 

۲۸۵،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۷

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۱۸۵مقطع 

۳۳۳،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۸

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، باهادي         ۱۰/۶كابل  
هر سيم و  سي غالف از نوار مسي روي       .  وي.  عايق پي 

 و به  NYSEY  سي از نوع     .وي.  پوشـش خارجي پي  
. ميليمتر مربع۳×۲۴۰مقطع 

۴۰۴،۵۰۰مترطول۰۹۰۵۰۹

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۳×۳۵و به مقطع  

۰مترطول۰۹۰۶۰۱

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۳×۵۰و به مقطع  

۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۹۰۶۰۲

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۳×۷۰و به مقطع  

۱۶۷،۵۰۰مترطول۰۹۰۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۳×۹۵و به مقطع  

۲۰۰،۵۰۰مترطول۰۹۰۶۰۴

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۳×۱۲۰و به مقطع  

۲۳۳،۰۰۰مترطول۰۹۰۶۰۵

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۳×۱۵۰و به مقطع  

۲۸۵،۵۰۰مترطول۰۹۰۶۰۶

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۳×۱۸۵و به مقطع  

۳۲۸،۰۰۰مترطول۰۹۰۶۰۷

مسي،   كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي         ۱۰/۶كابل  
و نوار  عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

 N  ۲  XSY  سي از  نوع       .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۳×۲۴۰و به مقطع  

۴۰۴،۰۰۰مترطول۰۹۰۶۰۸

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۲۵

۰مترطول۰۹۰۷۰۱

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۳۵

۰مترطول۰۹۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۵۰

۳۸،۳۰۰مترطول۰۹۰۷۰۳

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۷۰

۴۶،۵۰۰مترطول۰۹۰۷۰۴

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۹۵

۵۵،۸۰۰مترطول۰۹۰۷۰۵

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۱۲۰

۶۴،۴۰۰مترطول۰۹۰۷۰۶

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۱۵۰

۷۷،۷۰۰مترطول۰۹۰۷۰۷

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۱۸۵

۸۹،۷۰۰مترطول۰۹۰۷۰۸

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۲۴۰

۱۱۳،۵۰۰مترطول۰۹۰۷۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مسي،   كيلو ولتي تك سيمه خشـك، با هادي   ۱۰/۶كابل 
پوشـش  عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي،           

به مقطع   و      N  ۲  YSY  سي از  نوع         .وي.خارجي پي 
 . ميليمتر مربع۱×۳۰۰

۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۹۰۷۱۰

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
 N ۲ XSY   ميليمتر مربع۱×۲۵  و به مقطع . 

۰مترطول۰۹۰۸۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۳۵  و به مقطع .

۰مترطول۰۹۰۸۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۵۰  و به مقطع .

۳۸،۳۰۰مترطول۰۹۰۸۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
 N ۲ XSY   ميليمتر مربع۱×۷۰  و به مقطع . 

۴۶،۵۰۰مترطول۰۹۰۸۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۹۵  و به مقطع .

۵۵،۸۰۰مترطول۰۹۰۸۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۱۲۰  و به مقطع .

۶۴،۴۰۰مترطول۰۹۰۸۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۱۵۰  و به مقطع .

۷۷،۷۰۰مترطول۰۹۰۸۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
 N ۲ XSY   ميليمتر مربع۱×۱۸۵  و به مقطع . 

۸۹،۷۰۰مترطول۰۹۰۸۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۲۴۰  و به مقطع .

۱۱۳،۵۰۰مترطول۰۹۰۸۰۹

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
و  مسي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از مفتول           

سي از نوع.وي.نوار مسي و پوشـش خارجي پي          
N۲XSY   ميليمتر مربع۱×۳۰۰  و به مقطع .

۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۹۰۸۱۰

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۲۵

۰مترطول۰۹۱۵۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۳۵

۰مترطول۰۹۱۵۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۵۰

۴۷،۳۰۰مترطول۰۹۱۵۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۷۰

۵۶،۰۰۰مترطول۰۹۱۵۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۹۵

۶۶،۲۰۰مترطول۰۹۱۵۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۲۰

۷۵،۱۰۰مترطول۰۹۱۵۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۵۰

۸۹،۵۰۰مترطول۰۹۱۵۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۸۵

۱۰۲،۰۰۰مترطول۰۹۱۵۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۲۴۰

۱۲۸،۵۰۰مترطول۰۹۱۵۰۹

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۳۰۰

۱۵۰،۰۰۰مترطول۰۹۱۵۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۳۵

۰مترطول۰۹۱۸۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۵۰

۶۰،۲۰۰مترطول۰۹۱۸۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۷۰

۶۹،۳۰۰مترطول۰۹۱۸۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۹۵

۸۰،۵۰۰مترطول۰۹۱۸۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۲۰

۹۰،۱۰۰مترطول۰۹۱۸۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۵۰

۱۰۴،۵۰۰مترطول۰۹۱۸۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۱۸۵

۱۱۸،۵۰۰مترطول۰۹۱۸۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۲۴۰

۱۴۶،۵۰۰مترطول۰۹۱۸۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 مسي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار مسي و            

به مقطع  و  N ۲ YSY سي از نوع .وي.پوشـش خارجي پي
 . ميليمتر مربع۱×۳۰۰

۱۶۸،۰۰۰مترطول۰۹۱۸۰۹

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۳×۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۰مترطول۰۹۵۶۰۱

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۳×۷۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۰مترطول۰۹۵۶۰۲

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۳×۹۵ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۱۳۰،۵۰۰مترطول۰۹۵۶۰۳

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۳×۱۲۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۱۵۶،۵۰۰مترطول۰۹۵۶۰۴

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۳×۱۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۱۸۷،۵۰۰مترطول۰۹۵۶۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۳×۱۸۵ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۲۱۸،۵۰۰مترطول۰۹۵۶۰۶

  كيلو ولتي سه سيمه خشـك، با هادي             ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۳×۲۴۰ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۲۶۹،۵۰۰مترطول۰۹۵۶۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۵۰و به مقطع 

۰مترطول۰۹۵۷۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۷۰و به مقطع 

۲۹،۹۰۰مترطول۰۹۵۷۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۱×۹۵و به مقطع 

۳۶،۸۰۰مترطول۰۹۵۷۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۱۲۰و به مقطع 

۴۰،۸۰۰مترطول۰۹۵۷۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۱۵۰و به مقطع 

۴۸،۶۰۰مترطول۰۹۵۷۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۱۸۵و به مقطع 

۵۵،۵۰۰مترطول۰۹۵۷۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۱×۲۴۰و به مقطع 

۷۱،۹۰۰مترطول۰۹۵۷۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۳۰۰و به مقطع 

۸۲،۹۰۰مترطول۰۹۵۷۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۰مترطول۰۹۵۸۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۱×۷۰ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۲۹،۳۰۰مترطول۰۹۵۸۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۹۵ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۳۶،۸۰۰مترطول۰۹۵۸۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۱۲۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۴۰،۸۰۰مترطول۰۹۵۸۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۱۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۴۸،۷۰۰مترطول۰۹۵۸۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۱×۱۸۵ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۵۵،۵۰۰مترطول۰۹۵۸۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۲۴۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۷۱،۶۰۰مترطول۰۹۵۸۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۱۰/۶كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينك، غالف از            

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي با پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۳۰۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۸۲،۹۰۰مترطول۰۹۵۸۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
 NA ۲ YSY  ميليمتر مربع۱×۳۵ و به مقطع . 

۰مترطول۰۹۶۵۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
NA ۲ YSY ميليمتر مربع۱×۵۰ و به مقطع .

۰مترطول۰۹۶۵۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
NA ۲ YSY ميليمتر مربع۱×۷۰ و به مقطع .

۳۸،۶۰۰مترطول۰۹۶۵۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
NA ۲ YSY ميليمتر مربع۱×۹۵ و به مقطع .

۴۳،۳۰۰مترطول۰۹۶۵۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
 NA ۲ YSY  ميليمتر مربع۱×۱۲۰ و به مقطع . 

۵۱،۷۰۰مترطول۰۹۶۵۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
NA ۲ YSY ميليمتر مربع۱×۱۵۰ و به مقطع .

۶۰،۸۰۰مترطول۰۹۶۵۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
NA ۲ YSY ميليمتر مربع۱×۱۸۵ و به مقطع .

۶۶،۴۰۰مترطول۰۹۶۵۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

سي  از نوع.وي.مسي و پوشـش خارجي پي          
 NA ۲ YSY  ميليمتر مربع۱×۲۴۰ و به مقطع . 

۷۹،۸۰۰مترطول۰۹۶۵۰۸

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۳۵ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۰مترطول۰۹۶۶۰۱

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۰مترطول۰۹۶۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۷۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۳۸،۶۰۰مترطول۰۹۶۶۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۱×۹۵ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۴۳،۳۰۰مترطول۰۹۶۶۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۱۲۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۵۱،۷۰۰مترطول۰۹۶۶۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۱۵۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۶۰،۸۰۰مترطول۰۹۶۶۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
 . ميليمتر مربع۱×۱۸۵ و به مقطع  NA ۲ XSY نوع 

۶۶،۴۰۰مترطول۰۹۶۶۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي           ۲۰/۱۲كابل
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

 سي از  .وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي        
. ميليمتر مربع۱×۲۴۰ و به مقطع NA ۲ XSY نوع 

۷۹،۸۰۰مترطول۰۹۶۶۰۸

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۷۰و به مقطع 

۴۶،۷۰۰مترطول۰۹۶۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۹۵و به مقطع 

۵۶،۴۰۰مترطول۰۹۶۸۰۲

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۱×۱۲۰و به مقطع 

۶۶،۷۰۰مترطول۰۹۶۸۰۳

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۱۵۰و به مقطع 

۷۵،۸۰۰مترطول۰۹۶۸۰۴

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۱۸۵و به مقطع 

۸۲،۶۰۰مترطول۰۹۶۸۰۵

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
 . ميليمتر مربع۱×۲۴۰و به مقطع 

۹۷،۹۰۰مترطول۰۹۶۸۰۶

  كيلوولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن، غالف از مفتول و نوار            

 NA  ۲  YSY  سي از نوع    .وي.مسي و پوشـش خارجي پي    
. ميليمتر مربع۱×۳۰۰و به مقطع 

۱۰۸،۰۰۰مترطول۰۹۶۸۰۷

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
NA ۲ XSY ميليمتر مربع۱×۷۰ و به مقطع .

۴۶،۷۰۰مترطول۰۹۶۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسطكابلهاي.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
NA ۲ XSY ميليمتر مربع۱×۹۵ و به مقطع .

۵۶،۴۰۰مترطول۰۹۶۹۰۲

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
 NA ۲ XSY  ميليمتر مربع۱×۱۲۰ و به مقطع . 

۶۶،۷۰۰مترطول۰۹۶۹۰۳

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
NA ۲ XSY ميليمتر مربع۱×۱۵۰ و به مقطع .

۷۵،۸۰۰مترطول۰۹۶۹۰۴

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
NA ۲ XSY ميليمتر مربع۱×۱۸۵ و به مقطع .

۸۲،۶۰۰مترطول۰۹۶۹۰۵

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
 NA ۲ XSY  ميليمتر مربع۱×۲۴۰ و به مقطع . 

۹۷،۹۰۰مترطول۰۹۶۹۰۶

  كيلو ولتي تـك سيمه خشـك، با هادي          ۳۰/۱۸كابل  
 آلومينيومي، عايق پلي اتيلن كراس لينـك، غالف از           

سي.وي.مفتول و نوار مسي و پوشـش خارجي پي            
NA ۲ XSY ميليمتر مربع۱×۳۰۰ و به مقطع .

۱۰۸،۰۰۰مترطول۰۹۶۹۰۷

١٧







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳   /   ۶/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك          
  ۳×۵۰ تا     ۳×۲۵ به مقاطع         NYFGY  كيلوولتي،   

يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سر كابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۸۹۱،۵۰۰عدد۱۰۰۱۰۱

  ۳   /   ۶/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك          
   ۳×۱۲۰  تا        ۳×۷۰ به مقاطع     NYFGY  كيلوولتي،  

يا  گ،  .ا.ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۹۶۳،۵۰۰عدد۱۰۰۱۰۲

  ۳   /   ۶/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك          
  ۳×۱۸۵ تا    ۳×۱۵۰ به مقاطع        NYFGY  كيلوولتي،  

يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سر كابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۱،۱۰۹،۰۰۰عدد۱۰۰۱۰۳

  ۳   /   ۶/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك          
مانند   ميليمترمربع،   ۳×۲۴۰ به مقطع      NYFGY  كيلوولتي،  

.گ، يا مشابه آن.ا.سر كابل پروتولين زيمنـس، آ

۱،۱۲۹،۰۰۰عدد۱۰۰۱۰۴

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY كيلوولتي   ۱۰/۶   

N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY      ميليمتر    ۱×۹۵ تا   ۱×۲۵ به مقاطع
يا مشابه  گ،  .ا.مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     

 .آن

۳۸۳،۰۰۰عدد۱۰۰۲۰۱

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي  ۱۰/۶   

N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۱۸۵ تا   ۱×۱۲۰ به مقاطع  
يا  گ،  .ا.ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     

 .مشابه آن

۵۰۷،۰۰۰عدد۱۰۰۲۰۲

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي  ۱۰/۶   

N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۳۰۰ تا   ۱×۲۴۰ به مقاطع  
يا  گ،  .ا.ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     

 .مشابه آن

۷۲۶،۰۰۰عدد۱۰۰۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

   ۱۰/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك           
  ۳×۹۵ تا    ۳×۲۵ به مقاطع           NYSEY  كيلوولتي،  

يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۱،۱۰۹،۰۰۰عدد۱۰۰۳۰۱

   ۱۰/۶سركابل داخلي، براي كابل سه سيمه خشـك           
  ۳×۲۴۰ تا    ۳×۱۲۰ به مقاطع          NYSEY  كيلوولتي،  

يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۱،۲۸۸،۰۰۰عدد۱۰۰۳۰۲

سركابل داخلي، براي انواع كابل سه سيمه خشـك
۳×۳۵    به مقاطع        N  ۲  NA,YSY  ۲  YSY    كيلوولتي،    ۱۰/۶   

زيمنـس،   ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين      ۳×۷۰تا  
 .گ، يا مشابه آن.ا.آ

۱،۱۰۹،۰۰۰عدد۱۰۰۴۰۱

سركابل داخلي، براي انواع كابل سه سيمه خشـك
۳×۹۵    به مقاطع        N   ۲  NA,YSY  ۲  YSY     كيلوولتي،  ۱۰/۶   

  ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين           ۳×۱۸۵تا   
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۱،۲۹۱،۰۰۰عدد۱۰۰۴۰۲

سركابل داخلي، براي انواع كابل سه سيمه خشـك
 به مقاطع  N  ۲  NA,YSY  ۲  YSY    كيلوولتي،     ۱۰/۶   
پروتولين   ميليمترمربع، مانند سركابل     ۳×۳۰۰ تا   ۳×۲۴۰   

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۱،۷۰۴،۰۰۰عدد۱۰۰۴۰۳

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۷۰  تا   ۱×۲۵ به مقاطع  

يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۶۰۳،۵۰۰عدد۱۰۰۵۰۱

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   

N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۲۴۰  تا   ۱×۹۵ به مقاطع  
يا  گ،  .ا.ميليمترمربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     

 .مشابه آن

۸۴۳،۰۰۰عدد۱۰۰۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY      ميليمترمربع،    ۱×۳۰۰ به مقطع

.يا مشابه آنگ،.ا.مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ

۸۶۲،۵۰۰عدد۱۰۰۵۰۳

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   
N   ۲ NA,XSY ۲ XSY   ميليمتر    ۱×۷۰  تا    ۱×۲۵ به مقاطع

يا مشابه  گ،  .ا.مربع، مانند سركابل فشاري زيمنـس، آ      
.آن

۶۲۵،۵۰۰عدد۱۰۰۶۰۱

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۲۴۰  تا     ۱×۹۵ به مقاطع  

يا  گ،  .ا.ميليمتر مربع، مانند سركابل فشاري زيمنـس، آ       
 .مشابه آن

۸۶۲،۵۰۰عدد۱۰۰۶۰۲

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۲۰/۱۲   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY      مربع،   ميليمتر   ۱×۳۰۰ به مقطع

.آنگ، يا مشابه.ا.مانند سركابل فشاري زيمنـس، آ

۸۸۲،۰۰۰عدد۱۰۰۶۰۳

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۳۰/۱۸   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY      ميليمتر    ۱×۷۰  تا  ۱×۲۵ به مقاطع

يا مشابه  گ،  .ا.مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .آن

۰عدد۱۰۰۷۰۱

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۳۰/۱۸   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY       ۱×۲۴۰  تا   ۱×۹۵ به مقاطع  

يا  گ،  .ا.ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
 .مشابه آن

۹۷۸،۰۰۰عدد۱۰۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سركابل داخلي، براي انواع كابل تـك سيمه خشـك
N  ۲  NA, YSY  ۲  ,YSY   كيلوولتي،  ۳۰/۱۸   
N    ۲  NA,XSY  ۲  XSY      مربع،   ميليمتر   ۱×۳۰۰ به مقطع

.مشابه آنگ، يا.ا.مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ

۱،۳۱۲،۰۰۰عدد۱۰۰۷۰۳

كيلوولتي    ۰ر۱/۶سركابل فضاي آزاد، براي انواع كابلهاي     
تـك سيمه و چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
  ميليمتر، مانند سركابل       ۲۵قطر خارجي كابل تا         

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۴۸۸،۰۰۰عدد۱۰۲۱۰۱

كيلوولتي    ۰ر۱/۶سركابل فضاي آزاد، براي انواع كابلهاي     
تـك سيمه و چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
  ميليمتر، مانند سركابل       ۴۰قطر خارجي كابل تا         

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۴۹۷،۵۰۰عدد۱۰۲۱۰۲

كيلوولتي    ۰ر۱/۶سركابل فضاي آزاد، براي انواع كابلهاي     
تـك سيمه و چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
  ميليمتر، مانند سركابل       ۵۰قطر خارجي كابل تا         

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۵۰۷،۰۰۰عدد۱۰۲۱۰۳

كيلوولتي    ۰ر۱/۶سركابل فضاي آزاد، براي انواع كابلهاي     
تـك سيمه و چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
  ميليمتر، مانند سركابل       ۶۰قطر خارجي كابل تا         

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۵۶۹،۵۰۰عدد۱۰۲۱۰۴

كيلوولتي    ۰ر۱/۶سركابل فضاي آزاد، براي انواع كابلهاي     
تـك سيمه و چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
  ميليمتر، مانند سركابل       ۷۶قطر خارجي كابل تا         

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۵۷۹،۰۰۰عدد۱۰۲۱۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۶/۶     سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك          
ميليمتر    ۳×۵۰ تا ۳×۲۵ به مقاطع      NYFGY   كيلوولتي،   ۳ر

يا مشابه  گ،  .ا.مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
.آن

۶۰۹،۰۰۰عدد۱۰۲۲۰۱

۶/۶     سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك          
۳×۱۲۰    تا   ۳×۷۰ به مقاطع       NYFGY   كيلوولتي،   ۳ر

گ، يا.ا.زيمنـس، آ   ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين     
 .مشابه آن

۶۱۹،۰۰۰عدد۱۰۲۲۰۲

۶/۶   سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك          
۳×۱۸۵     تا    ۳×۱۵۰ به مقاطع      NYFGY   كيلوولتي،   ۳ر

گ، يا.ا.زيمنـس، آ   ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين     
 .مشابه آن

۷۵۴،۵۰۰عدد۱۰۲۲۰۳

۶/۶   سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك          
ميليمتر مربع،    ۳×۲۴۰ به مقطع      NYFGY   كيلوولتي،   ۳ر

.يا مشابه آنگ،.ا.مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ

۷۷۴،۰۰۰عدد۱۰۲۲۰۴

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۱ ۰ / ۶  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل با        ۱×۵۰ تا ۱×۲۵مقاطع    

 .گ، يا مشابه آن.ا.عايق چيني زيمنـس، آ

۵۲۶،۵۰۰عدد۱۰۲۳۰۱

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۱ ۰ / ۶  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل با       ۱×۱۲۰ تا ۱×۷۰مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.عايق چيني زيمنـس، آ

۵۹۸،۵۰۰عدد۱۰۲۳۰۲

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۱ ۰ / ۶  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
با   ميليمتر مربع، مانند سركابل       ۱×۲۴۰ تا ۱×۱۵۰مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.عايق چيني زيمنـس، آ

۷۲۳،۰۰۰عدد۱۰۲۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۰/۶   سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك         
ميليمتر    ۳×۹۵ تا   ۳×۲۵ به مقاطع        NYSEY  كيلوولتي،  

يا مشابه  گ،  .ا.مربع، مانند سركابل پروتولين زيمنـس، آ     
.آن

۱،۲۳۷،۰۰۰عدد۱۰۲۴۰۱

۱۰/۶   سركابل فضاي آزاد، براي كابل سه سيمه خشـك         
۳×۲۴۰    تا    ۳×۱۲۰ به مقاطع          NYSEY  كيلوولتي،  

گ، يا.ا.زيمنـس، آ   ميليمتر مربع، مانند سركابل پروتولين     
 .مشابه آن

۱،۳۸۰،۰۰۰عدد۱۰۲۴۰۲

سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي سه سيمه خشـك
۳×۳۵    به مقاطع        NA  ۲  N,YSY  ۲  YSY    كيلوولتي    ۱۰/۶   

چيني   ميليمترمربع، مانند سركابل با عايق           ۳×۵۰تا  
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۱،۳۱۴،۰۰۰عدد۱۰۲۵۰۱

سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي سه سيمه خشـك
۳×۷۰    به مقاطع        NA  ۲  N,YSY  ۲  YSY    كيلوولتي    ۱۰/۶   

چيني   ميليمترمربع، مانند سركابل با عايق          ۳×۱۲۰تا  
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۱،۳۳۳،۰۰۰عدد۱۰۲۵۰۲

سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي سه سيمه خشـك
به مقاطع YSY  ۲   YSY ،  N   ۲    NA    كيلوولتي     ۱۰/۶   
  ميليمترمربع، مانند سركابل با عايق      ۳×۲۴۰  تا    ۳×۱۵۰   

 .گ، يا مشابه آن.ا.چيني زيمنـس، آ

۱،۴۵۸،۰۰۰عدد۱۰۲۵۰۳

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۲ ۰ / ۱ ۲  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
باعايق   ميليمتر مربع، مانند سركابل      ۱×۵۰ تا ۱×۲۵مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.چيني زيمنـس، آ

۸۹۴،۰۰۰عدد۱۰۲۶۰۱

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۲ ۰ / ۱ ۲  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل       ۱×۱۲۰ تا ۱×۷۰مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.باعايق چيني زيمنـس، آ

۱،۰۱۸،۰۰۰عدد۱۰۲۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۲ ۰ / ۱ ۲  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل      ۱×۱۸۵ تا   ۱×۱۵۰مقاطع    

 .گ، يا مشابه آن.ا.باعايق چيني زيمنـس، آ

۱،۰۳۸،۰۰۰عدد۱۰۲۶۰۳

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۲ ۰ / ۱ ۲  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل      ۱×۳۰۰ تا ۱×۲۴۰مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.باعايق چيني زيمنـس، آ

۱،۲۱۵،۰۰۰عدد۱۰۲۶۰۴

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۳ ۰ / ۱ ۸  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
باعايق   ميليمتر مربع، مانند سركابل      ۱×۷۰ تا ۱×۳۵مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.چيني زيمنـس، آ

۱،۰۹۰،۰۰۰عدد۱۰۲۷۰۱

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۳ ۰ / ۱ ۸  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل       ۱×۱۵۰ تا ۱×۹۵مقاطع    

 .گ، يا مشابه آن.ا.باعايق چيني زيمنـس، آ

۱،۲۶۷،۰۰۰عدد۱۰۲۷۰۲

تـك سيمه خشـك     سركابل فضاي آزاد، براي كابلهاي      
۳ ۰ / ۱ ۸  

 به  N  ۲  NA,YSY  ۲  N,YSY  ۲  NA,XSY  ۲  XSYكيلوولتي،
  ميليمتر مربع، مانند سركابل      ۱×۳۰۰ تا ۱×۱۸۵مقاطع    

.گ، يا مشابه آن.ا.باعايق چيني زيمنـس، آ

۱،۷۰۷،۰۰۰عدد۱۰۲۷۰۳

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل      ۸قطر خارجي كابل تا      

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲۱۱،۵۰۰عدد۱۰۵۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۱۴قطر خارجي كابل تا     

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲۴۵،۵۰۰عدد۱۰۵۱۰۲

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۲۱قطر خارجي كابل تا     

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲۹۳،۵۰۰عدد۱۰۵۱۰۳

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۳۱قطر خارجي كابل تا     

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۳۳۴،۵۰۰عدد۱۰۵۱۰۴

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۳۴قطر خارجي كابل تا     

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۳۸۸،۰۰۰عدد۱۰۵۱۰۵

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۴۴قطر خارجي كابل تا     

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۴۴۱،۰۰۰عدد۱۰۵۱۰۶

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۵۰قطر خارجي كابل تا     

.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۵۰۸،۵۰۰عدد۱۰۵۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كيلو ولتي تـك     ۰ر۱/۶مفصل براي اتصال كابلهاي      
سيمه  و  چند سيمه،

  NYY,NAYY,NYCY,NYCWY,NAYCWY      با
پروتولين   ميليمتر مانند مفصل     ۶۰قطر خارجي كابل تا     

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۶۰۳،۰۰۰عدد۱۰۵۱۰۸

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۱۴مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،     ۷×۵/۱ كيلوولتي تا مقطع     ۰ ر ۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۳۸۷،۵۰۰عدد۱۰۵۲۰۱

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۲۱مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،     ۱۰×۵/۱ كيلوولتي تا مقطع     ۱/۶/۰كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۴۰۶،۵۰۰عدد۱۰۵۲۰۲

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۳۱مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،     ۲۴×۵/۱ كيلوولتي تا مقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۵۲۳،۰۰۰عدد۱۰۵۲۰۳

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۳۴مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،     ۶۱×۵/۱ كيلوولتي تا مقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۸۸۵،۵۰۰عدد۱۰۵۲۰۴

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۱۴مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،    ۵×۵/۲ كيلوولتي تامقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۲۱۰،۵۰۰عدد۱۰۵۳۰۱

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۲۱مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،    ۷×۵/۲ كيلوولتي تامقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۲۳۰،۰۰۰عدد۱۰۵۳۰۲

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۳۱مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،    ۱۹×۵/۲ كيلوولتي تامقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۳۴۷،۵۰۰عدد۱۰۵۳۰۳

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۳۴مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،    ۴۰×۵/۲ كيلوولتي تامقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

 .يا مشابه آن گ، .ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۵۰۷،۰۰۰عدد۱۰۵۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابلهاي   ميليمتر، براي اتصال     ۴۴مفصل با قطرخارجي    
ميليمتر مربع،    ۵۲×۵/۲ كيلوولتي تامقطع     ۰ر۱/۶كنترل  

.يا مشابه آنگ،.ا.مانند مفصل پروتولين زيمنـس، آ

۷۳۸،۵۰۰عدد۱۰۵۳۰۵

  ۳ ر ۶/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك         
مانند   ميليمترمربع،   ۳×۲۵ تا مقطع      NYFGY  كيلوولتي،  

گ، يا.ا.آ  مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي زيمنـس،         
 .مشابه آن

۲،۴۵۶،۰۰۰عدد۱۰۵۶۰۱

  ۳ ر ۶/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك         
  ۳×۷۰ تا    ۳×۳۵ براي مقاطع        NYFGY  كيلوولتي،  

 ميليمترمربع، مانند مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي          
 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۵۷۷،۰۰۰عدد۱۰۵۶۰۲

  ۳ ر ۶/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك         
  ۳×۱۵۰ تا    ۳×۹۵ براي مقاطع       NYFGY  كيلوولتي،  

 ميليمترمربع، مانند مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي          
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۸۲۹،۰۰۰عدد۱۰۵۶۰۳

  ۳ ر ۶/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك         
  ۳×۲۴۰ تا   ۳×۱۸۵ براي مقاطع       NYFGY  كيلوولتي،  

 ميليمترمربع، مانند مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي          
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۸۸۷،۰۰۰عدد۱۰۵۶۰۴

۱۰/۶ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۹۵ تا   ۱×۲۵براي مقاطع 
 .گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۱،۰۴۷،۰۰۰عدد۱۰۵۷۰۱

۱۰/۶ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر۱×۳۰۰ تا   ۱×۱۲۰براي مقاطع 
گ، يا مشابه.ا.مفصل پروتولين زيمنـس، آ     مربع، مانند   

.آن

۱،۲۶۸،۰۰۰عدد۱۰۵۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
مانند   ميليمترمربع،   ۳×۲۵ تا مقطع        NYSEY  كيلوولتي،  

گ، يا.ا.آ  مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي زيمنـس،         
 .مشابه آن

۲،۴۷۵،۰۰۰عدد۱۰۵۸۰۱

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
   ۳×۱۲۰ تا ۳×۳۵ براي مقاطع          NYSEY  كيلوولتي،  

 ميليمترمربع، مانند مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي          
 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۶۱۹،۰۰۰عدد۱۰۵۸۰۲

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
  ۳×۲۴۰ تا   ۳×۱۵۰ براي  مقاطع        NYSEY  كيلوولتي،  

 ميليمترمربع، مانند مفصل پروتولين با قفسه حفاظتي          
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۹۰۶،۰۰۰عدد۱۰۵۸۰۳

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
مقاطع   براي     N  ۲  NA, YSY  ۲  NYSEY, YSYكيلوولتي،

پروتولين   ميليمترمربع، مانند مفصل        ۳×۷۰ تا    ۳×۲۵
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۴۹۴،۰۰۰عدد۱۰۵۹۰۱

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
مقاطع   براي     N  ۲  NA, YSY  ۲  NYSEY, YSYكيلوولتي،

پروتولين   ميليمترمربع، مانند مفصل       ۳×۱۲۰ تا    ۳×۹۵
 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۸۳۹،۰۰۰عدد۱۰۵۹۰۲

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
مقاطع   براي     N  ۲  NA, YSY  ۲  NYSEY, YSYكيلوولتي،

پروتولين   ميليمتر مربع، مانند مفصل      ۳×۱۸۵  تا    ۳×۱۵۰
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۲،۸۶۸،۰۰۰عدد۱۰۵۹۰۳

   ۱۰/۶مفصل براي اتصال كابلهاي سه سيمه خشـك          
مقاطع   براي     N  ۲  NA, YSY  ۲  NYSEY, YSYكيلوولتي،

پروتولين   ميليمترمربع، مانند مفصل      ۳×۳۰۰ تا   ۳×۲۴۰
.گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۳،۰۸۶،۰۰۰عدد۱۰۵۹۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۰/۱۲ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
 N     ۲  NA, SYS  ۲  N, YSY  ۲  NA, XSY  ۲  XSY  كيلوولتي،

  ميليمتر مربع، مانند مفصل       ۱×۵۰ تا ۱×۲۵به مقاطع      
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ

۸۶۶،۵۰۰عدد۱۰۶۱۰۱

۲۰/۱۲ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۱۲۰ تا ۱×۷۰به مقاطع 
 .گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۱،۰۶۵،۰۰۰عدد۱۰۶۱۰۲

۲۰/۱۲ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۱۸۵ تا ۱×۱۵۰به مقاطع 
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۱،۰۷۵،۰۰۰عدد۱۰۶۱۰۳

۲۰/۱۲ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۳۰۰ تا ۱×۲۴۰به مقاطع 
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۱،۲۵۲،۰۰۰عدد۱۰۶۱۰۴

۲۰/۱۲ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۵۰۰ تا ۱×۴۰۰به مقاطع 
 .گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۱،۲۷۱،۰۰۰عدد۱۰۶۱۰۵

۳۰/۱۸ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۷۰  تا  ۱×۳۵به مقاطع 
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۲،۰۳۹،۰۰۰عدد۱۰۶۲۰۱

۳۰/۱۸ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۱۵۰  تا  ۱×۹۵به مقاطع 
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۲،۱۶۴،۰۰۰عدد۱۰۶۲۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰/۱۸ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۳۰۰  تا  ۱×۱۸۵به مقاطع 
.گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۲،۳۹۳،۰۰۰عدد۱۰۶۲۰۳

۳۰/۱۸ سيمه خشـك       مفصل براي اتصال كابلهاي تـك      
N     ۲  NA, YSY  ۲  N, YSY  ۲  ,XSY  كيلوولتي،

NA   ۲  XSY         ميليمتر مربع،۱×۵۰۰  تا  ۱×۴۰۰به مقاطع 
 .گ، يا مشابه آن.ا.پروتولين زيمنـس، آ مانند مفصل 

۲،۴۶۵،۰۰۰عدد۱۰۶۲۰۴

سيمه  ، براي اتصال كابلهاي سه      T  مفصل سه راهي نوع     
كيلوولتي، به      NYCWY,NAYCWY     ۱/۶/۰خشـك  

 ميليمترمربع،۳×۱۶    ميليمترمربع و انشعاب     ۳×۳۵مقطع  
گ، يا مشابه.ا.زيمنـس، آ   مانند مفصل انشعابي چدني      

.آن

۰عدد۱۰۸۱۰۱

سيمه  ، براي اتصال كابلهاي سه      T  مفصل سه راهي نوع     
كيلوولتي، به      NYCWY,NAYCWY     ۱/۶/۰خشـك  

۳×۳۵انشعاب     ميليمترمربع و     ۳×۷۰ تا    ۳×۵۰مقطع  
.ا.چدني زيمنـس، آ    ميليمترمربع، مانند مفصل انشعابي      

 .گ، يا مشابه آن

۰عدد۱۰۸۱۰۲

سيمه  ، براي اتصال كابلهاي سه      T  مفصل سه راهي نوع     
كيلوولتي، به      NYCWY,NAYCWY     ۱/۶/۰خشـك  

 تا۳×۵۰انشعاب     ميليمترمربع و    ۳×۱۵۰ تا   ۳×۹۵مقطع  
انشعابي چدني   ميليمترمربع، مانند مفصل          ۳×۷۰

 .گ، يا مشابه آن.ا.زيمنـس، آ

۰عدد۱۰۸۱۰۳

سيمه  ، براي اتصال كابلهاي سه      T  مفصل سه راهي نوع     
كيلوولتي، به      NYCWY,NAYCWY     ۱/۶/۰خشـك  
۳×۹۵    ميليمترمربع و انشعاب            ۳×۱۸۵مقطع   

.ا.زيمنـس، آ   ميليمترمربع، مانند مفصل انشعابي چدني       
 .گ، يا مشابه آن

۰عدد۱۰۸۱۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سركابلهاومفصلها.دهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  ، براي اتصال كابلهاي دو، سه       Y  مفصل سه راهي نوع     
۱چهارسيمه خشـك            /  كيلوولتي،۰ر۶

  NYY,NAYY,NYCWY,NAYCWY     قطر كابل   به
۵/۱۲تا     ميليمتر و قطر كابل انشعابي         ۵/۱۲اصلي تا   

 .مشابه آن گ، يا .ا.ميليمتر، مانند مفصل زيمنـس، آ

۰عدد۱۰۸۲۰۱

و  ، براي اتصال كابلهاي دو، سه       Y  مفصل سه راهي نوع     
۱چهارسيمه خشـك            /  كيلوولتي،۰ر۶

  NYY,NAYY,NYCWY,NAYCWY     قطر كابل   به
 ميليمتر،۲۰    ميليمتر و قطر كابل انشعابي تا        ۲۰اصلي تا   

.گ، يا مشابه آن.ا.مانند مفصل زيمنـس، آ

۰عدد۱۰۸۲۰۲

و  ، براي اتصال كابلهاي دو، سه       Y  مفصل سه راهي نوع     
۱چهارسيمه خشـك            /  كيلوولتي،۰ر۶

  NYY,NAYY,NYCWY,NAYCWY     قطر كابل   به
 ميليمتر،۲۸تا      ميليمتر و قطر كابل انشعابي        ۴۰اصلي تا   

.آنگ، يا مشابه.ا.مانند مفصل زيمنـس، آ

۰عدد۱۰۸۲۰۳

١۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

خانه   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار

۷،۶۰۰عدد۱۱۰۱۰۱

خانه   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار

۷،۹۳۰عدد۱۱۰۱۰۲

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
.خارجازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت

۰عدد۱۱۰۱۰۳

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 .خارج ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارساخـت 

۰عدد۱۱۰۱۰۴

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
براي  ازنوع باراني واز جنـس پالستيـك ريختگي،            

 .نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۱۰۵

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
براي  ازنوع باراني واز جنـس پالستيـك ريختگي،            

 .نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۱۰۶

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
.خارجازنوع فلزي باراني، براي نصـب روكارساخـت

۰عدد۱۱۰۱۰۷

خانه،   ولـت يـك پل، يـك راه ويـك        ۲۵۰ آمپر ۱۶كليد
.خارجازنوع فلزي باراني، براي نصـب روكارساخـت

۰عدد۱۱۰۱۰۸

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار

۸،۰۲۰عدد۱۱۰۲۰۱

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار

۸،۲۵۰عدد۱۱۰۲۰۲

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۲۰۳

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۲۰۴

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 ازنوع باراني واز جنـس پالستيـك ريختگي، براي            

 .نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 ازنوع باراني واز جنـس پالستيـك ريختگي، براي            

.نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۲۰۶

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۰كليد
 .خارج ازنوع فلزي باراني، براي نصـب روكارساخـت 

۰عدد۱۱۰۲۰۷

  ولـت يـك پل، يـك راه ودوخانه،         ۲۵۰ آمپر ۱۶كليد
.خارجازنوع فلزي باراني، براي نصـب روكارساخـت

۰عدد۱۱۰۲۰۸

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
براي  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع كائوچويي،         

 .نصـب توكار

۸،۳۸۰عدد۱۱۰۳۰۱

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
براي  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع كائوچويي،         

 .نصـب روكار

۸،۵۶۰عدد۱۱۰۳۰۲

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
براي  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع كائوچويي،         

.نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۳۰۳

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
براي  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع كائوچويي،         

.نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۳۰۴

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
جنـس  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع باراني واز         

.ساخـت خارجپالستيـك ريختگي، براي نصـب توكار

۰عدد۱۱۰۳۰۵

  ولـت دوپل، براي قطع ووصل           ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
جنـس  فازونول، يـك راه ويـك خانه، ازنوع باراني واز         

.روكارساخـت خارجپالستيـك ريختگي، براي نصـب

۰عدد۱۱۰۳۰۶

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
.خانه، ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار

۸،۲۳۰عدد۱۱۰۴۰۱

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
 .خانه، ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار

۸،۴۶۰عدد۱۱۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
 خانه، ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت          

 .خارج

۰عدد۱۱۰۴۰۳

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
 خانه، ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارساخـت         

 .خارج

۰عدد۱۱۰۴۰۴

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
براي  خانه، ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي،       

.نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۴۰۵

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
براي  خانه، ازنوع باراني و ازجنـس پالستيـك ريختگي،      

.نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۴۰۶

  ولـت يـك پل، دوراه ويـك       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدتبديل  
 خانه، ازنوع فلزي باراني، براي نصـب روكارساخـت         

 .خارج

۰عدد۱۱۰۴۰۷

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار

۰عدد۱۱۰۵۰۱

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار

۰عدد۱۱۰۵۰۲

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۵۰۳

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۵۰۴

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

 .نصـب توكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۵۰۵

  ولـت يـك پل ويـك خانه،       ۲۵۰ آمپر ۱۰كليدصليبي  
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

 .نصـب روكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۵۰۶

  ولـت يـك پل كششي، ازنوع            ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
.كائوچويي، براي نصـب توكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ولـت يـك پل كششي، ازنوع            ۲۵۰ آمپر  ۱۰كليد
 .كائوچويي، براي نصـب روكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۶۰۲

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار

۷،۶۰۰عدد۱۱۰۷۰۱

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار

۸،۰۳۰عدد۱۱۰۷۰۲

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
 .ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۷۰۳

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۷۰۴

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

.نصـب توكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۷۰۵

  ولـت باعالمـت زنـگ ياروشنايي،      ۲۵۰دكمه فشاري   
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

.نصـب روكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۰۷۰۶

كائوچويي   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
 .براي نصـب توكار

۷،۳۴۰عدد۱۱۱۱۰۱

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
 .براي نصـب روكار

۷،۴۱۰عدد۱۱۱۱۰۲

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
.براي نصـب توكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۱۰۳

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
.براي نصـب روكار ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۱۰۴

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
 ).شوكو(براي نصـب توكار بااتصال زمين 

۷،۸۱۰عدد۱۱۱۲۰۱

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
).شوكو(براي نصـب روكار بااتصال زمين

۷،۸۳۰عدد۱۱۱۲۰۲

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
ساخـت  )  شوكو(براي نصـب توكار بااتصال زمين         

 .خارج

۰عدد۱۱۱۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كائوچويي،   ولـت يـك فازونول، ازنوع      ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
ساخـت)شوكو(   براي نصـب روكار بااتصال زمين          

 .خارج

۰عدد۱۱۱۲۰۴

  ولـت يـك فازونول، ازنوع باراني         ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
 وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي نصـب توكاربا         

.خارجودرپوش لوالدار ساخـت) شوكو(اتصال زمين 

۰عدد۱۱۱۲۰۵

  ولـت يـك فازونول، ازنوع باراني         ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
 وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي نصـب               

ساخـت  و درپوش لوالدار    )  شوكو(روكاربااتصال زمين   
 .خارج

۰عدد۱۱۱۲۰۶

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۲۵پريز
.ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۳۰۱

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۲۵پريز
 .ازنوع كائوچوئي، براي نصـب توكار

۰عدد۱۱۱۳۰۲

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۱۶پريز
(   ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكاربا اتصال زمين          

 .ازنوع دردار ساخـت خارج) شوكو

۰عدد۱۱۱۴۰۱

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۲۵پريز
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

 ودرپوش )  شوكو(نصـب توكاربااتصال زمين           
 .لوالدارساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۴۰۲

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۲۵پريز
(   ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكاربا اتصال زمين          

.ساخـت خارج) شوكو

۰عدد۱۱۱۴۰۳

  ولـت باپالگ مربوط، يـك فازونول،       ۲۵۰ آمپر ۲۵پريز
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

 ودرپوش )  شوكو(نصـب روكاربااتصال زمين           
 .لوالدارساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۴۰۴

  ولـت سه فازونول و اتصال زمين،          ۳۸۰ آمپر ۱۶پريز
 ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكارازنوع پريلكـس        

.باپالگ مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ولـت سه فازونول و اتصال زمين،          ۳۸۰ آمپر ۱۶پريز
باپالگ  ازنوع دردار، براي نصـب توكارازنوع پريلكـس       

.مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۲

  ولـت سه فازونول و اتصال زمين،          ۳۸۰ آمپر ۱۶پريز
 ازنوع باراني وازجنـس پالستيـك ريختگي، براي           

باپالگ  نصـب توكار بادرپوش لوالدار، ازنوع پريلكـس       
.مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۳

  ولـت سه فازونول واتصال زمين،         ۳۸۰ آمپر ۱۶پريز
با  ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارازنوع پريلكـس       

.پالگ مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۴

  ولـت سه فازونول واتصال زمين،         ۳۸۰ آمپر ۲۵پريز
با  ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارازنوع پريلكـس       

.پالگ مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۵

  ولـت سه فازونول واتصال زمين،         ۳۸۰ آمپر ۴۰پريز
با  ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارازنوع پريلكـس       

.پالگ مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۶

  ولـت سه فازونول واتصال زمين،         ۳۸۰ آمپر ۶۳پريز
با  ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكارازنوع پريلكـس       

.پالگ مربوط، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۵۰۷

  ولـت يـك فازونول،      ۲۵۰ آمپر ۱۶)  دوشاخه(پالگ  
 .ازنوع كائوچويي

۲،۵۰۰عدد۱۱۱۶۰۱

  ولـت يـك فازونول،      ۲۵۰ آمپر ۱۶)  دوشاخه(پالگ  
 .ازنوع كائوچويي، ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۶۰۲

  ولـت يـك فازونول      ۲۵۰ آمپر ۱۶)  دوشاخه(پالگ  
.، از نوع كائوچويي)شوكو(واتصال زمين 

۳،۹۷۰عدد۱۱۱۷۰۱

  ولـت يـك فازونول      ۲۵۰ آمپر ۱۶)  دوشاخه(پالگ  
 ، ازنوع كائوچويي، ساخـت       )شوكو(واتصال زمين     

 .خارج

۰عدد۱۱۱۷۰۲

  ولـت يـك فازونول      ۲۵۰ آمپر ۱۶)  دوشاخه(پالگ  
 ، ازنوع كائوچويي، باراني        )شوكو(واتصال زمين     
 .ساخـت خارج

۰عدد۱۱۱۷۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پريزتلفن دوسوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .توكار

۷،۰۸۰عدد۱۱۲۱۰۱

 پريزتلفن دوسوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .روكار

۷،۵۵۰عدد۱۱۲۱۰۲

 پريزتلفن دوسوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۲۱۰۳

 پريزتلفن دوسوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۲۱۰۴

 پريزتلفن سه سوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .توكار

۷،۲۹۰عدد۱۱۲۲۰۱

 پريزتلفن سه سوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .روكار

۷،۹۴۰عدد۱۱۲۲۰۲

 پريزتلفن سه سوراخه، ازنوع كائوچويي، براي نصـب        
 .توكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۲۲۰۳

 پريزتلفن سه سوراخه ازنوع كائوچويي، براي نصـب         
 .روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۲۲۰۴

۲،۶۱۰عدد۱۱۲۵۰۱ .، ازنوع كائوچويي)سه شاخه(پالگ تلفن 
 روزت تلفن، ازنوع كائوچويي، براي نصـب                

 .توكارساخـت خارج
۰عدد۱۱۲۶۰۱

نصـب  پريزآنتن راديووتلويزيون ازنوع كائوچويي، براي      
 .توكار

۶،۷۱۰عدد۱۱۲۸۰۱

نصـب  پريزآنتن راديووتلويزيون ازنوع كائوچويي، براي      
 .روكارسخـت خارج

۰عدد۱۱۲۸۰۲

آمپر،   ولـت   ۲۰ ولـت به قدرت     ۲۲۰پريزريـش تراشي   
توكارساخـت  باترانسفورماتور حفاظتي، براي نصـب       

 .خارج

۰عدد۱۱۳۱۰۱

  ۲۵ ولـت به قدرت      ۲۲۰ديمربراي المپهاي رشته اي      
  وات همراه با كليدقطع ووصل وفيوزساخـت          ۶۰۰تا

 .خارج

۰عدد۱۱۳۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كليدهاوپريزها.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۵    ولـت به قدرت     ۲۲۰ديمربراي المپهاي فلورسنـت    
وفيوزساخـت   وات، همراه باكليدقطع ووصل         ۶۰۰تا

 .خارج

۰عدد۱۱۳۲۰۲

.كليدكولر، بازيركليدي مربوط، وراه اندازي الكتريكي ۱۹،۳۰۰عدد۱۱۳۳۰۱
۱۰،۶۰۰عدد۱۱۳۴۰۱ . ولـت ازنوع كائوچويي، براي نصـب توكار۲۲۰بيزر
. ولـت ازنوع كائوچويي، براي نصـب روكار۲۲۰بيزر ۱۱،۲۰۰عدد۱۱۳۴۰۲
  ولـت، ازنوع كائوچويي، براي نصـب              ۲۲۰بيزر

 .توكارساخـت خارج
۰عدد۱۱۳۴۰۳

  ولـت ازنوع كائوچويي، براي نصـب              ۲۲۰بيزر
 .روكارساخـت خارج

۰عدد۱۱۳۴۰۴

  ۲۲۰ يا ۲۴،  ۱۲زنـگ مدرسه اي كوچـك باولتاژاسمي      
 .ولـت، به طوركامل

۲۵،۷۰۰عدد۱۱۳۵۰۱

  ۲۲۰ يا ۲۴،  ۱۲زنـگ مدرسه اي بزرگ باولتاژاسمي        
 .ولـت، به طوركامل

۲۸،۵۰۰عدد۱۱۳۵۰۲

  سانتيمتر، با كليدكنترل وقالب      ۱۴۰پنكه سقفي به قطر   
.مربوط، به طور كامل، مشابه مدل هما

۱۵۴،۵۰۰عدد۱۱۳۶۰۱

  سانتيمتر، با كليدكنترل وقالب      ۹۰پنكه سقفي به قطر    
.مربوط، به طور كامل، مشابه مدل هما

۱۳۹،۰۰۰عدد۱۱۳۶۰۲

.دسـت خشـك كن برقي ساخـت خارج ۰عدد۱۱۳۷۰۱
٨





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالدي هايلوله.دوازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.Pg۱۱لوله كشي روكار، بالوله فوالدي ۶،۵۵۰مترطول۱۲۰۱۰۱
۷،۱۷۰مترطولPg ۱۳,۵. ۱۲۰۱۰۲ لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  
.Pg۱۶لوله كشي روكار، بالوله فوالدي ۷،۲۷۰مترطول۱۲۰۱۰۳
.Pg۲۱لوله كشي روكار، بالوله فوالدي ۸،۸۶۰مترطول۱۲۰۱۰۴
۱۱،۰۰۰مترطولPg ۲۹. ۱۲۰۱۰۵ لوله كشي روكار، بالوله فوالدي 
.Pg۳۶لوله كشي روكار، بالوله فوالدي ۱۳،۰۰۰مترطول۱۲۰۱۰۶
.Pg۴۲لوله كشي روكار، بالوله فوالدي ۱۴،۷۰۰مترطول۱۲۰۱۰۷
۱۵،۷۰۰مترطولPg ۴۸. ۱۲۰۱۰۸ لوله كشي روكار، بالوله فوالدي 
.Pg۱۱لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۴،۹۲۰مترطول۱۲۰۲۰۱
.Pg۱۳,۵لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۵،۵۴۰مترطول۱۲۰۲۰۲
۵،۶۵۰مترطولPg ۱۶. ۱۲۰۲۰۳ لوله كشي توكار، بالوله فوالدي 
.Pg۲۱لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۷،۲۳۰مترطول۱۲۰۲۰۴
.Pg۲۹لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۹،۴۲۰مترطول۱۲۰۲۰۵
۱۱،۴۰۰مترطولPg ۳۶. ۱۲۰۲۰۶ لوله كشي توكار، بالوله فوالدي 
.Pg۴۲لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۱۳،۱۰۰مترطول۱۲۰۲۰۷
.Pg۴۸لوله كشي توكار، بالوله فوالدي ۱۴،۰۰۰مترطول۱۲۰۲۰۸

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۱۱  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۷،۶۱۰مترطول۱۲۰۳۰۱

  گالوانيزه  Pg  ۱۳,۵  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي          
 .عمقي داغ

۸،۲۶۰مترطول۱۲۰۳۰۲

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۱۶  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۹،۴۴۰مترطول۱۲۰۳۰۳

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۲۱  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۰مترطول۱۲۰۳۰۴

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۲۹  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
 .داغ

۱۱،۷۰۰مترطول۱۲۰۳۰۵

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۳۶  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۱۴،۲۰۰مترطول۱۲۰۳۰۶

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۴۲  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۱۶،۵۰۰مترطول۱۲۰۳۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالدي هايلوله.دوازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۴۸  لوله كشي روكار، بالوله فوالدي        
 .داغ

۱۷،۲۰۰مترطول۱۲۰۳۰۸

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۱۱  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۵،۹۸۰مترطول۱۲۰۴۰۱

  گالوانيزه  Pg  ۱۳,۵  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي            
 .عمقي داغ

۶،۶۴۰مترطول۱۲۰۴۰۲

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۱۶  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
 .داغ

۷،۸۱۰مترطول۱۲۰۴۰۳

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۲۱  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۰مترطول۱۲۰۴۰۴

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۲۹  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۱۰،۰۰۰مترطول۱۲۰۴۰۵

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۳۶  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
 .داغ

۱۲،۶۰۰مترطول۱۲۰۴۰۶

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۴۲  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۱۴،۹۰۰مترطول۱۲۰۴۰۷

عمقي   گالوانيزه   Pg  ۴۸  لوله كشي توكار، بالوله فوالدي        
.داغ

۱۵،۶۰۰مترطول۱۲۰۴۰۸

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۱

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .سه چهارم اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۲

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۳

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك ويـك چهارم اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۴

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك ويـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۵

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .دواينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالدي هايلوله.دوازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 لوله كشي روكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .دوويـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۵۰۷

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۱

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .سه چهارم اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۲

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۳

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
.يـك ويـك چهارم اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۴

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .يـك ويـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۵

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .دواينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۶

 لوله كشي توكار، بالوله فوالدي  درز جوش گالوانيزه           
 .دوويـك دوم اينچ

۰مترطول۱۲۰۶۰۷

يـك  لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي         
.دوم اينچ بدون درزگالوانيزه عمقي داغ

۰مترطول۱۲۰۷۰۱

 لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي  سه         
 .چهارم اينچ بدون درزگالوانيزه عمقي داغ

۰مترطول۱۲۰۷۰۲

يـك  لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي         
.اينچ بدون درزگالوانيزه عمقي داغ

۰مترطول۱۲۰۷۰۳

يـك  لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي         
.داغويـك چهارم اينچ بدون درزگالوانيزه عمقي

۰مترطول۱۲۰۷۰۴

يـك  لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي         
 .ويـك دوم اينچ بدون درزگالوانيزه عمقي داغ

۰مترطول۱۲۰۷۰۵

 لوله كشي ضدانفجارروكاريا توكار، بالوله فوالدي           
.دواينچ بدون درزگالوانيزه عمقي داغ

۰مترطول۱۲۰۷۰۶

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پي هايلوله.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۱۱. 

۴،۳۳۰مترطول۱۳۰۱۰۱

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۱۳,۵.

۵،۰۱۰مترطول۱۳۰۱۰۲

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۱۶.

۵،۲۰۰مترطول۱۳۰۱۰۳

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۲۱. 

۶،۲۲۰مترطول۱۳۰۱۰۴

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۲۹.

۶،۷۰۰مترطول۱۳۰۱۰۵

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۳۶.

۷،۶۳۰مترطول۱۳۰۱۰۶

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۴۲. 

۸،۱۴۰مترطول۱۳۰۱۰۷

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۴۸.

۹،۱۶۰مترطول۱۳۰۱۰۸

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۱۱.

۲،۷۰۰مترطول۱۳۰۲۰۱

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۱۳,۵. 

۳،۳۸۰مترطول۱۳۰۲۰۲

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۱۶.

۳،۵۸۰مترطول۱۳۰۲۰۳

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۲۱.

۴،۶۰۰مترطول۱۳۰۲۰۴

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۲۹. 

۵،۰۸۰مترطول۱۳۰۲۰۵

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۳۶.

۶،۰۴۰مترطول۱۳۰۲۰۶

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Heavy (، Pg۴۲.

۶،۵۵۰مترطول۱۳۰۲۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پي هايلوله.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سي سخـت سنگين.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Heavy (،  Pg  ۴۸. 

۷،۵۳۰مترطول۱۳۰۲۰۸

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۱۱.

۴،۱۸۰مترطول۱۳۰۳۰۱

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۱۳,۵.

۴،۷۴۰مترطول۱۳۰۳۰۲

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
  )Rigid Medium (،  Pg  ۱۶. 

۵،۰۳۰مترطول۱۳۰۳۰۳

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۲۱.

۵،۸۹۰مترطول۱۳۰۳۰۴

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۲۹.

۶،۱۱۰مترطول۱۳۰۳۰۵

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
  )Rigid Medium (،  Pg  ۳۶. 

۶،۹۹۰مترطول۱۳۰۳۰۶

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۴۲.

۰مترطول۱۳۰۳۰۷

متوسط  سي سخـت   .  وي.  لوله كشي روكار، با لوله پي     
)Rigid Medium (، Pg۴۸.

۰مترطول۱۳۰۳۰۸

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Medium (،  Pg  ۱۱. 

۲،۵۵۰مترطول۱۳۰۴۰۱

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Medium (، Pg۱۳,۵.

۳،۱۱۰مترطول۱۳۰۴۰۲

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Medium (، Pg۱۶.

۳،۴۱۰مترطول۱۳۰۴۰۳

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Medium (،  Pg  ۲۱. 

۴،۲۷۰مترطول۱۳۰۴۰۴

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Medium (، Pg۲۹.

۴،۴۹۰مترطول۱۳۰۴۰۵

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Medium (، Pg۳۶.

۵،۴۰۰مترطول۱۳۰۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پي هايلوله.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
  )Rigid Medium (،  Pg  ۴۲. 

۰مترطول۱۳۰۴۰۷

سي سخـت متوسط.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
)Rigid Medium (، Pg۴۸.

۰مترطول۱۳۰۴۰۸

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
)Rigid Light (،  Pg  ۱۱.

۲،۵۷۰مترطول۱۳۰۵۰۱

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
  )Rigid Light (،  Pg  ۱۳,۵. 

۳،۱۵۰مترطول۱۳۰۵۰۲

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
)Rigid Light (،  Pg  ۱۶.

۳،۳۳۰مترطول۱۳۰۵۰۳

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
)Rigid Light (،  Pg  ۲۱.

۴،۱۱۰مترطول۱۳۰۵۰۴

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
  )Rigid Light (،  Pg  ۲۹. 

۴،۵۴۰مترطول۱۳۰۵۰۵

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
)Rigid Light (،  Pg  ۳۶.

۵،۲۲۰مترطول۱۳۰۵۰۶

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
)Rigid Light (،  Pg  ۴۲.

۵،۹۷۰مترطول۱۳۰۵۰۷

سي سخـت سبك.  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي       
  )Rigid Light (،  Pg  ۴۸. 

۰مترطول۱۳۰۵۰۸

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۱۱.

۰مترطول۱۳۰۶۰۱

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۵/۱۳. 

۰مترطول۱۳۰۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پي هايلوله.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۱۶.

۰مترطول۱۳۰۶۰۳

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۲۱. 

۰مترطول۱۳۰۶۰۴

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۲۹.

۰مترطول۱۳۰۶۰۵

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۳۶.

۰مترطول۱۳۰۶۰۶

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۴۲. 

۰مترطول۱۳۰۶۰۷

 ) قوي(سي سنگين   .  وي.  لوله كشي توكار، با لوله پي      
جدار  جدار داخلي خرطومي و     (قابل انعطاف دوجداره    

آن، نمره  براي نصـب در داخل بتون و ادامه        ) دوم صاف
۴۸.

۰مترطول۱۳۰۶۰۸

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۱۱ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۱

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۱۳,۵ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پي هايلوله.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۱۶ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۳

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۲۱ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۴

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۲۹ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۵

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۳۶ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۶

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۴۲ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۷

نصـب  ، براي   )  PE  (لوله كشي توكار، با لوله پلي اتيلن         
قابل  در داخل بتون، به صورت يـك پارچه از نوع               

.Pg ۴۸ انعطاف شلنگي 

۰مترطول۱۳۰۷۰۸

۵











بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. آمپرNEOZED ۲  فيوزفشنگي نوع  ۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۱
۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۲ . آمپرNEOZED   ۴  فيوزفشنگي نوع 
. آمپرNEOZED ۶  فيوزفشنگي نوع  ۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۳
. آمپرNEOZED ۱۰  فيوزفشنگي نوع  ۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۴
۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۵ . آمپرNEOZED   ۱۶  فيوزفشنگي نوع 
. آمپرNEOZED ۲۰  فيوزفشنگي نوع  ۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۶
. آمپرNEOZED ۲۵  فيوزفشنگي نوع  ۳۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۷
۴۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۸ . آمپرNEOZED   ۳۵  فيوزفشنگي نوع 
. آمپرNEOZED ۵۰  فيوزفشنگي نوع  ۴۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۰۹
. آمپرNEOZED ۶۳  فيوزفشنگي نوع  ۴۴،۲۰۰عدد۱۴۰۱۱۰
۶۰،۴۰۰عدد۱۴۰۱۱۱ . آمپرNEOZED   ۸۰  فيوزفشنگي نوع 
. آمپرNEOZED ۱۰۰  فيوزفشنگي نوع  ۶۰،۴۰۰عدد۱۴۰۱۱۲

. آمپرDIAZED ۲  فيوز فشنگي نوع   ۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۱
۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۲ . آمپرDIAZED   ۴  فيوز فشنگي نوع  
. آمپرDIAZED ۶  فيوز فشنگي نوع   ۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۳
. آمپرDIAZED ۱۰  فيوز فشنگي نوع   ۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۴
۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۵ . آمپرDIAZED   ۱۶  فيوز فشنگي نوع  
. آمپرDIAZED ۲۰  فيوز فشنگي نوع   ۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۶
. آمپرDIAZED ۲۵  فيوز فشنگي نوع   ۲۷،۱۰۰عدد۱۴۰۲۰۷
۳۴،۰۰۰عدد۱۴۰۲۰۸ . آمپرDIAZED   ۳۵  فيوز فشنگي نوع  
. آمپرDIAZED ۵۰  فيوز فشنگي نوع   ۳۴،۰۰۰عدد۱۴۰۲۰۹
. آمپرDIAZED ۶۳  فيوز فشنگي نوع   ۳۴،۰۰۰عدد۱۴۰۲۱۰
۵۹،۴۰۰عدد۱۴۰۲۱۱ . آمپرDIAZED   ۸۰  فيوز فشنگي نوع  
. آمپرDIAZED ۱۰۰  فيوز فشنگي نوع   ۵۹،۴۰۰عدد۱۴۰۲۱۲
. آمپرDIAZED ۱۲۵  فيوز فشنگي نوع   ۶۳،۲۰۰عدد۱۴۰۲۱۳
۰عدد۱۴۰۲۱۴ . آمپرDIAZED   ۱۶۰  فيوز فشنگي نوع  
. آمپرDIAZED ۲۰۰  فيوز فشنگي نوع   ۰عدد۱۴۰۲۱۵

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۶    

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۱

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۱۰

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۱۶    

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۳

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۲۰

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۴

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۲۵

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۵

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۳۲    

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۶

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۳۵

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۷

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۴۰

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۸

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۵۰    

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۰۹

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۶۳

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۱۰

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۸۰

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۱۱

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۱۰۰    

۵،۸۷۰عدد۱۴۰۵۱۲

HRC  اندازه صفر صفر و از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 . آمپر۱۲۵

۶،۵۹۰عدد۱۴۰۵۱۳

HRC     ۲۵   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۱

HRC     ۳۲   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۲

HRC     ۳۵   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۳

HRC     ۴۰   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

HRC     ۵۰   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۵

HRC     ۶۳   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۶

HRC     ۸۰   اندازه صفر و از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۷

HRC   ۱۰۰  اندازه صفر و از نوع  ) كتابي(فيوز چاقويي 
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۸

HRC   ۱۲۵  اندازه صفر و از نوع  ) كتابي(فيوز چاقويي 
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۰۹

HRC   ۱۶۰  اندازه صفر و از نوع  ) كتابي(فيوز چاقويي 
 .آمپر

۶،۶۹۰عدد۱۴۰۶۱۰

HRC     ۳۵   اندازه يك  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۱

HRC     ۴۰   اندازه يك  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۲

HRC     ۵۰   اندازه يك  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۳

HRC     ۶۳   اندازه يك  از نوع       )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۴

HRC     ۸۰   اندازه يك  از نوع       )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۵

HRC     ۱۰۰   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۶

HRC     ۱۲۵   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۷

HRC     ۱۶۰   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۹،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۸

HRC     ۲۰۰   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۱،۱۰۰عدد۱۴۰۷۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

HRC     ۲۲۴   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۱،۱۰۰عدد۱۴۰۷۱۰

HRC     ۲۵۰   اندازه يك  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۱،۱۰۰عدد۱۴۰۷۱۱

HRC     ۸۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۱

HRC     ۱۰۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۲

HRC     ۱۲۵   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۳

HRC     ۱۶۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۴

HRC     ۲۰۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۵

HRC     ۲۲۴   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۶

HRC     ۲۵۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۷

HRC     ۳۰۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۸

HRC     ۳۱۵   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۰۹

HRC     ۳۵۵   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۱۰

HRC     ۴۰۰   اندازه دو،  از نوع         )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۱۴،۴۰۰عدد۱۴۰۸۱۱

HRC     ۳۰۰   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۱

HRC     ۳۱۵   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

HRC     ۳۵۵   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۳

HRC     ۴۰۰   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۴

HRC     ۴۲۵   اندازه سه،  از نوع       )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۵

HRC     ۵۰۰   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۶

HRC     ۶۳۰   اندازه سه،  از نوع        )  كتابي(فيوز چاقويي   
 .آمپر

۲۷،۹۰۰عدد۱۴۰۹۰۷

، از نوعAاندازه چهار و چهار    )  كتابي(فيوز چاقويي    
HRC   ۵۰۰آمپر . 

۰عدد۱۴۱۰۰۱

، از نوعAاندازه چهار و چهار    )  كتابي(فيوز چاقويي    
  HRC   ۶۳۰آمپر . 

۰عدد۱۴۱۰۰۲

، از نوعAاندازه چهار و چهار    )  كتابي(فيوز چاقويي    
HRC   ۸۰۰آمپر . 

۰عدد۱۴۱۰۰۳

، از نوعAاندازه چهار و چهار    )  كتابي(فيوز چاقويي    
HRC   ۱۰۰۰آمپر . 

۰عدد۱۴۱۰۰۴

، از نوعAاندازه چهار و چهار    )  كتابي(فيوز چاقويي    
  HRC   ۱۲۵۰آمپر . 

۰عدد۱۴۱۰۰۵

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
. آمپر۱۲۵اندازه صفر، با جريان نامي

۲۳،۹۰۰عدد۱۴۱۱۰۱

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
. آمپر۱۶۰اندازه صفر، با جريان نامي

۲۹،۲۰۰عدد۱۴۱۱۰۲

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
 . آمپر۲۵۰اندازه صفر، با جريان نامي 

۴۲،۳۰۰عدد۱۴۱۲۰۱

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
. آمپر۴۰۰اندازه صفر، با جريان نامي

۵۱،۸۰۰عدد۱۴۱۳۰۱

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
. آمپر۶۳۰اندازه صفر، با جريان نامي

۷۰،۵۰۰عدد۱۴۱۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
 . آمپر۱۰۰۰اندازه صفر، با جريان نامي 

۰عدد۱۴۱۵۰۱

   HRC  پايه فيوز چاقويي، يـك پل، براي فيوزهاي            
. آمپر۱۲۵۰اندازه صفر، با جريان نامي

۰عدد۱۴۱۵۰۲

 پايه فيوز چاقويي، سه پل، با صفحه عايق جدا كننده،            
 اندازه صفر صفر با جريان نامي  HRC  براي فيوزهاي   

 . آمپر۱۲۵

۵۶،۸۰۰عدد۱۴۱۶۰۱

 پايه فيوز چاقويي، سه پل، با صفحه عايق جدا كننده،            
 اندازه صفر صفر با جريان نامي  HRC  براي فيوزهاي   

 . آمپر۲۵۰

۸۷،۴۰۰عدد۱۴۱۶۰۲

۰عدد۱۴۱۹۰۱ .دسته فيوز كـش چاقويي اندازه صفر صفر
.دسته فيوزكـش چاقويي اندازه صفر تا سه ۰عدد۱۴۱۹۰۲

A.دسته فيوزكـش چاقويي اندازه چهار و چهار ۰عدد۱۴۱۹۰۳
  آمپر و   ۴كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         

. كيلوآمپر۶يـك پل، با جريان قطع
۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۱

و   آمپر   ۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار       
 . كيلوآمپر۶يـك پل، با جريان قطع 

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۲

آمپر    ۱۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار       
. كيلوآمپر۶و يـك پل، با جريان قطع

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۳

آمپر    ۱۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار      
. كيلوآمپر۶و يـك پل، با جريان قطع

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۴

آمپر    ۲۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار      
 . كيلوآمپر۶و يـك پل، با جريان قطع 

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۵

آمپر    ۲۵كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار      
. كيلوآمپر۶و يـك پل، با جريان قطع

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۶

آمپر    ۳۲كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع تند يا كندكار      
. كيلوآمپر۶و يـك پل، با جريان قطع

۳۰،۴۰۰عدد۱۴۲۲۰۷

  آمپر و   ۴كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
 . كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۱

  آمپر و   ۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   آمپر   ۱۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
 . كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۳

و   آمپر   ۱۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۴

و   آمپر   ۲۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۵

و   آمپر   ۲۵كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
 . كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۶

و   آمپر   ۳۲كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶دو پل، با جريان قطع 

۴۷،۹۰۰عدد۱۴۲۳۰۷

  آمپر و   ۴كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۱

  آمپر و   ۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
 . كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع 

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۲

و   آمپر   ۱۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۳

و   آمپر   ۱۶كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۴

و   آمپر   ۲۰كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
 . كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع 

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۵

و   آمپر   ۲۵كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۶

و   آمپر   ۳۲كليد اتوماتيـك مينياتوري، از نوع كندكار تا         
. كيلوآمپر۶سه پل، با جريان قطع

۹۹،۴۰۰عدد۱۴۲۴۰۷

.ريل فلزي براي نصـب كليد اتوماتيـك مينياتوري ۴،۹۸۰مترطول۱۴۲۵۰۱
 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين              

Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به
. آمپر۲۵ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰دقـت 

۲۶۳،۰۰۰عدد۱۴۲۸۰۱

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

. آمپر۴۰ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰دقـت 

۳۵۲،۵۰۰عدد۱۴۲۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

. آمپر۶۳ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰دقـت 

۴۰۹،۰۰۰عدد۱۴۲۸۰۳

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۱۰۰ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰دقـت 

۴۷۰،۰۰۰عدد۱۴۲۸۰۴

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۲۵ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰۰دقـت 

۲۴۰،۵۰۰عدد۱۴۲۹۰۱

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۴۰ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰۰دقـت 

۳۳۰،۵۰۰عدد۱۴۲۹۰۲

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۶۳ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰۰دقـت 

۳۸۶،۵۰۰عدد۱۴۲۹۰۳

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۱۰۰ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰۰دقـت 

۴۴۷،۵۰۰عدد۱۴۲۹۰۴

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۱۲۵ ميلي آمپر و جريان نامي۳۰۰دقـت 

۴۴۷،۵۰۰عدد۱۴۲۹۰۵

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۲۵ ميلي آمپر و جريان نامي۵۰۰دقـت 

۲۴۰،۵۰۰عدد۱۴۳۰۰۱

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۴۰ ميلي آمپر و جريان نامي۵۰۰دقـت 

۳۰۸،۰۰۰عدد۱۴۳۰۰۲

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۶۳ ميلي آمپر و جريان نامي۵۰۰دقـت 

۳۵۲،۵۰۰عدد۱۴۳۰۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۱۰۰ ميلي آمپر و جريان نامي۵۰۰دقـت 

۴۱۴،۰۰۰عدد۱۴۳۰۰۴

 Earth  (   كليد حفاظـت نشـت جريان زمين            
Leakage  (          جريان، با  ، چهارپل، از نوع حساس به

.آمپر۱۲۵ ميلي آمپر و جريان نامي۵۰۰دقـت 

۴۱۴،۰۰۰عدد۱۴۳۰۰۵

پل   آمپرتـك   ۱۶)  رله ضربه اي  (كليد كنترل از راه دور      
 . ولـت۲۵۰ هرتز، با ولتاژ نامي حداكثر۵۰

۱۵۴،۵۰۰عدد۱۴۳۵۰۱

 آمپرسه پل۱۶)  رله ضربه اي  (كليد كنترل از راه دور       
. ولـت۳۸۰ هرتز، با ولتاژ نامي۵۰

۱۶۲،۰۰۰عدد۱۴۳۶۰۱

۲۲۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۰تايمر براي روشنايي راه پله،      
.ولـت و زمان تنظيم يـك تا شـش دقيقه

۱۷۷،۰۰۰عدد۱۴۳۷۰۱

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۶كليد گردان تابلويي يـك پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۴۹،۰۰۰عدد۱۴۳۸۰۱

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۲۵كليد گردان تابلويي يـك پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۵۹،۲۰۰عدد۱۴۳۸۰۲

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۴۰كليد گردان تابلويي يـك پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۹۲،۲۰۰عدد۱۴۳۸۰۳

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۶۳كليد گردان تابلويي يـك پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۱۰،۰۰۰عدد۱۴۳۸۰۴

 آمپر با ولتاژ نامي۱۰۰كليد گردان تابلويي يـك پل،        
. ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل۳۸۰

۱۲۸،۰۰۰عدد۱۴۳۸۰۵

  ۳۸۰ آمپر با ولتاژ نامي      ۱۶كليد گردان تابلويي دو پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۶۴،۰۰۰عدد۱۴۳۹۰۱

  ۳۸۰ آمپر با ولتاژ نامي      ۲۵كليد گردان تابلويي دو پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۷۳،۲۰۰عدد۱۴۳۹۰۲

  ۳۸۰ آمپر با ولتاژ نامي      ۴۰كليد گردان تابلويي دو پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۱۴،۰۰۰عدد۱۴۳۹۰۳

  ۳۸۰ آمپر با ولتاژ نامي      ۶۳كليد گردان تابلويي دو پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۴۱،۵۰۰عدد۱۴۳۹۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۰۰كليد گردان تابلويي دو پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۴۹،۵۰۰عدد۱۴۳۹۰۵

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۲۰۰كليد گردان تابلويي دو پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۳۳۸،۰۰۰عدد۱۴۳۹۰۶

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۶كليد گردان تابلويي سه پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۷۴،۶۰۰عدد۱۴۴۰۰۱

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۲۵كليد گردان تابلويي سه پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۸۴،۸۰۰عدد۱۴۴۰۰۲

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۴۰كليد گردان تابلويي سه پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۳۰،۵۰۰عدد۱۴۴۰۰۳

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۶۳كليد گردان تابلويي سه پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۱۷۴،۵۰۰عدد۱۴۴۰۰۴

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۰۰كليد گردان تابلويي سه پل،      
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۲۶۱،۰۰۰عدد۱۴۴۰۰۵

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۲۰۰كليد گردان تابلويي سه پل،      
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل

۴۴۴،۵۰۰عدد۱۴۴۰۰۶

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۱۶كليدگردان تابلويي چهار پل،     
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۷۶،۰۰۰عدد۱۴۴۱۰۱

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۲۵كليدگردان تابلويي چهار پل،     
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۸۶،۲۰۰عدد۱۴۴۱۰۲

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۴۰كليدگردان تابلويي چهار پل،     
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۱۳۲،۰۰۰عدد۱۴۴۱۰۳

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۶۳كليدگردان تابلويي چهار پل،     
.ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۱۶۲،۵۰۰عدد۱۴۴۱۰۴

۳۸۰    آمپر با ولتاژ نامي      ۸۰كليدگردان تابلويي چهار پل،     
 .ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل

۰عدد۱۴۴۱۰۵

 آمپر با ولتاژ نامي۱۰۰كليدگردان تابلويي چهار پل،       
. ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل۳۸۰

۰عدد۱۴۴۱۰۶

 آمپر با ولتاژ نامي۲۰۰كليدگردان تابلويي چهار پل،       
. ولـت، قابل قطع زيربار، به طوركامل۳۸۰

۰عدد۱۴۴۱۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۰ -۱(   كليد گردان تابلويي تـك پل، از نوع سه حالته            
قطع زير   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۱۶ )  ۲-

 .بار، بطوركامل

۶۵،۶۰۰عدد۱۴۴۳۰۱

۲ -۰ -۱(   كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع سه حالته          
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۲۵)  

 .بطوركامل

۱۱۵،۵۰۰عدد۱۴۴۴۰۱

۲ -۰ -۱(   كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع سه حالته          
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۴۰)  

 .بطوركامل

۱۴۴،۰۰۰عدد۱۴۴۴۰۲

۲ -۰ -۱(   كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع سه حالته          
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۶۳)  

 .بطوركامل

۰عدد۱۴۴۴۰۳

۲ -۰ -۱(   كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع سه حالته          
قابل قطع زير   ولـت،   ۲۴۰ آمپر با ولتاژ حداكثر     ۱۰۰)  

 .بار، بطوركامل

۱۴۲،۵۰۰عدد۱۴۴۴۰۴

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۱۶

 .بطور كامل

۸۰،۴۰۰عدد۱۴۴۵۰۱

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۲۵

 .بطور كامل

۱۰۶،۰۰۰عدد۱۴۴۵۰۲

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۴۰

 .بطور كامل

۱۷۲،۰۰۰عدد۱۴۴۵۰۳

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۶۳

 .بطور كامل

۲۲۳،۰۰۰عدد۱۴۴۵۰۴

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قابل قطع زير بار،   ولـت،   ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۱۰۰

 .بطور كامل

۲۴۵،۰۰۰عدد۱۴۴۵۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 )۲ -۰ -۱(   كليدگردان تابلويي سه پل، ازنوع سه حالته        
قابل قطع زير بار،   ولـت،   ۴۱۵ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۱۶۰

 .بطور كامل

۰عدد۱۴۴۵۰۶

 )۱ -۲(   كليد گردان تابلويي يـك پل، از نوع دو حالته          
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۱۶

 .به طور كامل

۵۶،۱۰۰عدد۱۴۴۷۰۱

 )۱ -۲(   كليد گردان تابلويي يـك پل، از نوع دو حالته          
قطع زير بار،   ولـت، قابل    ۲۴۰ آمپر با حداكثر ولتاژ      ۲۵

 .به طور كامل

۵۹،۱۰۰عدد۱۴۴۷۰۲

۱۶   ) ۱ -۲(كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع دو حالته 
بار، به   ولـت، قابل قطع زير       ۲۴۰آمپر با حداكثر ولتاژ     

 .طور كامل

۶۵،۰۰۰عدد۱۴۴۸۰۱

۲۵   ) ۱ -۲(كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع دو حالته 
بار، به   ولـت، قابل قطع زير       ۲۴۰آمپر با حداكثر ولتاژ     

 .طور كامل

۶۹،۱۰۰عدد۱۴۴۸۰۲

۴۰   ) ۱ -۲(كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع دو حالته 
بار، به   ولـت، قابل قطع زير       ۲۴۰آمپر با حداكثر ولتاژ     

 .طور كامل

۹۳،۴۰۰عدد۱۴۴۸۰۳

۶۳   ) ۱ -۲(كليد گردان تابلويي دو پل، از نوع دو حالته 
بار، به   ولـت، قابل قطع زير       ۲۴۰آمپر با حداكثر ولتاژ     

 .طور كامل

۰عدد۱۴۴۸۰۴

)۱ -۲(كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع دو حالته              
  ولـت، قابل قطع زير بار،      ۳۸۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۱۶   

 .بطوركامل

۷۳،۰۰۰عدد۱۴۴۹۰۱

)۱ -۲(كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع دو حالته              
  ولـت، قابل قطع زير بار،      ۳۸۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۲۵   

 .بطوركامل

۷۷،۰۰۰عدد۱۴۴۹۰۲

)۱ -۲(كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع دو حالته              
  ولـت، قابل قطع زير بار،      ۳۸۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۴۰   

 .بطوركامل

۱۲۲،۵۰۰عدد۱۴۴۹۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

)۱ -۲(كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع دو حالته              
  ولـت، قابل قطع زير بار،      ۳۸۰ آمپر با ولتاژ حداكثر    ۶۳   

 .بطوركامل

۲۰۴،۵۰۰عدد۱۴۴۹۰۴

براي  كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع ستاره مثلـث،           
نامي   هرتز با ولتاژ      ۵۰ كيلو وات     ۵/۷قدرت موتورتا   

. ولـت، قابل قطع زير بار، به طور كامل۳۸۰

۱۲۲،۰۰۰عدد۱۴۵۱۰۱

براي  كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع ستاره مثلـث،           
نامي   هرتز با ولتاژ      ۵۰ كيلووات   ۱۱قدرت موتور تا     

. ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل۳۸۰

۱۳۲،۵۰۰عدد۱۴۵۱۰۲

براي  كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع ستاره مثلـث،           
نامي   هرتز با ولتاژ      ۵۰ كيلووات   ۱۵قدرت موتور تا     

. ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل۳۸۰

۱۶۶،۵۰۰عدد۱۴۵۱۰۳

براي  كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع ستاره مثلـث،           
نامي   هرتز با ولتاژ      ۵۰ كيلووات   ۲۲قدرت موتور تا     

. ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل۳۸۰

۱۷۸،۰۰۰عدد۱۴۵۱۰۴

براي  كليد گردان تابلويي سه پل، از نوع ستاره مثلـث،           
نامي   هرتز با ولتاژ      ۵۰ كيلووات   ۳۷قدرت موتور تا     

. ولـت، قابل قطع زيربار، به طور كامل۳۸۰

۰عدد۱۴۵۱۰۵

  آمپر، از   ۱۶جعبه چدني براي كليدهاي گردان تابلويي        
 .تـك پل تا چهار پل

۰عدد۱۴۵۳۰۱

  آمپر، از   ۴۰جعبه چدني براي كليدهاي گردان تابلويي        
 .تـك پل تا چهار پل

۰عدد۱۴۵۳۰۲

اتصال   آمپر با جريان     ۲۵۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلوآمپر در يـك ثانيه، يـك طرفه          ۵/۱۲كوتاه  

 .زيمنـس

۱،۲۸۱،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۱

  آمپر با جريان     ۴۰۰كليد قابل قطع زير بار، سه پل           
  كيلوآمپر در يـك ثانيه، يـك طرفه        ۵/۱۲اتصال كوتاه   
 .مشابه زيمنـس

۲،۰۹۷،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۲

اتصال   آمپر با جريان     ۶۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلوآمپردر يـك ثانيه، يـك طرفه           ۳۰كوتاه  

 .زيمنـس

۳،۰۱۱،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  آمپر با جريان     ۱۰۰۰كليد قابل قطع زير بار، سه پل          
  كيلوآمپردر يـك ثانيه، يـك طرفه         ۳۰اتصال كوتاه    
 .مشابه زيمنـس

۵،۰۰۰،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۴

  آمپر با جريان     ۱۲۵۰كليدقابل قطع زير بار، سه پل          
  كيلوآمپر در يـك ثانيه، يـك طرفه          ۵۰اتصال كوتاه    
 .مشابه زيمنـس

۵،۷۱۶،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۵

  آمپربا جريان    ۲۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل           
مشابه   كيلوآمپر در دو ثانيه، يـك طرفه        ۳۵اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۱۰،۱۱۸،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۶

  آمپر با جريان     ۲۵۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل          
مشابه   كيلوآمپردر چهارثانيه، يـك طرفه      ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۱۳،۳۸۲،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۷

  آمپر با جريان     ۳۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل          
مشابه   كيلوآمپردر چهارثانيه، يـك طرفه      ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۲۰،۵۲۲،۰۰۰عدد۱۴۵۶۰۸

  آمپر با جريان     ۴۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل          
مشابه   كيلوآمپردر چهارثانيه، يـك طرفه      ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۰عدد۱۴۵۶۰۹

اتصال   آمپر با جريان     ۲۵۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلوآمپردر يـك ثانيه، دوطرفه           ۵/۱۲كوتاه   
 .زيمنـس

۱،۹۱۲،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۱

اتصال   آمپر با جريان     ۴۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلوآمپر دريـك ثانيه، دوطرفه           ۵/۱۲كوتاه   
 .زيمنـس

۲،۷۲۸،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۲

اتصال   آمپر با جريان     ۶۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلو آمپردر يـك ثانيه، دو طرفه             ۳۰كوتاه  

 .زيمنـس

۴،۶۲۷،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۳

  آمپر با جريان     ۱۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل          
مشابه   كيلو آمپردر يـك ثانيه، دوطرفه        ۳۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۸،۱۹۷،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  آمپر با جريان     ۱۲۵۰كليد قابل قطع زير بار، سه پل          
مشابه   كيلو آمپردر يـك ثانيه، دوطرفه        ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۹،۱۱۷،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۵

  آمپر با جريان     ۲۰۰۰كليد قابل قطع زير بار، سه پل          
  كيلو آمپر در دو ثانيه، دوطرفه مشابه         ۳۵اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۲۱،۵۷۸،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۶

  آمپر با جريان     ۲۵۰۰كليدقابل قطع زير بار، سه پل          
  كيلو آمپردر چهارثانيه، دوطرفه مشابه       ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۲۲،۵۹۸،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۷

اتصال   آمپرباجريان   ۳۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل       
مشابه   كيلو آمپر در چهارثانيه، دوطرفه             ۵۰كوتاه   
 .زيمنـس

۲۶،۶۷۸،۰۰۰عدد۱۴۵۷۰۸

  آمپر با جريان     ۴۰۰۰كليد قابل قطع زيربار، سه پل          
مشابه   كيلوآمپر در چهار ثانيه، دو طرفه        ۵۰اتصال كوتاه   

 .زيمنـس

۰عدد۱۴۵۷۰۹

  ولـت، قابل قطع     ۳۸۰ آمپر،    ۱۶۰كليد فيوزسه فاز تا    
 زيربار، با جرقه گيرهاي مربوط و بدون فيوز چاقويي           

 .مربوط

۲۳۰،۰۰۰عدد۱۴۵۹۰۱

  ولـت، قابل قطع     ۳۸۰ آمپر،   ۲۵۰كليد فيوز سه فاز تا     
 زيربار، با جرقه گيرهاي مربوط و بدون فيوز چاقويي           

 .مربوط

۳۰۸،۵۰۰عدد۱۴۵۹۰۲

  ولـت، قابل قطع     ۳۸۰ آمپر،    ۴۰۰كليد فيوزسه فاز تا    
 زيربار، با جرقه گيرهاي مربوط و بدون فيوز چاقويي           

 .مربوط

۴۱۰،۵۰۰عدد۱۴۵۹۰۳

  ولـت، قابل قطع     ۳۸۰ آمپر،   ۶۳۰كليد فيوز سه فاز تا     
 زيربار، با جرقه گيرهاي مربوط و بدون فيوز چاقويي           

 .مربوط

۴۸۱،۰۰۰عدد۱۴۵۹۰۴

مناسـب  كليد فيوزدار براي قطع و وصل موتور سه پل،          
آمپر به    ۶۳براي فيوزهاي چاقويي قابل قطع زيربار،         
.طور كامل با دسته قطع و وصل و بدون فيوز

۳۳۷،۰۰۰عدد۱۴۶۰۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مناسـب  كليد فيوزدار براي قطع و وصل موتور سه پل،          
 آمپر به۱۲۵   براي فيوزهاي چاقويي قابل قطع زيربار،        

.فيوزطور كامل با دسته قطع و وصل و بدون

۳۵۷،۵۰۰عدد۱۴۶۰۰۲

مناسـب  كليد فيوزدار براي قطع و وصل موتور سه پل،          
 آمپر به۲۵۰   براي فيوزهاي چاقويي قابل قطع زيربار،        

.فيوزطور كامل با دسته قطع و وصل و بدون

۵۲۳،۵۰۰عدد۱۴۶۰۰۳

مناسـب  كليد فيوزدار براي قطع و وصل موتور سه پل،          
 آمپر به۴۰۰   براي فيوزهاي چاقويي قابل قطع زيربار،        

.فيوزطور كامل با دسته قطع و وصل و بدون

۶۸۱،۵۰۰عدد۱۴۶۰۰۴

مناسـب  كليد فيوزدار براي قطع و وصل موتور سه پل،          
 آمپر به۶۳۰   براي فيوزهاي چاقويي قابل قطع زيربار،        

.فيوزطور كامل با دسته قطع و وصل و بدون

۰عدد۱۴۶۰۰۵

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
  آمپر با قدرت قطع جريان اتصال       Compact     ۴۰ نوع

 كيلوآمپر مشابه مدل۱۲ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۵VT ۳زيمنس . 

۷۶۶،۵۰۰عدد۱۴۶۲۰۱

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
  آمپر با قدرت قطع جريان اتصال       Compact     ۶۳ نوع

 كيلوآمپر مشابه مدل۱۲ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
  ۵ VT ۳زيمنس . 

۸۱۷،۵۰۰عدد۱۴۶۲۰۲

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۱۰۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۱۲ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۵VT ۳زيمنس . 

۸۴۴،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۳

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۱۶۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۱۵ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۶VT ۳زيمنس . 

۱،۳۸۵،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۲۰۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۲۸ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۷VT ۳زيمنس . 

۱،۵۹۸،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۵

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۲۵۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۲۸ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
  ۷ VT ۳زيمنس . 

۱،۷۰۰،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۶

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۴۰۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۲۸ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۷VT ۳زيمنس . 

۲،۵۲۱،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۷

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۶۳۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۲۸ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
۷VT ۳زيمنس . 

۳،۹۹۶،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۸

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
اتصال   آمپر با قدرت قطع جريان       Compact     ۸۰۰ نوع

مدل   كيلوآمپر مشابه     ۴۰ حداقل   p  -۲  كوتاه به روش     
  ۸ VT ۳زيمنس . 

۵،۴۲۴،۰۰۰عدد۱۴۶۲۰۹

 كليد اتوماتيـك سه پل، قابل قطع زير بار، از                   
  آمپر با قدرت قطع جريان        Compact     ۱۰۰۰ نوع

  كيلوآمپر مشابه   ۴۰ حداقل   p  -۲  اتصال كوتاه به روش     
 . زيمنسVT ۳ ۸  مدل 

۷،۴۶۸،۰۰۰عدد۱۴۶۲۱۰

 كليد اتوماتيـك حفاظـت موتورسه پل، با جريان نامي         
  ولـت، براي موتورهاي سه فاز تا          ۳۸۰ آمپر و   ۶تا  

 كيلووات، قابل قطع زير بار، مشابه مدل۲/۲قدرت  
۱۳VU ۳زيمنـس . 

۲۵۸،۵۰۰عدد۱۴۶۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتورسه پل، با جريان نامي
 آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا قدرت۲۰ يا   ۱۶،  ۱۰   
VU  ۳  ۱۳    كيلووات، قابل قطع زير بار، مشابه مدل          ۵/۷   

 .زيمنـس

۲۷۹،۰۰۰عدد۱۴۶۳۰۲

نامي  كليد اتوماتيـك حفاظـت موتور سه پل، با جريان          
قدرت   آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا          ۳۲ يا   ۲۵،  ۲۰
VE  ۳  ۳    كيلووات، قابل قطع زير بار مشابه مدل            ۱۵

 .زيمنـس

۳۰۹،۵۰۰عدد۱۴۶۳۰۳

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتورسه پل، باجريان نامي
۳۰    آمپر، براي موتورهاي سه فازتا قدرت        ۶۳ يا   ۵۰،  ۴۰   

 .زيمنـس  VE ۳ ۴۰كيلووات، قابل قطع زيربار مشابه مدل

۶۵۸،۰۰۰عدد۱۴۶۳۰۴

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتورسه پل، باجريان نامي
  آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا        ۱۰۰ يا   ۸۰،  ۶۳،  ۵۰   

 كيلووات، قابل قطع زير بار مشابه مدل۵۳قدرت  
۵۲VE ۳زيمنـس . 

۰عدد۱۴۶۳۰۵

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتور سه پل، باجريان نامي
۷۵    آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا قدرت          ۱۶۰ يا ۱۲۵   

  VE  ۳  ۵۳كيلووات، قابل قطع زير بار مشابه مدل            
 .زيمنـس

۱،۰۶۳،۰۰۰عدد۱۴۶۳۰۶

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتور سه پل، باجريان نامي
۱۳۲    آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا قدرت         ۲۵۰ يا ۲۰۰   

  VE  ۳  ۶۲كيلووات، قابل قطع زير بار مشابه مدل            
 .زيمنـس

۱،۳۴۶،۰۰۰عدد۱۴۶۳۰۷

كليد اتوماتيـك حفاظـت موتورسه پل، باجريان نامي
۲۰۰    آمپر، براي موتورهاي سه فاز تا قدرت         ۴۰۰ يا ۳۱۵   

  VE  ۳  ۷۱كيلووات، قابل قطع زير بار مشابه مدل            
 .زيمنـس

۰عدد۱۴۶۳۰۸

 كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، از نوع ثابـت، قابل            
حداقل   ولتي، با قدرت قطع       ۵۰۰ آمپر ۶۳۰قطع زيربار،   

حرارتي و  ، بارله   P  -۲   كيلوآمپر و روش آزمايـش       ۵۰
. زيمنـس۱۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۶،۰۳۶،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، از نوع ثابـت، قابل            
 ولتي، باقدرت قطع حداقل۵۰۰ آمپر ۸۰۰قطع زيربار،   

 ، بارله حرارتي و    P  -۲   كيلوآمپر و روش آزمايـش       ۵۰   
. زيمنـس۲۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۶،۷۵۰،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۲

 كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، از نوع ثابـت، قابل            
حداقل   ولتي، باقدرت قطع     ۵۰۰ آمپر ۱۰۰۰قطع زيربار،   

حرارتي و  ، بارله   P  -۲   كيلوآمپر و روش آزمايـش       ۵۰
 . زيمنـسWE ۳ ۳۳  مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل 

۱۱،۳۴۲،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۳

قطع  كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل         
۵۰حداقل     ولتي، باقدرت قطع      ۵۰۰ آمپر ۱۲۵۰زيربار،  

حرارتي و  ، بارله    P  -۲  كيلوآمپر و روش آزمايـش       
. زيمنـس۴۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۱۲،۸۸۷،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۴

قطع  كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل         
۵۰حداقل     ولتي، باقدرت قطع      ۵۰۰ آمپر ۱۶۰۰زيربار،  

حرارتي و  ، بارله    P  -۲  كيلوآمپر و روش آزمايـش       
. زيمنـس۵۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۱۵،۴۳۹،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۵

قطع  كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل         
۶۰حداقل     ولتي، باقدرت قطع      ۵۰۰ آمپر ۲۰۰۰زيربار،  

حرارتي و  ، بارله    P  -۲  كيلوآمپر و روش آزمايـش       
 . زيمنـسWE ۳ ۶۳  مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل 

۱۹،۰۲۹،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۶

قطع  كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل         
۸۰حداقل     ولتي، باقدرت قطع      ۵۰۰ آمپر ۲۵۰۰زيربار،  

حرارتي و  ، بارله    P  -۲  كيلوآمپر و روش آزمايـش       
. زيمنـس۷۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۲۰،۵۶۳،۰۰۰عدد۱۴۶۴۰۷

قطع  كليد اتوماتيـك تابلويي سه فاز، ازنوع ثابـت، قابل         
۸۰حداقل     ولتي، باقدرت قطع      ۵۰۰ آمپر ۳۱۵۰زيربار،  

حرارتي و  ، بارله    P  -۲  كيلوآمپر و روش آزمايـش       
. زيمنـس۸۳WE۳مغناطيسي قابل تنظيم، مشابه مدل

۰عدد۱۴۶۴۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

رله  كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، با          
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

TE  ۳  ۴۰مدل     كيلووات، اندازه صفر، مشابه      ۱۱به قدرت   
 .زيمنـس

۷۸۰،۵۰۰عدد۱۴۶۵۰۱

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

مدل   كيلووات، اندازه يـك، مشابه         ۵/۱۸به قدرت    
۴۲ TE ۳زيمنـس . 

۱،۴۹۷،۰۰۰عدد۱۴۶۵۰۲

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

TE  ۳  ۴۴    كيلووات، اندازه دو، مشابه مدل        ۳۰به قدرت   
 .زيمنـس

۲،۰۶۰،۰۰۰عدد۱۴۶۵۰۳

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

TE  ۳  ۴۶    كيلووات، اندازه سه، مشابه مدل       ۴۵به قدرت   
 .زيمنـس

۳،۶۴۴،۰۰۰عدد۱۴۶۵۰۴

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

TE  ۳  ۴۷    كيلووات، اندازه سه، مشابه مدل       ۵۵به قدرت   
 .زيمنـس

۰عدد۱۴۶۵۰۵

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

مدل   كيلووات، اندازه چهار، مشابه          ۷۵به قدرت    
۴۸TE ۳زيمنـس . 

۰عدد۱۴۶۵۰۶

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

مدل   كيلووات، اندازه شـش، مشابه         ۱۱۰به قدرت    
۵۰TE ۳زيمنـس . 

۰عدد۱۴۶۵۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

مدل   كيلووات، اندازه هشـت، مشابه         ۱۶۰به قدرت    
۵۲TE ۳زيمنـس . 

۰عدد۱۴۶۵۰۸

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

TE  ۳  ۵۴    كيلووات، اندازه ده، مشابه مدل       ۲۵۰به قدرت   
 .زيمنـس

۰عدد۱۴۶۵۰۹

 كليد اتوماتيـك ستاره مثلـث، از نوع كنتاكتوري، بارله         
ولـت،    ۳۸۰محافظ حرارتي قابل تنظيم براي موتورهاي       

مدل   كيلووات، اندازه دوازده، مشابه         ۳۸۵به قدرت    
۵۶TE ۳زيمنـس . 

۰عدد۱۴۶۵۱۰

ولـت،    ۳۸۰ آمپر و  ۹كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،      
كنتاكـت كمكي   عدد   ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰با بوبين   

. زيمنـس۴۰TF۳باز و بسته، اندازه صفر، مشابه مدل

۱۴۰،۵۰۰عدد۱۴۶۹۰۱

  ۳۸۰ آمپر و   ۱۲كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۴۱كمكي باز و بسته، اندازه صفر، مشابه مدل            
 .زيمنـس

۱۴۷،۰۰۰عدد۱۴۶۹۰۲

  ۳۸۰ آمپر و   ۱۶كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
كنتاكـت   عدد   ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۴۲   كمكي بازو بسته، اندازه يـك، مشابه مدل           
 .زيمنـس

۱۶۳،۰۰۰عدد۱۴۶۹۰۳

  ۳۸۰ آمپر و   ۲۲كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
كنتاكـت   عدد   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۴۳   كمكي باز و بسته، اندازه يـك، مشابه مدل            
 .زيمنـس

۲۳۱،۵۰۰عدد۱۴۶۹۰۴

  ۳۸۰ آمپر و   ۳۲كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
كنتاكـت   عدد   ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۴۴   كمكي باز و بسته، اندازه دو، مشابه مدل             
 .زيمنـس

۳۰۱،۰۰۰عدد۱۴۶۹۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳۸۰ آمپر و   ۳۸كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
عددكنتاكـت    ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۴۵   كمكي باز و بسته، اندازه دو، مشابه مدل             
 .زيمنـس

۴۲۳،۰۰۰عدد۱۴۶۹۰۶

  ۳۸۰ آمپر و   ۴۵كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
  عددكنتاكـت  ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

  TF  ۳  ۴۶كمكي باز و بسته، اندازه سه، مشابه مدل             
 .زيمنـس

۴۴۳،۵۰۰عدد۱۴۶۹۰۷

ولـت،    ۳۸۰ آمپرو ۶۳كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،      
كمكي   عدد كنتاكـت    ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰بابوبين  

 .زيمنـس  TF ۳ ۴۷باز و بسته، اندازه سه، مشابه مدل 

۷۸۵،۵۰۰عدد۱۴۶۹۰۸

  ۳۸۰ آمپر و   ۷۵كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،          
عددكنتاكـت    ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۴۸مدل    كمكي باز و بسته، اندازه چهار، مشابه           
 .زيمنـس

۸۷۹،۰۰۰عدد۱۴۶۹۰۹

  ۳۸۰ آمپر و   ۸۵كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۴۹كمكي باز و بسته، اندازه پنج، مشابه مدل             
 .زيمنـس

۹۰۹،۵۰۰عدد۱۴۶۹۱۰

  ۳۸۰ آمپرو ۱۱۰كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،          
عددكنتاكـت    ۴ هرتز و    ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۵۰مدل    كمكي باز و بسته، اندازه شـش، مشابه          
 .زيمنـس

۱،۴۷۸،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۱

  ۳۸۰ آمپر و   ۱۴۰كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،         
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۵۱كمكي بازوبسته، اندازه هفـت، مشابه مدل          
 .زيمنـس

۱،۶۲۰،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۲

  ۳۸۰ آمپرو ۱۷۰كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،          
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۵۲كمكي باز و بسته، اندازه هشـت، مشابه مدل          
 .زيمنـس

۱،۹۴۴،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۳۸۰ آمپرو ۲۰۵كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،          
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۵۳كمكي باز و بسته، اندازه نه، مشابه مدل              
 .زيمنـس

۲،۱۰۷،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۴

  ۳۸۰ آمپر و   ۲۵۰كنتاكتورسه پل خشـك بوبين دار،         
كنتاكـت   عدد   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۵۴   كمكي باز و بسته، اندازه ده، مشابه مدل              
 .زيمنـس

۴،۳۴۲،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۵

  ۳۸۰ آمپر و  ۳۰۰كنتاكتور سه پل خشـك بوبين دار،         
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت،   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۵۵كمكي باز و بسته، اندازه يازده، مشابه مدل            
 .زيمنـس

۴،۵۵۴،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۶

  ۳۸۰ آمپر و  ۴۰۰كنتاكتور سه پل خشـك، بوبين دار         
  عدد كنتاكـت   ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت   ۲۲۰ولـت، بابوبين   

  TF  ۳  ۵۶كمكي باز و بسته، اندازه دوازده، مشابه مدل           
 .زيمنـس

۵،۱۶۹،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۷

  ۳۸۰ آمپر و  ۶۳۰كنتاكتور سه پل خشـك، بوبين دار         
  عددكنتاكـت  ۴ هرتز و  ۵۰ ولـت   ۲۲۰ولـت، با بوبين    

TF  ۳  ۶۸   كمكي باز و بسته، اندازه چهارده، مشابه مدل          
 .زيمنـس

۷،۶۴۲،۰۰۰عدد۱۴۶۹۱۸

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
۹    ولـت   ۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني      

۵/۱۴    تا     ۱/۰ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده         ۱۲و
 محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل۱۷آمپر در     

۵۰UA ۳زيمنـس . 

۱۳۸،۵۰۰عدد۱۴۷۰۰۱

 قابل )  بي متال (رله اضافه بار سه فاز، ازنوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

  ۲۵ تا   ۱/۰ آمپر، باقابليـت تنظيم در محدوده        ۲۲ و ۱۶   
 محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل۱۹آمپردر   

۵۲UA ۳زيمنـس . 

۱۵۸،۵۰۰عدد۱۴۷۰۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

  ۴۵ تا ۱ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده          ۳۸ و   ۳۲   
 محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل۱۷آمپردر   

  ۵۵ UA ۳زيمنـس . 

۱۹۴،۵۰۰عدد۱۴۷۰۰۳

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

  ۱۶ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده         ۷۵ و   ۶۳،  ۴۵   
 محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل۸ آمپردر    ۸۰تا
۵۸UA ۳زيمنـس . 

۴۴۹،۵۰۰عدد۱۴۷۰۰۴

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

۱۳۵    تا   ۵۵ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده        ۱۱۰ و ۸۵   
UA  ۳  ۶۰    محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل       ۵آمپردر  
 .زيمنـس

۶۸۶،۰۰۰عدد۱۴۷۰۰۵

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

۱۸۰تا    ۵۵ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده  ۱۷۰ و۱۴۰  
UA  ۳  ۶۲    محدوده تنظيم مختلـف مشابه مدل       ۸آمپر در   
 .زيمنـس

۹۲۰،۵۰۰عدد۱۴۷۰۰۶

 قابل )  بي متال (رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

  آمپر، با قابليـت تنظيم        ۴۰۰ و ۳۰۰ و ۲۵۰،  ۲۰۵   
مختلـف   محدوده تنظيم    ۵ آمپر در    ۴۰۰ تا ۸۰درمحدوده  
. زيمنـسUA ۳ ۶۶مشابه مدل 

۱،۴۰۴،۰۰۰عدد۱۴۷۰۰۷

 قابل )  بي متال (رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتي          
 ولـت۳۸۰نصـب روي كنتاكتورهاي خشـك بوبيني        

  ۶۳۰ تا ۳۲۰ آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده          ۶۳۰   
UA  ۳  ۶۸    محدوده تنظيم مختلـف، مشابه مدل        ۲آمپردر

 .زيمنـس

۰عدد۱۴۷۰۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

چراغ سيگنال براي نصـب روي تابلو، به قطر نصـب
۲    ميليمتر، به رنگهاي مختلـف، بال امپي به قدرت           ۳۰   

  ولـت ساخـت    ۶ و يا     ۲۴ يا ۱۱۰ يا ۲۲۰ وات،    ۶تا  
 .خارج

۱۸،۵۰۰عدد۱۴۷۲۰۱

۲۲   چراغ سيگنال براي نصـب روي تابلو، به قطرنصـب         
۶تا      ۲ميليمتر، به رنگهاي مختلـف، با المپي به قدرت          

.خارج ولـت ساخـت۶ و يا۲۴ يا۱۱۰ يا۲۲۰وات، 

۱۵،۵۰۰عدد۱۴۷۲۰۲

۲۲   چراغ سيگنال براي نصـب روي تابلو، به قطرنصـب         
۶تا      ۲ميليمتر، به رنگهاي مختلـف، با المپي به قدرت          

.داخل ولـت ساخـت۶ و يا۲۴ يا۱۱۰ يا۲۲۰وات، 

۹،۶۷۰عدد۱۴۷۲۰۳

دكمه فشاري براي نصـب روي تابلو، به قطر نصـب
  ميليمتر با يـك كنتاكـت باز و يـك بسته، به               ۳۰   

.رنگهاي مختلـف، ساخـت خارج

۲۴،۹۰۰عدد۱۴۷۳۰۱

دكمه فشاري براي نصـب روي تابلو، به قطر نصـب
  ميليمتر با دو كنتاكـت باز و دو بسته، به رنگهاي             ۳۰   

.مختلـف، ساخـت خارج

۴۴،۲۰۰عدد۱۴۷۳۰۲

۲۲   دكمه فشاري براي نصـب روي تابلو به قطرنصـب          
رنگهاي  ميليمتر با يـك كنتاكـت باز و يـك بسته، به            

.مختلـف، ساخـت خارج

۲۲،۸۰۰عدد۱۴۷۳۰۳

دكمه فشاري براي نصـب روي تابلو، به قطر نصـب
  ميليمتر با دو كنتاكـت باز و دو بسته، به رنگهاي             ۲۲   

.مختلـف، ساخـت خارج

۳۴،۰۰۰عدد۱۴۷۳۰۴

۲۴،۲۰۰عدد۱۴۷۴۰۱ .خارج دكمه فشاري دوبل براي قطع و وصل، ساخـت 
خارج  دكمه فشاري دوبل براي قطع و وصل، ساخـت          

سيگنال  درصورتي كه دكمه فشاري داراي چراغ             
 .نيزباشد

۴۸،۲۰۰عدد۱۴۷۴۰۲

به  جعبه پالستيكي روكار، با دوعدد دكمه فشاري براي          
 كارانداحتن موتورياكنتاكتورهاي روشنايي، ساخـت       

 .خارج

۶۶،۰۰۰عدد۱۴۷۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  جعبه پالستيكي روكار، با دو عدد دكمه فشاري براي          
 كارانداحتن موتورياكنتاكتورهاي روشنايي، ساخـت       

.خارج درصورتي كه جعبه داراي چراغ سيگنال باشد

۸۷،۰۰۰عدد۱۴۷۵۰۲

براي  ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترموپالستيـك         
 .زيمنـس  ميليمترمربع مشابه ۵/۲هاديهايي تا مقطع 

۷،۱۵۰عدد۱۴۷۸۰۱

براي  ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترموپالستيـك         
. ميليمترمربع مشابه زيمنـس۶هاديهايي تا مقطع 

۹،۱۳۰عدد۱۴۷۸۰۲

براي  ترمينال پيچي با بدنه اي از جنـس ترموپالستيـك         
.زيمنـس ميليمترمربع مشابه۱۶هاديهايي تا مقطع 

۱۰،۳۰۰عدد۱۴۷۸۰۳

براي  ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترموپالستيـك         
 .زيمنـس  ميليمترمربع مشابه ۳۵هاديهايي تا مقطع  

۲۲،۵۰۰عدد۱۴۷۸۰۴

براي  ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترموپالستيـك         
.زيمنـس ميليمترمربع مشابه۷۰هاديهايي تا مقطع 

۳۳،۴۰۰عدد۱۴۷۸۰۵

ترمينال پيچي با بدنه اي از جنـس ديوروپالستيـك
   )  Duroplastic    (       ميليمتر    ۹۵براي هاديهايي تا مقطع

 .مربع

۴۵،۳۰۰عدد۱۴۷۹۰۱

ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ديوروپالستيـك
   )  Duroplastic    (       ۱۸۵براي هاديهايي تامقطع  

 .ميليمترمربع

۵۱،۹۰۰عدد۱۴۷۹۰۲

ترمينال پيچي با بدنه اي از جنـس ديوروپالستيـك
   )  Duroplastic    (        ۲۴۰براي هاديهايي تا مقطع  

 .ميليمترمربع

۶۱،۹۰۰عدد۱۴۷۹۰۳

۹،۸۹۰عدد۱۴۸۰۰۱ .۱۴۷۹۰۳ تا ۱۴۷۸۰۱صفحه انتهايي براي رديفهاي 
.بسـت فلزي براي نگهداري ترمينالهاروي ريل ۱،۴۷۰عدد۱۴۸۱۰۱

.ريل فلزي براي نصـب ترمينال پيچي ۴،۹۸۰مترطول۱۴۸۲۰۱
بدون  شمـش مسي لخـت براي شينه كشي داخل تابلو،         

.مربوطمقره اتكايي، با اتصاالت الزم وافـت مصالح
۲۲،۸۰۰كيلوگرم۱۴۸۶۰۱

 شمـش مسي لخـت، بدون مقره اتكايي، بااتصاالت          
 الزم وافـت مصالح مربوط، درصورتي كه روي              

 .ديوارنصـب شود

۲۳،۰۰۰كيلوگرم۱۴۸۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تابلويي فشارضعيف وسايل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 مقره تابلويي اتكايي فشارضعيـف، ازجنـس صمغ           
  ولـت باتمام لوازم براي       ۱۰۰۰مصنوعي، باولتاژنامي    

 . آمپر۴۰۰شينه هاي تا

۰عدد۱۴۸۷۰۱

 مقره تابلويي اتكايي فشارضعيـف ازجنـس صمغ           
  ولـت باتمام لوازم براي       ۱۰۰۰مصنوعي، باولتاژنامي    

. آمپر۱۰۰۰شينه هاي تا

۰عدد۱۴۸۷۰۲

 تابلوي ايستاده فشارضعيـف طبق نقشه ومشخصات،        
  ميليمتربه به    ۲تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت           

  ۲۵/۲انضمام نبشي، قفل، لوالوغيره، باارتفاع حداكثر         
.مترو رنـگ آميزي بارنـگ پخته

۱۳،۹۰۰كيلوگرم۱۴۸۹۰۱

 تابلوي ايستاده فشارضعيـف طبق نقشه ومشخصات،        
/۵تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت             ميليمتر به    ۱ 

متر    ۶/۱انضمام نبشي، قفل، لوالوغيره، باارتفاع حداكثر       
 .و رنـگ آميزي بارنـگ پخته

۱۳،۹۰۰كيلوگرم۱۴۸۹۰۲

 تابلوي ديواري روكارياتوكار، فشارضعيـف طبق نقشه       
 ومشخصات، وراك بازشو، تهيه شده ازورق آهن به           

  ميليمتر، به انضمام نبشي، قفل، لوال و         ۱ /۵ضخامـت  
  مترو رنـگ آميزي بارنـگ     ۲/۱غيره، با ارتفاع حداكثر     

 .پخته

۱۵،۶۰۰كيلوگرم۱۴۹۰۰۱

 تابلوي ديواري روكارياتوكار، فشارضعيـف طبق نقشه       
 ومشخصات، وراك بازشو، تهيه شده ازورق آهن به           

  ميليمتر، به انضمام نبشي، قفل،            ۲۵/۱ضخامـت   
  مترورنـگ آميزي بارنـگ    ۱لوالوغيره، باارتفاع حداكثر  

 .پخته

۱۵،۵۰۰كيلوگرم۱۴۹۰۰۲

٢٧





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري اندازه وسايل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۲۰   آمپر،  ۱۵ )  ۶۰( هرتز   ۵۰كنتورتـك فازيـك تعرفه    
 .ولـت، براي اتصال مستقيم

۱۴۲،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۱

۱۰    )  ۴۰( هرتز،     ۵۰كنتورسه فازچهارسيمه يـك تعرفه     
.  ولـت، براي اتصال مستقيم۳×۳۸۰/۲۲۰آمپر، 

۳۳۸،۵۰۰عدد۱۵۰۵۰۱

)۱۰۰( هرتز، ۵۰كنتورسه فاز چهار سيمه يـك تعرفه          
.  ولـت، براي اتصال مستقيم۳×۳۸۰/۲۲۰آمپر،  ۲۵

۳۳۸،۵۰۰عدد۱۵۰۵۰۲

)۱۰۰( هرتز،   ۵۰كنتورسه فاز چهارسيمه يـك تعرفه         
 .  ولـت، براي اتصال مستقيم۳×۳۸۰/۲۲۰آمپر،  ۵۰  

۳۴۲،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۳

)۱۰۰( هرتز،     ۵۰كنتورسه فازچهارسيمه يـك تعرفه        
   ولـت، براي اتصال مستقيم با        ۳×۳۸۰/۲۲۰آمپر،    ۵۰   

 .ماكسيمترديماند

۰عدد۱۵۰۵۰۴

 هرتز،۵۰كنتورسه فازچهارسيمه يـك تعرفه             
  آمپر، براي اتصال به ترانـس       ۵  ولـت،    ۳×۳۸۰/۲۲۰   

 .جريان

۳۴۶،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۵

 هرتز،۵۰كنتورسه فازچهارسيمه يـك تعرفه             
  آمپر، براي اتصال به ترانـس       ۵  ولـت،    ۳×۳۸۰/۲۲۰   

 .جريان با ماكسيمترديماند

۰عدد۱۵۰۵۰۶

 آمپر،۵ولـت،             هرتز، ۵۰كنتورسه فازاكتيويـك تعرفه    
.براي اتصال به ترانـس جريان و ولتاژ

۳۴۶،۰۰۰عدد۱۵۰۶۰۱

 آمپر،۵ولـت،              هرتز، ۵۰كنتورسه فازاكتيويـك تعرفه    
.ولتاژباماكسيمترديماندبراي  اتصال به ترانـس جريان و

۸۵۶،۰۰۰عدد۱۵۰۶۰۲

 هرتز،۵۰ سيمه يـك تعرفه         ۴كنتورسه فاز راكتيو    
 . آمپر، براي اتصال مستقيم۲۵ ولـت، ۳×۳۸۰/۲۲۰  

۳۴۱،۰۰۰عدد۱۵۰۷۰۱

 هرتز،۵۰ سيمه يـك تعرفه        ۴كنتورسه فاز راكتيو      
  آمپر، براي اتصال به ترانـس        ۵ ولـت،   ۳×۳۸۰/۲۲۰   

 .جريان

۰عدد۱۵۰۷۰۲

 آمپر،۵ولـت،        هرتز،  ۵۰تعرفه   يـك   فازراكتيو   كنتورسه
.براي اتصال به ترانـس جريان و ولتاژ

۳۴۶،۰۰۰عدد۱۵۰۷۰۳

 هرتزبا كوك ذخيره براي۵۰ ولتي   ۲۲۰ساعـت فرمان   
. ساعـت، براي مدارهاي فرمان۲۴

۲۵۵،۵۰۰عدد۱۵۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري اندازه وسايل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  هرتز، براي مدارهاي فرمان        ۵۰ ولتي    ۲۲۰فتوسل  
 .وروشنايي ساخـت داخل مشابه زيمنـس

۴۱،۹۰۰عدد۱۵۱۰۰۱

  هرتز، براي اتصال     ۶۵ تا    ۱۵آمپرمتر جريان متناوب     
  ميليمتر، براي نصـب در      ۱۴۴ ×۱۴۴مستقيم وبه ابعاد    

  آمپر،  ۶۰ يا ۴۰،  ۲۵،  ۱۵تابلو با حداكثر جريان اسمي       
 .مشابه زيمنـس

۰عدد۱۵۱۶۰۱

  هرتز، براي اتصال      ۶۵ تا    ۱۵آمپرمترجريان متناوب    
در   ميليمتر، براي نصـب     ۱۴۴ ×۱۴۴مستقيم  و به ابعاد      

.زيمنـس آمپر، مشابه۱۰۰تابلو با حداكثر جريان اسمي

۰عدد۱۵۱۶۰۲

به   هرتز، براي اتصال     ۶۵ تا   ۱۵آمپرمتر جريان متناوب    
۱۴۴    آمپر و به ابعاد        XXX  /۱   يا   XXX  /۵ترانـس جريان   

.زيمنـس ميليمتر، براي نصـب در تابلو، مشابه۱۴۴×

۰عدد۱۵۱۶۰۳

  هرتز، براي اتصال      ۶۵ تا ۱۵آمپرمترجريان متناوب    
تابلو   ميليمتر، براي نصـب در      ۹۶×۹۶مستقيم وبه ابعاد    

مشابه   آمپر،   ۶۰ يا   ۴۰،  ۲۵،  ۱۵با حداكثر جريان اسمي     
 .زيمنـس

۰عدد۱۵۱۷۰۱

  هرتز، براي اتصال      ۶۵ تا    ۱۵آمپرمترجريان متناوب    
تابلو   ميليمتر، براي نصـب در      ۹۶×۹۶مستقيم وبه ابعاد    

.زيمنـس آمپر، مشابه۱۰۰با حداكثر جريان اسمي

۰عدد۱۵۱۷۰۲

  هرتز، براي اتصال به      ۶۵ تا   ۱۵آمپرمترجريان متناوب   
 آمپر و به ابعاد  XXX  /۱   يا   XXX  /۵ترانـس جريان    

.زيمنـس ميليمتر، براي نصـب در تابلو، مشابه۹۶×۹۶

۶۴،۷۰۰عدد۱۵۱۷۰۳

  هرتز براي اتصال     ۶۵ تا    ۱۵ولت مترجريان متناوب     
  ميليمتر، براي نصـب در      ۱۴۴×۱۴۴مستقيم وبه ابعاد     

  ولـت، مشابه   ۵۰۰ يا   ۲۵۰تابلو باحداكثر ولتاژ اسمي      
 .زيمنـس

۱۳۱،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۱

  هرتزبراي اتصال به     ۶۵ تا   ۱۵ولت مترجريان متناوب     
ابعاد   ولـت و به       XXX  /۱۱۰   يا   XXX  /۱۰۰ترانـس ولتاژ   

باحداكثر ولتاژ   ميليمتر، براي نصـب در تابلو       ۱۴۴×۱۴۴
.زيمنـس ولـت، مشابه۵۰۰ يا۲۵۰اسمي 

۱۷۲،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري اندازه وسايل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  هرتز براي اتصال     ۶۵ تا    ۱۵ولت مترجريان متناوب     
  ميليمتر، براي نصـب در       ۹۶×۹۶مستقيم و به ابعاد       

  ولـت، مشابه   ۵۰۰ يا ۲۵۰تابلوبا حداكثر ولتاژ اسمي      
 .زيمنـس

۶۶،۸۰۰عدد۱۵۱۹۰۱

  هرتز براي اتصال به      ۶۵ تا ۱۵ولت مترجريان متناوب     
   ولـت و به        XXX  /۱۱۰   يا   XXX  /۱۰۰ترانـس ولتاژ   

  ميليمتر، براي نصـب درتابلو باحداكثر         ۹۶×۹۶ابعاد  
 . ولـت، مشابه زيمنـس۵۰۰ يا۲۵۰ولتاژ اسمي 

۰عدد۱۵۱۹۰۲

 هرتزسه فاز، به ابعاد۶۵ تا ۴۵وات مترجريان متناوب     
  ميليمتر، براي نصـب در تابلو و اتصال به           ۱۴۴×۱۴۴   

  ۱۰۰ آمپر و ولتاژ     XXX  /۱   يا   XXX  /۵ترانـس جريان   
. ولـت، مشابه زيمنـس۳۸۰يا

۰عدد۱۵۲۰۰۱

 هرتزسه فاز، به ابعاد۶۵ تا ۴۵وات مترجريان متناوب     
ترانس   ميليمتر براي نصـب در تابلو و اتصال به          ۹۶×۹۶   

۳۸۰يا    ۱۰۰ آمپر و ولتاژ        XXX  /۱   يا   XXX  /۵جريان  
.ولـت، مشابه زيمنـس

۰عدد۱۵۲۱۰۱

 هرتزسه فاز، به ابعاد۶۵ تا ۴۵وارمترجريان متناوب    
  ميليمتربراي نصـب در تابلو و اتصال به           ۱۴۴×۱۴۴   

  ۱۰۰ آمپر و ولتاژ     XXX  /۱   يا   XXX  /۵ترانـس جريان   
 . ولـت، مشابه زيمنـس۳۸۰يا

۰عدد۱۵۲۲۰۱

 هرتز، به ابعاد۶۵ تا  ۴۵كسينوس في مترسه فاز         
  ميليمتر، براي نصـب در تابلو و اتصال به           ۱۴۴×۱۴۴   

  آمپر و اتصال به        XXX  /۱   يا   XXX  /۵ترانـس جريان   
۳۸۰(   يا اتصال  مستقيم       )   ولـت ۱۰۰(ترانـس  ولتاژ     

-۵/۰پـس فاز    (با نشاندهنده   )  ولـت  ۱- پيـش    ۵/۰ 
 ).فاز

۰عدد۱۵۲۳۰۱

۹۶×۹۶    هرتز، به ابعاد     ۶۵ تا ۴۵كسينوس في مترسه فاز     
ترانـس  ميليمتر، براي نصـب در تابلو و اتصال به              

ترانـس   آمپر و اتصال به         XXX  /۱   يا   XXX  /۵جريان  
با)   ولـت ۳۸۰(   يا اتصال مستقيم     )   ولـت ۱۰۰(ولتاژ  

).پيـش فاز۵/۰ -۱ -۵/۰پـس فاز (نشاندهنده 

۰عدد۱۵۲۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري اندازه وسايل.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۱۴۴×۱۴۴فركانـس متر از نوع رزونانسي به ابعاد             
  هرتز براي نصـب در      ۵۰ميليمتر و فركانـس اسمي      

  ولـت و با     ۳۸۰ يا ۱۰۰،  ۲۲۰تابلو با ولتاژهاي اسمي      
. هرتز۵۴-۴۶نشاندهنده 

۰عدد۱۵۲۵۰۱

ميليمتر    ۹۶×۹۶فركانـس متر از نوع رزونانسي به ابعاد         
تابلو با   هرتز براي نصـب در        ۵۰و فركانـس اسمي     

نشاندهنده   ولـت و با     ۳۸۰ يا ۱۰۰،  ۲۲۰ولتاژهاي اسمي   
 . هرتز۴۷-۵۳

۰عدد۱۵۲۶۰۱

،۵/۷۵ترانـس جريان از نوع عبوري، با نسبـت تبديل           
.۵/۲۰۰ و ۵/۱۵۰، ۵/۱۰۰

۱۳۱،۰۰۰عدد۱۵۳۱۰۱

،۵/۲۵۰   ترانـس جريان ازنوع عبوري، با نسبـت تبديل         
 .۵/۴۰۰ و ۵/۳۰۰

۸۸،۸۰۰عدد۱۵۳۱۰۲

،۵/۵۰۰   ترانـس جريان از نوع عبوري، با نسبـت تبديل         
 .۵/۸۰۰ و ۵/۷۵۰، ۵/۶۰۰

۷۷،۸۰۰عدد۱۵۳۱۰۳

۵/۱۰۰۰   ترانـس جريان از نوع عبوري، با نسبـت تبديل         
 .۵/۱۵۰۰ و ۵/۱۲۰۰،

۹۵،۴۰۰عدد۱۵۳۱۰۴

۵/۲۰۰۰   ترانـس جريان از نوع عبوري، با نسبـت تبديل         
 .۵/۳۰۰۰ و ۵/۲۵۰۰،

۱۵۶،۵۰۰عدد۱۵۳۱۰۵

ترانـس جريان از نوع عبوري، با نسبـت تبديل
  ۵/۴۰۰۰. 

۱۹۶،۵۰۰عدد۱۵۳۱۰۶

  ولـت،  ۳۸۰كليد تبديل ولت متر چهارحالتي تابلويي         
 .مشابه زيمنـس

۰عدد۱۵۳۲۰۱

  ولـت،  ۳۸۰كليدتبديل ولت مترهفـت حالتي تابلويي        
 .مشابه زيمنـس

۰عدد۱۵۳۲۰۲

.زيمنـس ولـت، مشابه۲۲۰كليد تبديل آمپرمتر تابلويي ۰عدد۱۵۳۳۰۱
۴









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۸۵×۸۵×۲۰۰قابليـت دسترسي ازجلو و به ابعادتقريبي        

  ۶سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل ساده             
آمپر   كيلو   ۳۲ آمپري، با جريان ضربه اي       ۴۰۰كيلوولتي،  

آمپري،    ۴۰۰ كيلوولتي   ۶و يـك عدد دژنكتوركم روغن      
كيلوآمپر، بافرمان    ۵/۱۲باجريان نامي قطع اتصال كوتاه      
.قطع و وصل دستي به طوركامل

۲۳،۲۳۷،۰۰۰دستگاه۱۶۰۱۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته           
  ۸۵×۸۵×۲۰۰باقابليـت دسترسي ازجلووبه ابعادتقريبي     

  ۶سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل ساده             
آمپر   كيلو   ۴۰ آمپري، با جريان ضربه اي       ۶۳۰كيلوولتي،  

آمپري،    ۶۳۰ كيلو ولتي  ۶و يـك عددد ژنكتوركم روغن      
بافرمان   كيلوآمپر،   ۱۶با جريان نامي قطع اتصال كوتاه        
 .قطع و وصل دستي به طوركامل

۲۶،۰۰۱،۰۰۰دستگاه۱۶۰۱۰۲

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته           
  ۸۵×۸۵×۲۰۰باقابليـت دسترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي     

  ۶سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل ساده             
كيلوآمپر    ۶۳ آمپري، باجريان ضربه اي      ۱۲۵۰كيلوولتي،  

۱۲۵۰    كيلو ولتي     ۶و يـك عددد ژنكتوركم روغن        
كيلوآمپر،    ۲۵آمپري، با جريان نامي قطع اتصال كوتاه          

.بافرمان قطع و وصل دستي به طوركامل

۲۹،۰۸۸،۰۰۰دستگاه۱۶۰۱۰۳

  كيلو ولتي باجريان ضربه     ۶كليد اتصال زمين، سه پل،      
 اي يكسان با سكسيونر براي نصـب درسلولهاي              

.۱۶۰۱۰۳ تا ۱۶۰۱۰۱رديفهاي 

۱،۰۴۸،۰۰۰عدد۱۶۰۲۰۱

 قطع كننده پريمر، با جريان اسمي يكسان با دژنكتور           
 تا۱۶۰۱۰۱براي نصـب روي دژنكتورهاي رديفهاي        

۱۶۰۱۰۲. 

۲،۹۶۷،۰۰۰عدد۱۶۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۸۵×۸۵×۲۰۰قابليـت دسترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي       

 سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل قابل قطع           
  ۳۲ آمپري، باجريان ضربه اي      ۴۰۰ كيلوولتي   ۶زيربار،  

  ۶كيلوآمپر و يـك عددد كليد اتصال زمين سه پل               
  كيلوآمپر و با فرمان      ۳۲كيلوولتي، با جريان ضربه اي       
.قطع ووصل دستي به طوركامل

۸،۶۴۴،۰۰۰دستگاه۱۶۰۴۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۸۵×۸۵×۲۰۰قابليـت دسترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي       

 سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل قابل قطع           
ضربه   آمپري، باجريان    ۶۳۰ كيلوولتي   ۶زيربار، فيوزدار،   

۶سه پل      كيلوآمپر و يـك عدد کليد اتصال زمين         ۴۰اي  
وبافرمان قطع   كيلوآمپر،   ۳۲كيلوولتي باجريان ضربه اي     
 .و وصل دستي به طوركامل

۹،۶۵۴،۰۰۰دستگاه۱۶۰۴۰۲

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۸۵×۸۵×۲۰۰قابليـت دسترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي       

 سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل قابل قطع           
ضربه   آمپري، باجريان    ۴۰۰ كيلوولتي   ۶زيربار فيوزدار،   

عدد   كيلوآمپروسه عدد فيوزفشارقوي ويـك         ۳۲اي  
ضربه   كيلو ولتي باجريان      ۶كليد اتصال زمين سه پل،       

  كيلوآمپر و فرمان قطع و وصل دستي به                ۳۲اي  
 .طوركامل

۱۰،۱۶۸،۰۰۰دستگاه۱۶۰۵۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۸۵×۸۵×۲۰۰قابليـت دسترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي       

 سانتيمترشامل يـك عدد سكسيونرسه پل قابل قطع           
ضربه   آمپري، باجريان    ۶۳۰ كيلوولتي   ۶زيربار فيوزدار،   

عدد   كيلوآمپروسه عدد فيوزفشارقوي ويـك         ۴۰اي  
ضربه اي   كيلوولتي باجريان    ۶كليد اتصال زمين سه پل،      

 .طوركامل  كيلوآمپر و فرمان قطع و وصل دستي به ۳۲

۱۴،۸۷۱،۰۰۰دستگاه۱۶۰۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته،         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان نامي   آمپر، با    ۴۰۰ كيلوولتي  ۶دژنكتور كم روغن 
شده روي   كيلوآمپر، نصـب     ۵/۱۲قطع اتصال كوتاه     

 .به طوركامل ارابه كشويي با فرمان قطع و وصل دستي 

۲۶،۰۸۸،۰۰۰دستگاه۱۶۰۶۰۱

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته،         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان نامي   آمپر، با    ۶۳۰ كيلوولتي  ۶دژنكتور كم روغن 
شده روي  ارابه   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶قطع اتصال كوتاه    

.به طوركاملكشويي با فرمان قطع و وصل دستي

۲۶،۴۹۲،۰۰۰دستگاه۱۶۰۶۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته،         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر، با     ۱۲۵۰ كيلوولتي   ۶دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه     

.به طوركاملارابه كشويي با فرمان قطع و وصل دستي

۲۶،۸۴۶،۰۰۰دستگاه۱۶۰۶۰۳

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان نامي   آمپر، با    ۴۰۰ كيلوولتي  ۶دژنكتور كم روغن 
شده روي   كيلوآمپر، نصـب     ۵/۱۲قطع اتصال كوتاه     

۶سه پل،     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
و فرمان قطع   كيلوآمپر   ۳۲كيلوولتي، با جريان ضربه اي      
.و وصل دستي به طور كامل

۲۶،۶۳۶،۰۰۰دستگاه۱۶۰۷۰۱

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان نامي   آمپر، با    ۶۳۰ كيلوولتي  ۶دژنكتور كم روغن 
شده روي ارابه   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶قطع اتصال كوتاه    

۶سه پل،      كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين             
و فرمان قطع   كيلوآمپر   ۴۰كيلوولتي، با جريان ضربه اي      
 .و وصل دستي به طور كامل

۲۸،۸۷۷،۰۰۰دستگاه۱۶۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

باجريان   آمپر،    ۱۲۵۰ كيلوولتي    ۶دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه     

۶سه پل،     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
و فرمان قطع   كيلوآمپر   ۶۳كيلوولتي، با جريان ضربه اي      
.و وصل دستي به طور كامل

۳۰،۴۴۲،۰۰۰دستگاه۱۶۰۷۰۳

يكسان   كيلوولتي باجريان اوليه     ۶ترانسفورماتور جريان   
۵ثانويه    باجريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان          

 تا۱۶۰۱۰۱   آمپر براي نصـب در سلولهاي رديفهاي          
۰۱۶۰۷۰۳. 

۰عدد۱۶۰۸۰۱

 كيلوولتي دوپل، با ولتاژ ثانويه۶ترانسفورماتور ولتاژ   
۱۶۰۱۰۱    ولـت براي نصـب در سلولهاي رديفهاي        ۱۰۰   

 .۰۱۶۰۷۰۳تا 

۰عدد۱۶۰۹۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
۹۰×۹۰×۲۲۰   قابليـت دسترسي ازجلو و به ابعاد            

۱۱پل ساده     سانتيمتر شامل يـك عدد سكسيونر سه         
 كيلوآمپر و۴۰    آمپري، با جريان ضربه اي       ۶۳۰كيلوولتي  

 آمپر، با۶۳۰كيلوولتي      ۱۱يـك عدد دژنكتور كم روغن      
 كيلوآمپر و با فرمان۱۶   جريان نامي قطع اتصال كوتاه       

.كاملقطع و وصل دستي به طور

۲۵،۲۱۹،۰۰۰دستگاه۱۶۱۱۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
۹۰×۹۰×۲۲۰   قابليـت دسترسي ازجلو و به ابعاد            

۱۱پل ساده     سانتيمتر شامل يـك عدد سكسيونر سه         
 كيلوآمپر۶۳اي     آمپري، با جريان ضربه      ۱۲۵۰كيلوولتي  

۱۲۵۰كيلوولتي      ۱۱و يـك عدد دژنكتور كم روغن         
 كيلوآمپر و با۲۵   آمپر، با جريان نامي قطع اتصال كوتاه        

.كاملفرمان قطع و وصل دستي به طور

۲۹،۶۲۹،۰۰۰دستگاه۱۶۱۱۰۲

ضربه   كيلوولتي، با جريان     ۱۱كليد اتصال زمين سه پل      
سلولهاي  اي يكسان با سكسيونر براي نصـب در              

.۰۱۶۱۱۰۲ تا۱۶۱۱۰۱رديفهاي 

۱،۲۹۰،۰۰۰عدد۱۶۱۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 قطع كننده پريمر با جريان اسمي يكسان با دژنكتور            
 تا۱۶۱۱۰۱براي نصـب بر روي دژنكتور رديفهاي           

۰۱۶۱۱۰۲. 

۲،۶۶۴،۰۰۰عدد۱۶۱۳۰۱

 سلول فشار متوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۹۰×۹۰×۲۲۰قابليـت دسترسي از جلووبه ابعاد تقريبي      

 سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل قابل قطع          
۳۲    آمپري، با جريان ضربه اي       ۴۰۰ كيلوولتي   ۱۱زير بار 

  ۱۱كيلوآمپر و يـك عدد كليد اتصال زمين سه پل               
  كيلوآمپر، به طور     ۳۲كيلوولتي، با جريان ضربه اي         

 .كامل

۸،۷۸۳،۰۰۰دستگاه۱۶۱۴۰۱

 سلول فشار متوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۹۰×۹۰×۲۲۰قابليـت دسترسي از جلووبه ابعاد تقريبي      

 سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل قابل قطع          
۴۰    آمپري، با جريان ضربه اي       ۶۳۰ كيلوولتي   ۱۱زير بار 

  ۱۱كيلوآمپر و يـك عدد كليد اتصال زمين سه پل               
  كيلوآمپر، به طور     ۳۲كيلوولتي، با جريان ضربه اي         

 .كامل

۹،۲۸۸،۰۰۰دستگاه۱۶۱۴۰۲

 سلول فشار متوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۹۰×۹۰×۲۲۰قابليـت دسترسي از جلووبه ابعاد تقريبي      

 سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل قابل قطع          
  آمپري، با جريان     ۴۰۰ كيلوولتي    ۱۱زير بار فيوزدار     

  كيلوآمپر و يـك عدد فيوز فشار قوي و          ۳۲ضربه اي   
  كيلوولتي، با    ۱۱يك عدد كليد اتصال زمين سه پل           

  كيلوآمپر با فرمان قطع و وصل         ۳۲جريان ضربه اي     
 .دستي به طور كامل

۱۰،۴۶۷،۰۰۰دستگاه۱۶۱۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول فشار متوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۹۰×۹۰×۲۲۰قابليـت دسترسي از جلووبه ابعاد تقريبي      

 سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل قابل قطع          
 آمپري، با جريان    ۶۳۰ كيلوولتي    ۱۱زير بار فيوزدار      

 كيلوآمپر و يـك عدد فيوز فشار قوي و          ۴۰ضربه اي   
  كيلوولتي، با    ۱۱يك عدد كليد اتصال زمين سه پل           

  كيلوآمپر با فرمان قطع و وصل         ۳۲جريان ضربه اي     
 .دستي به طور كامل

۱۱،۵۷۸،۰۰۰دستگاه۱۶۱۵۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر، با     ۶۳۰ كيلوولتي   ۱۱دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶نامي قطع اتصال كوتاه     

.به طور كاملارابه كشويي، با فرمان قطع و وصل دستي

۲۶،۸۶۸،۰۰۰دستگاه۱۶۱۶۰۱

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر، با    ۱۲۵۰ كيلوولتي   ۱۱دژنكتور كم روغن    
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه     

.به طور كاملارابه كشويي، با فرمان قطع و وصل دستي

۲۷،۵۴۵،۰۰۰دستگاه۱۶۱۶۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر، با     ۶۳۰ كيلوولتي   ۱۱دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶نامي قطع اتصال كوتاه     

۱۱سه پل     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
با فرمان قطع   كيلوآمپر   ۴۰كيلوولتي، با جريان ضربه اي      
.و وصل دستي به طور كامل

۳۰،۵۱۷،۰۰۰دستگاه۱۶۱۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر، با    ۱۲۵۰ كيلوولتي   ۱۱دژنكتور كم روغن    
شده روي  كيلوآمپر، نصـب   ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه      

۱۱سه پل     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
با فرمان قطع  كيلوآمپر  ۶۳كيلوولتي، با جريان ضربه اي      
.و وصل دستي به طور كامل

۳۱،۲۲۴،۰۰۰دستگاه۱۶۱۷۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان  آمپر، با   ۱۶۰۰ كيلوولتي   ۱۱دژنكتور كم روغن     
شده   كيلوآمپر، نصـب     ۵/۳۱نامي قطع اتصال كوتاه       

سه پل  روي ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين        
كيلوآمپر با فرمان    ۱۰۰ كيلوولتي، با جريان ضربه اي       ۱۱

 .قطع و وصل دستي به طور كامل

۰دستگاه۱۶۱۷۰۳

  كيلوولتي باجريان اوليه       ۱۱ترانسفورماتور جريان     
 يكسان باجريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان           

 آمپر براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۵ثانويه   
 .۰۱۶۱۷۰۳ تا۱۶۱۱۰۱

۰عدد۱۶۱۸۰۱

ثانويه   كيلو ولتي دوپل، با ولتاژ        ۱۱ترانسفورماتور ولتاژ 
۱۶۱۱۰۱    ولـت براي نصـب در سلولهاي رديفهاي        ۱۰۰
 .۰۱۶۱۷۰۳تا

۸،۳۶۴،۰۰۰عدد۱۶۱۹۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰قابليـت سترسي ازجلووبه ابعاد تقريبي     

  ۲۰سانتيمتر، شامل يـك عددسكسيونرسه پل ساده           
و   كيلوآمپر   ۳۲ آمپري، باجريان ضربه اي      ۶۳۰كيلوولتي  

آمپر، با    ۶۳۰ كيلوولتي   ۲۰يـك عدد دژنكتور كم روغن      
قطع اتصال   آمپر، باجريان نامي      ۶۳۰جريان نامي ولتي    

وصل دستي به   كيلوآمپر و با فرمان قطع و         ۵/۱۲كوتاه  
 .طور كامل

۲۶،۷۶۱،۰۰۰دستگاه۱۶۲۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
  ۱۱۵×۱۱۵×  ۲۵۰قابليـت سترسي از جلووبه بعادتقريبي     

  ۲۰سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده           
كيلوآمپر    ۴۰ آمپري، باجريان ضربه اي       ۱۲۵۰كيلوولتي  

۱۲۵۰    كيلوولتي   ۲۰و يـك عدد دژنكتور كم روغن         
كيلوآمپر و با    ۱۶آمپر، با جريان نامي قطع اتصال كوتاه        
.فرمان قطع و وصل دستي به طور كامل

۳۱،۹۰۸،۰۰۰دستگاه۱۶۲۱۰۲

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
×۲۵۰   قابليـت دسترسي از جلو و به ابعاد تقريبي              

سه پل   سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر        ۱۱۵×۱۱۵
۶۳اي    آمپري، باجريان ضربه    ۱۶۰۰ كيلوولتي   ۲۰ساده  

كيلوولتي    ۲۰كيلوآمپر و يـك عدد دژنكتور كم روغن         
 كيلوآمپر۲۵   آمپر، با جريان نامي قطع اتصال كوتاه        ۱۶۰۰

 .كامل و با فرمان قطع و وصل دستي به طور 

۰دستگاه۱۶۲۱۰۳

ضربه   كيلو ولتي، باجريان     ۲۰كليد اتصال زمين سه پل      
سلولهاي  اي يكسان با سكسيونر، براي نصـب در             

 .۰۱۶۲۱۰۳ تا۱۶۲۱۰۱رديفهاي 

۱،۰۴۸،۰۰۰عدد۱۶۲۲۰۱

 قطع كننده پريمر با جريان اسمي يكسان با دژنكتور،           
 تا۱۶۲۱۰۱براي نصـب روي دژنكتور رديفهاي            

  ۰۱۶۲۱۰۳. 

۰عدد۱۶۲۳۰۱

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
×۲۵۰   قابليـت دسترسي از جلو و به ابعاد تقريبي              

سه پل   سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر        ۱۱۵×۱۱۵
باجريان   آمپري،   ۴۰۰ كيلوولتي   ۲۰قابل قطع زير بار      

اتصال زمين   كيلوآمپر و يـك عدد كليد         ۲۰ضربه اي   
 كيلو آمپر۲۰    كيلو ولتي، با جريان ضربه اي         ۲۰سه پل   

 .به طور كامل

۸،۸۸۸،۰۰۰دستگاه۱۶۲۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
×۲۵۰   قابليـت دسترسي از جلو و به ابعاد تقريبي              

سه پل   سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر        ۱۱۵×۱۱۵
باجريان   آمپري،   ۶۳۰ كيلوولتي   ۲۰قابل قطع زير بار      

اتصال زمين   كيلوآمپر و يـك عدد كليد         ۳۲ضربه اي   
 كيلو آمپر۳۲    كيلو ولتي، با جريان ضربه اي          ۲۰سه پل   

 .به طور كامل

۹،۷۳۶،۰۰۰دستگاه۱۶۲۴۰۲

 سلول فشارمتوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته           
باقابليـت دسترسي از جلو و به ابعاد تقريبي

  سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر       ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰   
ضربه   آمپري، با جريان     ۶۳۰ كيلوولتي   ۲۰سه پل ساده    

۲۰    كيلوآمپر و يـك عدد دژنكتور كم روغن            ۳۲اي  
كوتاه   آمپر، با جريان نامي قطع اتصال          ۶۳۰كيلوولتي  

به طور   كيلوآمپر و با فرمان قطع و وصل دستي            ۵/۱۲
 .كامل

۱۲،۷۷۳،۰۰۰دستگاه۱۶۲۵۰۱

 سلول فشار متوسط فلزي ثابـت، ايستاده تمام بسته با          
قابليـت دسترسي از جلو و به ابعاد تقريبي

  سانتيمتر، شامل يـك عدد سكسيونر       ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰   
  ۶۳۰ كيلوولتي    ۲۰سه پل قابل قطع زيربار فيوزدار         

  كيلوآمپر و با سه عدد       ۳۲آمپري، با جريان ضربه اي       
فيوز فشار قوي و يـك عدد كليد اتصال زمين سه پل

فرمان   كيلوآمپر، با    ۳۲ كيلوولتي، با جريان ضربه اي       ۲۰   
 .قطع و وصل دستي به طور كامل

۱۲،۷۵۰،۰۰۰دستگاه۱۶۲۵۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۶۳۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده   كيلوآمپر، نصـب     ۵/۱۲نامي قطع اتصال كوتاه       

به طور  روي ارابه كشويي با فرمان قطع و وصل دستي           
 .كامل

۳۱،۹۱۸،۰۰۰دستگاه۱۶۲۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۱۲۵۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶نامي قطع اتصال كوتاه     

 .به طور كامل ارابه كشويي با فرمان قطع و وصل دستي 

۳۳،۵۴۴،۰۰۰دستگاه۱۶۲۶۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۱۶۰۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه     

.به طور كاملارابه كشويي با فرمان قطع و وصل دستي

۰دستگاه۱۶۲۶۰۳

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۶۳۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده   كيلوآمپر، نصـب     ۵/۱۲نامي قطع اتصال كوتاه       

سه پل  روي ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين        
كيلوآمپر، فرمان    ۳۲ كيلوولـت، با جريان ضربه اي        ۲۰

 .قطع و وصل دستي به طور كامل

۳۲،۰۳۱،۰۰۰دستگاه۱۶۲۷۰۱

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۱۲۵۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۱۶نامي قطع اتصال كوتاه     

۲۰سه پل     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
كيلوآمپر، فرمان قطع    ۴۰كيلوولـت، با جريان ضربه اي      

.و وصل دستي به طور كامل

۳۳،۵۵۱،۰۰۰دستگاه۱۶۲۷۰۲

به  سلول فشار متوسط فلزي كشويي، ايستاده تمام بسته         
عدد   سانتيمتر، شامل يـك      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   

جريان   آمپر با     ۱۶۰۰ كيلوولتي   ۲۰دژنكتور كم روغن     
شده روي   كيلوآمپر، نصـب    ۲۵نامي قطع اتصال كوتاه     

۲۰سه پل     ارابه كشويي و يـك عدد كليد اتصال زمين          
كيلوآمپر، فرمان قطع    ۶۳كيلوولـت، با جريان ضربه اي      

.و وصل دستي به طور كامل

۰دستگاه۱۶۲۷۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلوولتي با جريان اوليه        ۲۰ترانسفورماتور جريان    
 يكسان با جريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان           

 آمپر، براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۵ثانويه   
 .۰۱۶۲۷۰۳ تا۱۶۲۱۰۱

۳،۰۵۴،۰۰۰عدد۱۶۲۸۰۱

 كيلوولتي دوپل، با ولتاژ ثانويه۲۰ترانسفورماتور ولتاژ 
 ولـت، براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۱۰۰   

 .۰۱۶۲۷۰۳ تا۱۶۲۱۰۱

۴،۶۷۰،۰۰۰عدد۱۶۲۹۰۱

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۸۵×۸۵×۲۰۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۶شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده،           

كيلوآمپر و سلول    ۳۲ آمپري، با جريان ضربه اي        ۴۰۰
.قائم به طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي

۲۵،۰۷۹،۰۰۰دستگاه۱۶۳۱۰۱

 جداكننده با سبار متشكل از دو سلول فشار متوسط             
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۸۵×۸۵×۲۰۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۶شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده،           

كيلوآمپر و سلول    ۴۰ آمپري، با جريان ضربه اي        ۶۳۰
.قائم به طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي

۲۷،۵۵۴،۰۰۰دستگاه۱۶۳۱۰۲

 جداكننده با سبار متشكل از دو سلول فشار متوسط             
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۸۵×۸۵×۲۰۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۶شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده،           

كيلوآمپر و سلول    ۶۳ آمپري، با جريان ضربه اي        ۱۲۵۰
.قائم به طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي

۲۷،۸۱۶،۰۰۰دستگاه۱۶۳۱۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشارمتوسط        
يـك به  ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر           

كوپالژ، شامل   سانتيمتر سلول    ۸۵×۸۵×۲۰۰ابعاد تقريبي   
۴۰۰كيلوولتي      ۶يـك عدد سكسيونر، سه پل ساده،         

كيلوآمپر و يـك عدد    ۳۲آمپري، با جريان ضربه اي        
 آمپر با جريان نامي۴۰۰    كيلوولتي   ۶دژنكتور كم روغن    
كيلوآمپر و فرمان قطع و وصل    ۵/۱۲قطع اتصال كوتاه    
باالبرنده، شامل يـك عدد سكسيونر  دستي و سلول     

.كوپالژ به طور كامل مشابه سلول 

۳۱،۹۱۰،۰۰۰دستگاه۱۶۳۲۰۱

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشارمتوسط        
يـك به  ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر           

كوپالژ، شامل   سانتيمتر سلول    ۸۵×۸۵×۲۰۰ابعاد تقريبي   
۶۳۰كيلوولتي      ۶يـك عدد سكسيونر، سه پل ساده،         

كيلوآمپر و يـك عدد    ۴۰آمپري، با جريان ضربه اي        
آمپر با جريان نامي۶۳۰    كيلوولتي   ۶دژنكتور كم روغن    
كيلوآمپر و فرمان قطع و وصل    ۱۶قطع اتصال كوتاه     

باالبرنده، شامل يـك عدد سكسيونر  دستي و سلول     
.كوپالژ به طور كامل مشابه سلول 

۳۲،۰۶۸،۰۰۰دستگاه۱۶۳۲۰۲

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشارمتوسط        
يـك به  ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر           

كوپالژ، شامل   سانتيمتر سلول    ۸۵×۸۵×۲۰۰ابعاد تقريبي   
۱۲۵۰كيلوولتي      ۶يـك عدد سكسيونر، سه پل ساده،         

كيلوآمپر و يـك عدد    ۶۳آمپري، با جريان ضربه اي        
آمپر با جريان نامي۱۲۵۰    كيلوولتي   ۶دژنكتور كم روغن    
كيلوآمپر و فرمان قطع و وصل    ۲۵قطع اتصال كوتاه     

باالبرنده، شامل يـك عدد سكسيونر  دستي و سلول     
.كوپالژ به طور كامل مشابه سلول 

۳۴،۹۴۱،۰۰۰دستگاه۱۶۳۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشار متوسط        
ابعاد  ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به             

نوع   سانتيمتر سلول كوپالژ، از        ۱۶۵×۹۰×۲۲۵تقريبي  
۶روغن،    كشويي و شامل يـك يـك عدد دژنكتور كم          

اتصال كوتاه   آمپري، با جريان نامي قطع       ۴۰۰كيلو ولتي   
كشويي و با   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه          ۵/۱۲

باالبرنده از نوع  فرمان قطع و وصل دستي و سلول           
 .به طور كامل ثابـت و شامل سيستم شينه كشي قائم 

۳۳،۲۰۳،۰۰۰دستگاه۱۶۳۳۰۱

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشار متوسط        
ابعاد  ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به             

نوع   سانتيمتر سلول كوپالژ، از        ۱۶۵×۹۰×۲۲۵تقريبي  
۶روغن،    كشويي و شامل يـك يـك عدد دژنكتور كم          

اتصال كوتاه   آمپري، با جريان نامي قطع       ۶۳۰كيلو ولتي   
كشويي و با فرمان   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه       ۱۶

باالبرنده از نوع ثابـت و  قطع و وصل دستي و سلول        
.به طور كاملشامل سيستم شينه كشي قائم

۳۷،۱۴۲،۰۰۰دستگاه۱۶۳۳۰۲

فلزي  جداكننده باسبارمتشكل از دو سلول فشار متوسط        
ابعاد  ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به             

نوع   سانتيمتر سلول كوپالژ، از        ۱۶۵×۹۰×۲۲۵تقريبي  
۶روغن،    كشويي و شامل يـك يـك عدد دژنكتور كم          

اتصال   آمپري، با جريان نامي قطع          ۱۲۵۰كيلو ولتي    
كشويي و با   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه       ۲۵كوتاه  

باالبرنده از نوع  فرمان قطع و وصل دستي و سلول           
.به طور كاملثابـت و شامل سيستم شينه كشي قائم

۳۸،۴۶۳،۰۰۰دستگاه۱۶۳۳۰۳

  كيلو ولتي، با جريان اوليه         ۶ترانسفورماتور جريان،    
 يكسان با جريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان           

 آمپر، براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۵ثانويه   
 .۱۶۳۳۰۳ تا ۱۶۳۱۰۳

۲،۰۴۴،۰۰۰عدد۱۶۳۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۹۰×۹۰×۲۲۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۱۱شامل يـك عدد سكسيونر ساده سه پل          

و سلول   كيلوآمپر   ۴۰ آمپري، باجريان ضربه اي        ۶۳۰
.طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي قائم به

۱۲،۵۶۲،۰۰۰دستگاه۱۶۳۶۰۱

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۹۰×۹۰×۲۲۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۱۱شامل يـك عدد سكسيونر ساده سه پل          

كيلوآمپر و سلول    ۶۳ آمپري، باجريان ضربه اي       ۱۲۵۰
.قائم به طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي

۱۶،۴۷۶،۰۰۰دستگاه۱۶۳۶۰۲

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

كوپالژ،   سانتيمتر سلول     ۹۰×۹۰×۲۲۰به ابعاد تقريبي     
كيلوولتي    ۱۱شامل يـك عدد سكسيونر ساده سه پل          

كيلوآمپر و سلول    ۱۰۰ آمپري، باجريان ضربه اي      ۱۶۰۰
.قائم به طور كاملباالبرنده، شامل سيستم شينه كشي

۱۹،۰۶۸،۰۰۰دستگاه۱۶۳۶۰۳

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر            

   سانتيمتر سلول     ۹۰×۹۰×۲۲۰يـك به ابعاد تقريبي       
  ۱۱كوپالژ، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده            

كيلوآمپر و    ۴۰ آمپري، با جريان ضربه اي       ۶۳۰كيلوولتي  
 آمپر با۶۳۰    كيلوولتي   ۱۱يـك عدد دژنكتور كم روغن      

كيلوآمپر و با فرمان    ۱۶جريان نامي قطع اتصال كوتاه       
باالبرنده، شامل يـك عدد  قطع و وصل دستي و سلول       

.كوپالژ به طور كاملسكسيونر مشابه سلول

۳۳،۰۵۲،۰۰۰دستگاه۱۶۳۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر            

   سانتيمتر سلول     ۹۰×۹۰×۲۲۰يـك به ابعاد تقريبي       
  ۱۱كوپالژ، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده            

كيلوآمپر    ۶۳ آمپري، با جريان ضربه اي       ۱۲۵۰كيلوولتي  
آمپر۱۲۵۰    كيلوولتي   ۱۱و يـك عدد دژنكتور كم روغن       
كيلوآمپر و با فرمان    ۲۵با جريان نامي قطع اتصال كوتاه       

باالبرنده، شامل يـك عدد  قطع و وصل دستي و سلول       
.كوپالژ به طور كاملسكسيونر مشابه سلول

۳۳،۵۶۶،۰۰۰دستگاه۱۶۳۷۰۲

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به            

  سانتيمتر سلول كوپالژ، از      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   
  ۱۱نوع كشويي و شامل يـك عدد دژنكتور كم روغن           

كوتاه   آمپري، با جريان نامي قطع اتصال         ۶۳۰كيلوولتي  
با فرمان   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه كشويي و         ۱۶

ثابـت و  قطع و وصل دستي و سلول باالبرنده از نوع            
 .شامل سيستم شينه كشي قائم به طور كامل

۳۲،۲۹۴،۰۰۰دستگاه۱۶۳۸۰۱

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به            

  سانتيمتر سلول كوپالژ، از      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   
  ۱۱نوع كشويي و شامل يـك عدد دژنكتور كم روغن           

كوتاه   آمپري، با جريان نامي قطع اتصال        ۱۲۵۰كيلوولتي  
با فرمان   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه كشويي و         ۲۵

ثابـت و  قطع و وصل دستي و سلول باالبرنده از نوع            
.شامل سيستم شينه كشي قائم به طور كامل

۳۳،۴۹۹،۰۰۰دستگاه۱۶۳۸۰۲

  كيلوولتي باجريان اوليه       ۱۱ترانسفورماتور جريان     
 يكسان باجريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان           

 آمپر براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۵ثانويه   
 .۰۱۶۳۸۰۲ تا۱۶۳۶۰۱  

۲،۵۴۹،۰۰۰عدد۱۶۳۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر            

  سانتيمتر سلول   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰يـك به ابعاد تقريبي      
  ۲۰كوپالژ، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده            

آمپر   كيلو   ۳۲ آمپري، با جريان ضربه اي       ۶۳۰كيلوولتي  
به طور  و سلول باالبرنده شامل سيستم شينه كشي قائم          

 .كامل

۲۱،۱۸۳،۰۰۰دستگاه۱۶۴۱۰۱

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر            

  سانتيمتر سلول   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰يـك به ابعاد تقريبي      
  ۲۰كوپالژ، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده            

آمپر  كيلو  ۴۰آمپري، با جريان ضربه اي       ۱۲۵۰كيلوولتي  
به طور  و سلول باالبرنده شامل سيستم شينه كشي قائم          

 .كامل

۲۳،۲۱۱،۰۰۰دستگاه۱۶۴۱۰۲

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هر            

  سانتيمتر سلول   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰يـك به ابعاد تقريبي      
  ۲۰كوپالژ، شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده            

آمپر   كيلو   ۶۳ آمپري، با جريان ضربه اي   ۱۶۰۰كيلوولتي 
به طور  و سلول باالبرنده شامل سيستم شينه كشي قائم          

 .كامل

۲۴،۲۳۶،۰۰۰دستگاه۱۶۴۱۰۳

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

سلول كوپالژ،   سانتيمتر   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰به ابعاد تقريبي   
 كيلوولتي۲۰   شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده          

آمپر و يـك   كيلو   ۳۲ آمپري، با جريان ضربه اي        ۶۳۰
 آمپر،۶۳۰    كيلوولتي    ۲۰عدد دژنكتور كم روغن        

كيلوآمپر و با    ۵/۱۲باجريان نامي قطع اتصال كوتاه        
باالبرنده، شامل يـك  فرمان قطع و وصل دستي و سلول        

.كوپالژ به طور كاملعدد سكسيونر مشابه سلول

۳۶،۸۵۱،۰۰۰دستگاه۱۶۴۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

سلول كوپالژ،   سانتيمتر   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰به ابعاد تقريبي   
 كيلوولتي۲۰   شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده          

كيلو آمپر و يـك    ۴۰ آمپري، با جريان ضربه اي        ۱۲۵۰
 آمپر،۱۲۵۰كيلوولتي      ۲۰عدد دژنكتور كم روغن        

 كيلوآمپر و با فرمان۱۶   باجريان نامي قطع اتصال كوتاه      
باالبرنده، شامل يـك عدد  قطع و وصل دستي و سلول       

.كوپالژ به طور كاملسكسيونر مشابه سلول

۳۶،۹۰۹،۰۰۰دستگاه۱۶۴۲۰۲

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
هريـك  فلزي ثابـت ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر،         

سلول كوپالژ،   سانتيمتر   ۱۱۵×۱۱۵×۲۵۰به ابعاد تقريبي   
 كيلوولتي۲۰   شامل يـك عدد سكسيونر سه پل ساده          

كيلو آمپر و يـك    ۶۳ آمپري، با جريان ضربه اي        ۱۶۰۰
 آمپر،۱۶۰۰كيلوولتي      ۲۰عدد دژنكتور كم روغن        

 كيلوآمپر و با فرمان۲۵   باجريان نامي قطع اتصال كوتاه      
باالبرنده، شامل يـك عدد  قطع و وصل دستي و سلول       

.كوپالژ به طور كاملسكسيونر مشابه سلول

۳۸،۶۵۷،۰۰۰دستگاه۱۶۴۲۰۳

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به            

  سانتيمتر، سلول كوپالژ از      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   
  ۲۰نوع كشويي و شامل يـك عدد دژنكتور كم روغن           

كوتاه   آمپري، با جريان نامي قطع اتصال        ۶۳۰كيلوولتي،  
و با   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه كشويي           ۵/۱۲

نوع  فرمان قطع و وصل دستي و سلول باالبرنده، از              
 .كامل ثابـت و شامل سيستم شينه كشي قائم، به طور 

۳۳،۶۰۷،۰۰۰دستگاه۱۶۴۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به            

  سانتيمتر، سلول كوپالژ از      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   
  ۲۰نوع كشويي و شامل يـك عدد دژنكتور كم روغن           

كوتاه  آمپري، با جريان نامي قطع اتصال       ۱۲۵۰كيلوولتي،  
با فرمان   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه كشويي و         ۱۶

ثابـت و  قطع و وصل دستي و سلول باالبرنده، از نوع            
 .شامل سيستم شينه كشي قائم، به طور كامل

۰دستگاه۱۶۴۳۰۲

 جداكننده باسبار متشكل از دو سلول فشار متوسط            
 فلزي ايستاده با اتصال جانبي به يكديگر، هريـك به            

  سانتيمتر، سلول كوپالژ از      ۱۶۵×۹۰×۲۲۵ابعاد تقريبي   
  ۲۰نوع كشويي و شامل يـك عدد دژنكتور كم روغن           

كوتاه  آمپري، با جريان نامي قطع اتصال       ۱۶۰۰كيلوولتي،  
با فرمان   كيلوآمپر، نصـب شده روي ارابه كشويي و         ۲۵

ثابـت و  قطع و وصل دستي و سلول باالبرنده، از نوع            
.شامل سيستم شينه كشي قائم، به طور كامل

۰عدد۱۶۴۳۰۳

  كيلوولتي با جريان اوليه        ۲۰ترانسفورماتور جريان    
 يكسان با جريان نامي دژنكتور يا سكسيونر و جريان           

 آمپر، براي نصـب در سلولهاي رديفهاي۵ثانويه   
 .۰۱۶۴۳۰۳ تا ۱۶۴۱۰۱  

۳،۰۵۴،۰۰۰عدد۱۶۴۴۰۱

 سلول اندازه گيري، متشكل از دو نيم سلول فشار              
  ۸۵×)۵۰+۵۰(×۲۰۰متوسط فلزي ثابـت، به ابعادتقريبي     

 سانتيمتر، نيم سلول اول شامل سه عدد ترانسفورماتور         
سه   ولـت و    ۱۰۰ كيلوولتي دوپل با ولتاژ ثانويه       ۶ولتاژ  

اوليه   كيلوولتي با جريان      ۶عدد ترانسفورماتور جريان     
سلول   آمپر و نيم      ۵ آمپر و جريان ثانويه       ۱۲۵۰ تا ۴۰۰

.باال برنده شامل سيستم شينه كشي قائم

۳۵،۵۱۲،۰۰۰دستگاه۱۶۴۵۰۱

 نيم سلول اندازه گيري فشار متوسط فلزي ثابـت              
  سانتيمترشامل سه عدد     ۸۵×۵۰×۲۰۰ايستاده، به ابعاد     

 كيلوولتي دوپل با ولتاژ ثانويه۶ترانسفورماتور ولتاژ    
 . ولـت۱۰۰

۱۷،۳۷۶،۰۰۰دستگاه۱۶۴۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وسايل فشار متوسط تابلويي.فصل شانزدهم

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سلول اندازه گيري، متشكل از دو نيم سلول فشار              
متوسط فلزي ثابـت ايستاده، به ابعادتقريبي

سه   سانتيمتر، نيم سلول اول شامل        ۹۰×)۵۰+۵۰(×۲۲۰   
ولتاژ   كيلوولتي دوپل با      ۱۱عدد ترانسفورماتور ولتاژ     

۱۱جريان     ولـت و سه عدد ترانسفورماتور        ۱۰۰ثانويه  
و جريان   آمپر   ۱۶۰۰ تا   ۴۰۰كيلوولتي با جريان اوليه      

سيستم شينه   آمپر و نيم سلول باال برنده شامل          ۵ثانويه  
 .كشي قائم

۳۱،۷۹۲،۰۰۰دستگاه۱۶۴۶۰۱

 نيم سلول اندازه گيري فشار متوسط فلزي ثابـت              
   سانتيمتر، شامل سه      ۹۰×۵۰×۲۲۰ايستاده، و به ابعاد      

  كيلو ولتي دوپل با ولتاژ       ۱۱عدد ترانسفورماتور ولتاژ    
 . ولـت۱۰۰ثانويه 

۲۰،۲۸۸،۰۰۰دستگاه۱۶۴۶۰۲

 سلول اندازه گيري متشكل از دو نيم سلول فشار               
متوسط فلزي ثابـت ايستاده، به ابعاد تقريبي

   سانتيمتر، نيم سلول اول شامل        ۱۱۵×)۶۵+۶۵(×۲۵۰   
ولتاژ   كيلوولتي دوپل با     ۲۰سه عدد ترانسفور ماتور ولتاژ    

۲۰جريان     ولـت و سه عدد ترانسفورماتور        ۱۰۰ثانويه  
و جريان   آمپر    ۱۶۰۰ تا ۶۳۰كيلوولتي با جريان اوليه       

سيستم شينه   آمپر و نيم سلول باال برنده شامل          ۵ثانويه  
 .كشي قائم

۳۳،۴۴۵،۰۰۰دستگاه۱۶۴۷۰۱

 نيم سلول اندازه گيري فشار متوسط فلزي ثابـت              
عدد   سانتيمتر شامل سه     ۱۱۵×۶۵×۲۵۰ايستاده، به ابعاد    

ثانويه   كيلو ولتي دوپل با ولتاژ        ۲۰ترانسفورماتور ولتاژ 
 . ولـت۱۰۰

۲۱،۹۰۱،۰۰۰دستگاه۱۶۴۷۰۲

١٩





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
برق مولدهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلووات خالـص مناسـب    ۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۸۸،۸۱۳،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۱

  كيلووات خالـص مناسـب    ۸۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۱۰۲،۶۸۲،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۲

مناسـب   كيلووات خالـص    ۱۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۱۲۰،۹۷۳،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۳

مناسـب   كيلووات خالـص    ۱۲۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۱۷۶،۰۴۷،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۴

مناسـب   كيلووات خالـص    ۱۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۲۰۷،۹۰۵،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۵

مناسـب   كيلووات خالـص    ۱۷۵مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۲۳۰،۲۱۶،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۶

مناسـب   كيلووات خالـص    ۲۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۲۵۲،۶۲۸،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۷

مناسـب   كيلووات خالـص    ۲۲۵مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۳۰۳،۸۳۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۸

مناسـب   كيلووات خالـص    ۲۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۳۰۰،۹۱۷،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۰۹

مناسـب   كيلووات خالـص    ۲۷۵مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۴۱۱،۸۶۹،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۰

مناسـب   كيلووات خالـص    ۳۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۴۲۱،۲۱۵،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۱

مناسـب   كيلووات خالـص    ۳۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۴۴۱،۳۱۵،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۲

مناسـب   كيلووات خالـص    ۴۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۵۰۱،۲۱۳،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۳

مناسـب   كيلووات خالـص    ۴۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۶۴۴،۷۹۷،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۴

مناسـب   كيلووات خالـص    ۵۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۶۸۴،۷۳۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
برق مولدهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مناسـب   كيلووات خالـص    ۵۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۷۴۸،۶۹۹،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۶

مناسـب   كيلووات خالـص    ۶۰۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .براي كار دايم

۷۸۵،۸۸۴،۰۰۰دستگاه۱۷۰۱۱۷

كاربه   كيلووات مناسـب براي     ۵۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .صورت اضطراري

۱۱۳،۰۲۶،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۱

كاربه   كيلووات مناسـب براي     ۸۰مولدبرق باقدرت نامي    
 .صورت اضطراري

۱۲۴،۱۸۲،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۲

  كيلووات مناسـب براي     ۱۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۱۳۳،۹۳۰،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۳

  كيلووات مناسـب براي     ۱۲۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۱۹۵،۸۳۸،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۴

  كيلووات مناسـب براي     ۱۵۰مولدبرق باقدرت نامي     
 .كاربه صورت اضطراري

۲۳۸،۱۴۹،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۵

  كيلووات مناسـب براي     ۱۷۵مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۲۴۲،۶۷۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۶

  كيلووات مناسـب براي     ۲۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۲۶۶،۲۸۹،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۷

  كيلووات مناسـب براي     ۲۲۵مولدبرق باقدرت نامي     
 .كاربه صورت اضطراري

۳۳۴،۱۰۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۸

  كيلووات مناسـب براي     ۲۵۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۳۴۳،۱۴۶،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۰۹

  كيلووات مناسـب براي     ۲۷۵مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۴۴۲،۶۴۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۰

  كيلووات مناسـب براي     ۳۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
 .كاربه صورت اضطراري

۴۵۰،۸۸۲،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۱

  كيلووات مناسـب براي     ۳۵۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۴۷۲،۴۹۰،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۲

  كيلووات مناسـب براي     ۴۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۵۳۱،۰۸۱،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
برق مولدهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلووات مناسـب براي     ۴۵۰مولدبرق باقدرت نامي     
 .كاربه صورت اضطراري

۷۰۲،۶۰۴،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۴

  كيلووات مناسـب براي     ۵۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۷۲۴،۸۰۲،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۵

  كيلووات مناسـب براي     ۵۵۰مولدبرق باقدرت نامي     
.كاربه صورت اضطراري

۷۷۵،۸۵۶،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۶

  كيلووات مناسـب براي     ۶۰۰مولدبرق باقدرت نامي     
 .كاربه صورت اضطراري

۸۰۸،۰۱۶،۰۰۰دستگاه۱۷۰۲۱۷

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مستقيمجريانتغذيه ومنابع صنعتي خازنهاي.هجدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
 .كيلووار  ۱مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت 

۰دستگاه۱۸۰۱۰۱

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۵/۱مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۰دستگاه۱۸۰۱۰۲

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۲مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۰دستگاه۱۸۰۱۰۳

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
 .كيلووار  ۳مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت 

۰دستگاه۱۸۰۱۰۴

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۴مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۰دستگاه۱۸۰۱۰۵

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۵مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۰دستگاه۱۸۰۱۰۶

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
 .كيلووار  ۵/۷مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت 

۰دستگاه۱۸۰۱۰۷

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۱۰مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۱،۳۵۶،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۸

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۵/۱۲مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۱،۴۷۸،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۹

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
 .كيلووار  ۱۵مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت 

۱،۵۹۴،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۰

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۲۰مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۱،۷۹۲،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۱

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۲۵مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۱،۹۹۴،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۲

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
 .كيلووار  ۳۰مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت 

۲،۲۵۱،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۳

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۴۰مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۲،۶۵۹،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۴

دلتا،   هرتز، بااتصال    ۵۰ ولـت،   ۴۰۰خازن صنعتي سه فاز   
.كيلووار۵۰مجهز به مقاومـت تخليه بار، وبه قدرت

۳،۰۶۳،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مستقيمجريانتغذيه ومنابع صنعتي خازنهاي.هجدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 رگوالتور تمام الكترونيـك قدرت راكتيو، براي              
  ۱۸۰۱۱۵ تا    ۱۸۰۱۰۱زيربارآوردن خازنهاي رديـف      

  هرتز،  ۵۰ ولـت و فركانـس        ۲۲۰/۳۸۰باولتاژنامي  
اتصال   هرتز، مناسـب براي     ۵۰ ولـت،   ۲۵۰باولتاژكنترل  

 پله۵    آمپر، داراي    ۵به ترانـس جريان باجريان ثانويه       
 . ۲:۱:۲بانسبـت 

۱،۱۷۳،۰۰۰دستگاه۱۸۰۲۰۱

 رگوالتورتمام الكترونيـك قدرت راكتيو، براي             
  ۱۸۰۱۱۵ تا    ۱۸۰۱۰۱زيربارآوردن خازنهاي رديـف      

/۲۲۰باولتاژنامي     هرتز،  ۵۰ ولـت و فركانـس       ۳۸۰ 
اتصال   هرتز، مناسـب براي     ۵۰ ولـت،   ۲۵۰باولتاژكنترل  

 پله۷    آمپر، داراي    ۵به ترانـس جريان باجريان ثانويه       
 .۲:۱ :۲ :۲بانسبـت 

۱،۲۸۳،۰۰۰دستگاه۱۸۰۲۰۲

 رگوالتورتمام الكترونيـك قدرت راكتيو، براي             
  ۱۸۰۱۱۵ تا    ۱۸۰۱۰۱زيربارآوردن خازنهاي رديـف      

/۲۲۰باولتاژنامي     هرتز،  ۵۰ ولـت و فركانـس       ۳۸۰ 
اتصال   هرتز، مناسـب براي     ۵۰ ولـت،   ۲۵۰باولتاژكنترل  

 پله۱۱    آمپر، داراي    ۵به ترانـس جريان باجريان ثانويه      
.۲:۱ :۲ :۲ :۲ :۲با نسبـت 

۱،۶۰۷،۰۰۰دستگاه۱۸۰۲۰۳

 تابلو، فلزي ايستاده، براي نصـب خازنهاي صنعتي سه         
  ولـت و دستگاه رگوالتور و وسايل               ۴۰۰فاز   

 فشارضعيـف مربوط به مدار تغذيه خازنها، دستگاه           
 رگوالتور، مدارتغذيه اصلي، لوازم حفاظـت واندازه         

ازورق  گيري مربوط، طبق نقشه ومشخصات تهيه شده         
قفل،   ميليمتر، به انضمام نبشي،        ۲آهن به ضخامـت     

آميزي با   متر و رنـگ     ۲۵/۲لوالوغيره، به ارتفاع حداكثر   
 .رنـگ پخته

۱۴،۳۰۰كيلوگرم۱۸۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مستقيمجريانتغذيه ومنابع صنعتي خازنهاي.هجدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تابلو، فلزي ايستاده، براي نصـب خازنهاي صنعتي سه         
  ولـت و دستگاه رگوالتور و وسايل               ۴۰۰فاز   

 فشارضعيـف مربوطبه مدارتغذيه خازنها، دستگاه           
 رگوالتور، مدارتغذيه اصلي، لوازم حفاظـت واندازه         

ازورق  گيري مربوط، طبق نقشه ومشخصات تهيه شده         
نبشي، قفل،   ميليمتر، به انضمام      ۵/۱آهن به ضخامـت    

رنـگ آميزي   متر و     ۵/۱لوالوغيره، به ارتفاع حداكثر    
 .بارنـگ پخته

۱۴،۳۰۰كيلوگرم۱۸۰۳۰۲

 تابلو فلزي ديواري روكار يا توكار، براي نصـب              
رگوالتور   ولـت و دستكاه     ۴۰۰خازنهاي صنعتي سه فاز     

خازنها،  و وسايل فشارضعيـف مربوطبه مدارتغذيه          
حفاظـت  دستگاه رگوالتور، مدار تغذيه اصلي، لوازم          

ومشخصات تهيه شده  واندازه گيري مربوط، طبق نقشه      
ميليمتربه انضمام نبشي،    ۵/۱ازورق آهن به ضخامـت      
 متر ورنـگ آميزي۲/۱حداكثر  قفل، لوالوغيره، به ارتفاع     

 .بارنـگ پخته

۱۵،۲۰۰كيلوگرم۱۸۰۴۰۱

خازنهاي  شاسي فلزي ايستاده تمام بازشو، براي نصـب        
ومشخصات   ولـت، طبق نقشه        ۴۰۰صنعتي سه فاز   

وسايرانواع پروفيلهاي  ساخته شده ازنبشي، تسمه، ورق      
 .فوالدي گالوانيزه

۱۴،۳۰۰كيلوگرم۱۸۰۵۰۱

 جعبه فوالدي تمام بازشو، مناسـب براي نصـب              
  وبراي نصـب   ۱۸۰۵۰۱درباالي شاسي فلزي رديـف      

به  دستگاه رگوالتور، ياوسايل فشارضعيـف مربوط           
به  مدار تغذيه خازنها، يا وسايل فشارضعيـف مربوط          

.مدار تغذيه اصلي وترمينالهاي مربوطو هماهنـگ

۱۵،۷۰۰كيلوگرم۱۸۰۶۰۱

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۵۰هرتز، به قدرت 

۱۱،۳۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۱

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۷۵هرتز، به قدرت 

۰دستگاه۱۹۰۱۰۲

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۱۰۰هرتز، به قدرت 

۱۴،۱۸۰،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۳

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۱۲۵هرتز، به قدرت 

۱۶،۰۸۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۴

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۱۶۰هرتز، به قدرت 

۰دستگاه۱۹۰۱۰۵

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۲۰۰هرتز، به قدرت 

۱۹،۳۴۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۶

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب            
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱درداخل ساختمان، سه فاز     

. كيلوولـت آمپر۲۵۰هرتز، به قدرت 

۲۱،۵۰۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۷

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
/۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز         ۵۰ ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ 

. كيلوولـت آمپر۳۱۵هرتز، به قدرت 

۲۴،۳۷۱،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۸

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي بوخ   كيلوولـت آمپر، بارله     ۴۰۰هرتز، به قدرت    
 .هولتز

۳۴،۰۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي بوخ   كيلوولـت آمپر، بارله     ۵۰۰هرتز، به قدرت    
 .هولتز

۴۰،۱۲۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۰

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي بوخ   كيلوولـت آمپر، بارله     ۶۳۰هرتز، به قدرت    
 .هولتز

۴۷،۰۰۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۱

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي بوخ   كيلوولـت آمپر، بارله     ۸۰۰هرتز، به قدرت    
 .هولتز

۵۷،۲۷۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۲

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، بارله      ۱۰۰۰هرتز، به قدرت     
 .بوخ هولتز

۶۹،۳۶۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۳

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، بارله      ۱۲۵۰هرتز، به قدرت     
 .بوخ هولتز

۷۹،۶۰۴،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۴

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب در          
۵۰    ولـت   ۴۰۰/۱۱۰۰۰ /۲۳۱داخل ساختمان، سه فاز       

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، بارله      ۱۶۰۰هرتز، به قدرت     
 .بوخ هولتز

۹۷،۹۸۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۱۱۵

 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغني براي نصـب روي        
سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،

  كيلو  ۵۰ هرتزباقدرت    ۵۰ ولـت،    ۲۳۱/۴۰۰/۱۱۰۰۰   
 .ولـت آمپر

۱۱،۳۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۷۵ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۰دستگاه۱۹۰۲۰۲

 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۱۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۱۴،۱۸۰،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۳

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۱۲۵ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۱۶،۰۸۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۴

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۱۶۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۰دستگاه۱۹۰۲۰۵

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۲۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۱۹،۳۴۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۶

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۲۵۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۲۱،۵۰۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۷

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۳۱۵ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر

۲۴،۳۷۱،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۴۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
.آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۳۴،۰۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۰۹

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۵۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۴۰،۱۲۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۰

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۶۳۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
.آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۴۷،۰۰۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۱

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

ولـت   كيلو   ۸۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
.آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۵۷،۲۷۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۲

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

كيلو ولـت    ۱۰۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
 .آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۶۹،۳۶۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۳

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

كيلو ولـت    ۱۲۵۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
.آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۷۹،۶۰۴،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۴

 ترانسفورماتور فشار متوسط روغني براي نصـب روي        
۲۳۱   سكوي زميني در فضاي آزاد، سه فاز،                     

كيلو ولـت    ۱۶۰۰ هرتزباقدرت   ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۱۱۰۰۰/
.آمپر، وبارله حفاظتي بوخ هولتز

۹۷،۹۸۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۲۱۵

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۵۰ساختمان به قدرت 

۱۱،۳۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۷۵ساختمان به قدرت 

۰دستگاه۱۹۰۳۰۲

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۱۰۰ساختمان به قدرت 

۱۴،۱۸۰،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۳

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۱۲۵ساختمان به قدرت 

۱۶،۰۷۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۴

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۱۶۰ساختمان به قدرت 

۰دستگاه۱۹۰۳۰۵

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۲۰۰ساختمان به قدرت 

۱۹،۳۴۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۶

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۲۵۰ساختمان به قدرت 

۲۱،۵۰۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۷

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

. كيلوولـت آمپر۳۱۵ساختمان به قدرت 

۲۴،۳۷۱،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۸

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، وبارله     ۴۰۰ساختمان به قدرت    
 .بوخ هولتز

۳۴،۰۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۰۹

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، وبارله     ۵۰۰ساختمان به قدرت    
 .بوخ هولتز

۴۰،۱۰۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، وبارله     ۶۳۰ساختمان به قدرت    
 .بوخ هولتز

۴۷،۰۰۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۱

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

حفاظتي   كيلوولـت آمپر، وبارله     ۸۰۰ساختمان به قدرت    
 .بوخ هولتز

۵۷،۲۷۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۲

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

رله   كيلوولـت آمپر، و با         ۱۰۰۰ساختمان به قدرت     
 .حفاظتي بوخ هولتز

۶۹،۳۳۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۳

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

رله   كيلوولـت آمپر، و با         ۱۲۵۰ساختمان به قدرت     
 .حفاظتي بوخ هولتز

۷۹،۵۷۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۴

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
داخل   هرتز، براي نصـب در       ۵۰ ولـت،   ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

رله   كيلوولـت آمپر، و با         ۱۶۰۰ساختمان به قدرت     
 .حفاظتي بوخ هولتز

۹۷،۹۵۹،۰۰۰دستگاه۱۹۰۳۱۵

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۵۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت         
 .آمپر

۱۱،۳۳۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۱

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۷۵سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت         
 .آمپر

۰دستگاه۱۹۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۱۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۱۴،۱۸۰،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۳

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۱۲۵سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۱۶،۰۷۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۴

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۱۶۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۰دستگاه۱۹۰۴۰۵

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۲۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۱۹،۳۴۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۶

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۲۵۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۲۱،۵۰۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۷

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۳۱۵سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر

۲۴،۳۷۱،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۸

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۴۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
.آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۳۴،۰۳۲،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فشارمتوسط ترانسفورماتورهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۵۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
.آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۴۰،۱۲۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۰

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۶۳۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
 .آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۴۷،۰۰۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۱

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

ولـت   كيلو   ۸۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت        
.آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۵۷،۲۷۸،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۲

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

كيلو ولـت    ۱۰۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت       
.آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۶۹،۳۳۳،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۳

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

كيلو ولـت    ۱۲۵۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت       
 .آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۷۹،۵۷۶،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۴

۲۳۱   ترانسفورماتور فشار متوسط روغني سه فاز              
روي   هرتز، براي نصـب        ۵۰ ولـت،    ۴۰۰/۲۰۰۰۰/

كيلو ولـت    ۱۶۰۰سكوي زميني در فضاي آزادبه قدرت       
.آمپر، بارله حفاظتي بوخ هولتز

۹۷،۹۸۷،۰۰۰دستگاه۱۹۰۴۱۵

٨







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پياده كردن مسيروپياده كردن محل پايه، براي تيرهاي          
 .بتوني، چوبي و پايه فلزي

۶،۷۴۰كيلومتر۲۰۰۱۰۱

  مترباتحمل كششي   ۸به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۲۰۰حدود

۵۵۰،۵۰۰عدد۲۰۰۲۰۱

  مترباتحمل كششي   ۸به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۴۰۰حدود

۶۰۲،۵۰۰عدد۲۰۰۲۰۲

  مترباتحمل كششي   ۸به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
 . كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۶۰۰حدود

۷۳۵،۵۰۰عدد۲۰۰۲۰۳

  مترباتحمل كششي   ۸به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۸۰۰حدود

۸۱۱،۵۰۰عدد۲۰۰۲۰۴

  مترباتحمل كششي   ۹به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۲۰۰حدود

۶۲۰،۰۰۰عدد۲۰۰۳۰۱

  مترباتحمل كششي   ۹به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
 . كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۴۰۰حدود

۷۰۰،۵۰۰عدد۲۰۰۳۰۲

  مترباتحمل كششي   ۹به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۶۰۰حدود

۸۴۰،۵۰۰عدد۲۰۰۳۰۳

  مترباتحمل كششي   ۹به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
. كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي نرم۸۰۰حدود

۸۸۳،۰۰۰عدد۲۰۰۳۰۴

كششي   مترباتحمل   ۱۰به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
 .نرم  كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي ۲۰۰حدود

۷۴۴،۵۰۰عدد۲۰۰۴۰۱

كششي   مترباتحمل   ۱۰به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
.نرم كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي۴۰۰حدود

۷۹۹،۰۰۰عدد۲۰۰۴۰۲

كششي   مترباتحمل   ۱۰به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
.نرم كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي۶۰۰حدود

۹۵۸،۵۰۰عدد۲۰۰۴۰۳

كششي   مترباتحمل   ۱۰به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
 .نرم  كيلوگرم، براي نصـب درزمينهاي ۸۰۰حدود

۱،۰۳۵،۰۰۰عدد۲۰۰۴۰۴

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۲۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۸۵۶،۵۰۰عدد۲۰۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۴۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۰۲۹،۰۰۰عدد۲۰۰۵۰۲

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۶۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۱۹۷،۰۰۰عدد۲۰۰۵۰۳

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۸۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۳۱۵،۰۰۰عدد۲۰۰۵۰۴

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب    ۱۰۰۰داروتحمل كششي حدود  

 .درزمينهاي نرم

۱،۵۴۰،۰۰۰عدد۲۰۰۵۰۵

  متر، باميل گردآج    ۱۲به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب    ۱۲۰۰داروتحمل كششي حدود  

 .درزمينهاي نرم

۱،۷۶۶،۰۰۰عدد۲۰۰۵۰۶

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۴۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۱۵۷،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۱

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۶۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۵۶۱،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۲

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب     ۸۰۰داروتحمل كششي حدود   

 .درزمينهاي نرم

۱،۷۹۸،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۳

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب    ۱۰۰۰داروتحمل كششي حدود  

 .درزمينهاي نرم

۱،۹۰۳،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۴

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب    ۱۲۰۰داروتحمل كششي حدود  

 .درزمينهاي نرم

۲،۰۳۳،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  متر، باميل گردآج    ۱۴به ارتفاع   H  تيربتوني برق تيـپ    
  كيلوگرم، براي نصـب    ۱۵۰۰داروتحمل كششي حدود  

 .درزمينهاي نرم

۲،۳۵۵،۰۰۰عدد۲۰۰۶۰۶

ازنبشي،  پايه فلزي براي توزيع نيروي برق، ساخته شده         
جوش، خم  ناوداني و پروفيلهاي مشابه، شامل برش،         

رنـگ  كاريهاي الزم به طوركامل، بايـك دسـت             
مرغوب  ضدزنـگ ويـك دسـت رنـگ روغني اكليلي        

براي   متر،    ۱۵روي كارهاي انجام شده، به ارتفاع تا           
.نصـب درزمينهاي نرم

۴،۸۰۰كيلوگرم۲۰۰۷۰۱

 پايه فلزي چراغ برق، تهيه شده از لوله سياه باصفحه            
 انتهايي، شامل برش، جوش، خم كاريهاي الزم وتعبيه         
 محل فيوزهاوپيچ اتصال زمين به طور كامل، بايـك            
 دسـت رنـگ ضدزنـگ و يـك دسـت رنـگ روغني         
 اكليلي مرغوب روي كارهاي انجام شده، براي نصـب         

 .درزمينهاي نرم

۵،۸۹۰كيلوگرم۲۰۰۸۰۱

به  كنسول گالوانيزه گرم براي پايه هاي برق،                   
 .منظورمصارف مختلـف طبق نقشه ومشخصات

۰كيلوگرم۲۰۱۴۰۱

 اتريه يـك خانه براي مقره چرخي، با ميله واشپيل              
. ميليمتر۵×۴۰گالوانيزه، به ابعاد تسمه

۱۷،۳۰۰عدد۲۰۱۶۰۱

 اتريه دوخانه باراك مربوط، براي مقره چرخي، باميله          
. ميليمتر۵×۴۰واشپيل گالوانيزه، به ابعادتسمه

۲۳،۵۰۰عدد۲۰۱۶۰۲

 اتريه سه خانه باراك مربوط، براي مقره چرخي، باميله          
 . ميليمتر۵×۴۰واشپيل گالوانيزه، به ابعادتسمه 

۲۷،۰۰۰عدد۲۰۱۶۰۳

باميله  اتريه پنج خانه باراك مربوط، براي مقره چرخي،          
. ميليمتر۵×۴۰واشپيل گالوانيزه، به ابعادتسمه

۳۸،۰۰۰عدد۲۰۱۶۰۴

شده  براكـت جلوبرسه خانه بااتريه هاي مربوط، ساخته        
. گالوانيزه گرم۶ازنبشي نمره 

۰عدد۲۰۱۷۰۱

شده  براكـت جلوبرپنج خانه بااتريه هاي مربوط، ساخته        
 . گالوانيزه گرم۶ازنبشي نمره 

۰عدد۲۰۱۷۰۲

.۸۰Sمقره چرخي فشارضعيـف ۱۷،۰۰۰عدد۲۰۱۸۰۱
.۷۰Sمقره چرخي فشارضعيـف ۱۶،۲۰۰عدد۲۰۱۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلوولـت، باپايه   ۲۰مقره سوزني چيني راديوفريـت      
 .مربوط، درراس تير

۵۵،۲۰۰عدد۲۰۱۹۰۱

  كيلوولـت، باپايه   ۲۰مقره سوزني چيني راديوفريـت      
.مربوط، ساقه كوتاه، براي كنسول فلزي

۵۰،۸۰۰عدد۲۰۱۹۰۲

  كيلوولـت، باپايه   ۲۰مقره سوزني چيني راديوفريـت      
.هاي مربوط، ساقه بلند، براي كنسول چوبي

۰عدد۲۰۱۹۰۳

  كيلوولـت، بانيروي     ۲۰دوعددمقره بشقابي چيني       
  كيلوگرمي، تمام لوازم مربوط،             ۷۰۰۰كششي    

.مانندساكـت، اي بال، اي شيكل ومهره چشمي

۱۱۲،۰۰۰سري۲۰۲۰۰۱

  كيلوولـت، بانيروي    ۲۰سه عددمقره بشقابي چيني        
  كيلوگرمي، تمام لوازم مربوط،             ۷۰۰۰كششي    

.مانندساكـت، اي بال، اي شيكل ومهره چشمي

۱۵۴،۰۰۰سري۲۰۲۰۰۲

  كيلوولـت، بانيروي    ۲۰سه عددمقره بشقابي چيني        
  كيلوگرمي، تمام لوازم مربوط،            ۱۲۰۰۰كششي   

.مانندساكـت، اي بال، اي شيكل ومهره چشمي

۲۰۷،۰۰۰سري۲۰۲۰۰۳

.۰۲۰۲۰۰۱ميله جلوبرنده براي رديـف ۰عدد۲۰۲۱۰۱
۰عدد۲۰۲۲۰۱ . كيلوولـت۲۰مقره مهار

.مقره مهارفشارضعيـف ۰عدد۲۰۲۳۰۱
 كلمـپ هوايي يـك پيچه ازنوع مسي، براي سيمهاي          

 . ميليمترمربع۳۵ تا۱۶هوايي به مقطع 
۰عدد۲۰۲۴۰۱

 كلمـپ هوايي يـك پيچه ازنوع مسي، براي سيمهاي          
. ميليمترمربع۷۰ تا۵۰هوايي به مقطع 

۰عدد۲۰۲۴۰۲

 كلمـپ هوايي دوپيچه ازنوع مسي، براي سيمهاي            
. ميليمترمربع۳۵ تا۱۶هوايي به مقطع 

۴،۴۴۰عدد۲۰۲۵۰۱

 كلمـپ هوايي دوپيچه ازنوع مسي، براي سيمهاي            
 . ميليمترمربع۷۰ تا۵۰هوايي به مقطع 

۶،۱۰۰عدد۲۰۲۵۰۲

 كلمـپ هوايي دوپيچه ازنوع مسي، براي سيمهاي            
. ميليمترمربع۱۸۵ تا۹۵هوايي به مقطع 

۱۰،۴۰۰عدد۲۰۲۵۰۳

 كلمـپ هوايي يـك پيچه ازنوع آلومينيومي، براي            
. ميليمترمربع۷۰ تا۳۵سيمهاي هوايي به مقطع

۰عدد۲۰۲۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سيمهاي  كلمـپ هوايي دوپيچه ازنوع آلومينيومي، براي       
 . ميليمترمربع۷۰ تا۳۵هوايي به مقطع 

۸،۴۸۰عدد۲۰۲۷۰۱

سيمهاي  كلمـپ هوايي دوپيچه ازنوع آلومينيومي، براي       
. ميليمترمربع۱۸۵ تا۹۵هوايي به مقطع 

۱۲،۰۰۰عدد۲۰۲۷۰۲

  ۷۰ تا  ۳۵كلمـپ آويزي دوپيچه آلومينيومي، نمره          
 .ميليمترمربع

۳۹،۲۰۰عدد۲۰۲۸۰۱

  ۲۴۰ تا ۹۵كلمـپ آويزي دوپيچه آلومينيومي، نمره         
 .ميليمترمربع

۵۷،۱۰۰عدد۲۰۲۸۰۲

).سيم گير(كلمـپ انتهايي سه پيچه ۶۰،۲۰۰عدد۲۰۲۹۰۱
).سيم گير(كلمـپ انتهايي چهارپيچه ۶۲،۲۰۰عدد۲۰۲۹۰۲
۸۱،۲۰۰عدد۲۰۲۹۰۳ ).سيم گير(كلمـپ انتهايي پنج پيچه 

مقطع  كلمـپ پرسي انتهايي براي سيم آلومينيوم فوالدبه        
 .، ميليمترمربع۷۰ تا۳۵

۱۴۴،۰۰۰عدد۲۰۳۰۰۱

مقطع  كلمـپ پرسي انتهايي براي سيم آلومينيوم فوالدبه        
. ميليمترمربع۲۴۰ تا۹۵

۱۵۱،۰۰۰عدد۲۰۳۰۰۲

  ۷۰ تا  ۳۵ارموررادبراي سيم آلومينيومي به مقطع            
 .ميليمترمربع

۰عدد۲۰۳۱۰۱

  ۲۴۰ تا  ۹۵ارموررادبراي سيم آلومينيومي به مقطع           
 .ميليمترمربع

۰عدد۲۰۳۱۰۲

  ميليمترمربع، براي   ۱۶ تا ۱۰سيم لخـت مسي به مقطع       
 .سيم كشي هوايي

۱۸،۶۰۰كيلوگرم۲۰۳۲۰۱

  ميليمترمربع، براي   ۳۵ تا ۲۵سيم لخـت مسي به مقطع       
 .سيم كشي هوايي

۱۸،۶۰۰كيلوگرم۲۰۳۲۰۲

  ميليمترمربع، براي   ۷۰ تا ۵۰سيم لخـت مسي به مقطع       
 .سيم كشي هوايي

۱۸،۳۰۰كيلوگرم۲۰۳۲۰۳

براي   ميليمترمربع،   ۱۸۵ تا ۹۵سيم لخـت مسي به مقطع      
 .سيم كشي هوايي

۱۸،۴۰۰كيلوگرم۲۰۳۲۰۴

 سيم هوايي آلومينيومي باويابدون مغزفوالدي مطابق         
به  ، براي سيم كشي هوايي       BS  ۲۱۵   يا   DIN  ۰۴۸۲۰۴با

. ميليمترمربع۷۰ تا۳۵مقطع 

۱۷،۰۰۰كيلوگرم۲۰۳۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سيم هوايي آلومينيومي باويابدون مغزفوالدي مطابق         
به  ، براي سيم كشي هوايي       BS  ۲۱۵   يا   DIN  ۰۴۸۲۰۴با

. ميليمترمربع۱۸۵ تا۹۵مقطع 

۱۸،۰۰۰كيلوگرم۲۰۳۳۰۲

 سيم هوايي آلومينيومي باويابدون مغزفوالدي مطابق         
به  ، براي سيم كشي هوايي       BS  ۲۱۵   يا   DIN  ۰۴۸۲۰۴با

. ميليمترمربع۳۰۰ تا۲۴۰مقطع 

۲۷،۴۰۰كيلوگرم۲۰۳۳۰۳

كشي  ميليمتر مربع، براي سيم ۱۶سيم گالوانيزه به مقطع 
 .هوايي

۰كيلوگرم۲۰۳۴۰۱

  ميليمترمربع براي سيم    ۳۵ تا ۲۵سيم گالوانيزه به مقطع     
 .كشي هوايي

۰كيلوگرم۲۰۳۴۰۲

  ميليمترمربع براي سيم    ۷۰ تا ۵۰سيم گالوانيزه به مقطع     
 .كشي هوايي

۰كيلوگرم۲۰۳۴۰۳

پيچ   متري به طوركامل، شامل      ۱۴ تا ۱۰مهارتيرهاي برق   
 خميده، سيم مهار، بسـت سه پيچه، مقره مهار،                

مهار،  مهاركـش، ميله مهار، گوشواره، كنده مهار، صفحه        
.براي نصـب درزمينهاي نرم

۳۲۹،۵۰۰دستگاه۲۰۳۵۰۱

  متري به طور كامل، شامل پيچ        ۹ تا ۸مهارتيرهاي برق   
 خميده، سيم مهار، بسـت سه پيچه، مقره مهار،                

مهار،  مهاركـش، ميله مهار، گوشواره، كنده مهار، صفحه        
 .براي نصـب درزمينهاي نرم

۳۰۹،۰۰۰دستگاه۲۰۳۵۰۲

اتصال زمين، شامل يـك عددصفحه مسي به ابعاد
  ۱۵ ميليمتر، باپيچ ومهره وبستهاي الزم،        ۳×۳۰۰×۳۰۰   

 كيلوگرم ذغال باچاه كني تاعمق۲۵كيلو گرم نمـك و   
 . متردرزمينهاي نرم۱۵

۱،۰۱۰،۰۰۰دستگاه۲۰۴۱۰۱

۵۰۰   اتصال زمين، شامل يـك عددصفحه مسي به ابعاد         
كيلو    ۱۵ ميليمتر، باپيچ ومهره وبستهاي الزم،        ۵×۵۰۰×

۱۵    كيلوگرم ذغال باچاه كني تاعمق         ۲۵گرم نمـك و  
 .متردرزمينهاي نرم

۱،۰۱۵،۰۰۰دستگاه۲۰۴۱۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شبكهوسايل.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

اتصال زمين، شامل يـك عددصفحه مسي به ابعاد
  ۱۵ ميليمتر، باپيچ ومهره وبستهاي الزم،        ۵×۷۰۰×۷۰۰   

 كيلوگرم ذغال باچاه كني تاعمق۲۵كيلو گرم نمـك و   
 . متردرزمينهاي نرم۱۵

۱،۰۱۹،۰۰۰دستگاه۲۰۴۱۰۳

  ) كاپرولد(اتصال زمين باميله مسي مغزفوالدي              
. ميليمتربا بسـت مربوط، درزمينهاي نرم۱۵۰۰×۱۶

۳۸،۳۰۰دستگاه۲۰۴۲۰۱

اتصال زمين فشارضعيـف باتسمه گالوانيزه به ابعاد
به   متروميله گالوانيزه،      ۱۲ ميليمتر وطول حداكثر   ۳×۳۰   

به   متروبستهاي مربوط،          ۲ ميليمتروطول     ۱۸قطر
 .طوركامل

۰دستگاه۲۰۴۳۰۱

اتصال زمين فشارمتوسط، باتسمه گالوانيزه به ابعاد
به   متروميله گالوانيزه       ۱۲ ميليمتر وطول حداكثر   ۳×۳۰   

به طور   متروبستهاي مربوط،       ۲ ميليمتر وطول    ۲۰قطر
 .كامل

۰دستگاه۲۰۴۳۰۲

۴×۴۰    و     ۵×۳۰ و   ۴×۲۵ و   ۵/۲×۲۰تسمه گالوانيزه گرم    
.  ميليمترباسوراخ كاريهاي الزم۵×۵۰و

۶،۹۱۰كيلوگرم۲۰۴۴۰۱

  ۵پيچ ومهره گالوانيزه به قطرهاي مختلـف وبه طول           
 . سانتيمتر۴۵تا

۳،۵۰۰كيلوگرم۲۰۴۵۰۱

  ميليمتراز طرفين زده شده،      ۱۵۰-۴۵۰×۱۶پيچ دوسر   
 . ميليمتري گالوانيزه۳×۵۰ ×۵۰باچهارعدد واشرمربع 

۳،۲۰۰كيلوگرم۲۰۴۶۰۱

  ۷۵/۰نصـب پالك ازورق گالوانيزه، به ضخامـت            
مشخصات   سانتيمتر، شامل نمره و      ۲۵×۱۰ميليمتروابعاد  

بدون(شده باشد     پايه كه بارنـگ روغني روي آن نوشته        
).پالك و بستهاي مربوط

۸،۷۳۰عدد۲۰۴۸۰۱

 شماره گذاري روي پايه هابارنـگ روغني، به ازاي            
 .هرپايه

۹،۲۶۰عدد۲۰۴۹۰۱

٧





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، يـك زوجي     ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۱۰۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      سيم   ميليمتر، دوزوجي بايـك     ۶/۰ به قطر

.اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۱،۶۳۰مترطول۲۱۰۱۰۲

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      يـك   ميليمتر، چهارزوجي با     ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۲،۳۹۰مترطول۲۱۰۱۰۳

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      يـك   ميليمتر، پنج زوجي با      ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۲،۷۳۰مترطول۲۱۰۱۰۴

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      يـك   ميليمتر، شـش زوجي با      ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۲،۹۷۰مترطول۲۱۰۱۰۵

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، ده زوجي با يـك       ۶/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۴،۴۰۰مترطول۲۱۰۱۰۶

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پانزده زوجي     ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۵،۹۶۰مترطول۲۱۰۱۰۷

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، بيسـت زوجي با      ۶/۰ به قطر  

 يـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون             
 .ترانشه

۷،۱۲۰مترطول۲۱۰۱۰۸

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      زوجي   ميليمتر، بيسـت وپنج     ۶/۰ به قطر

درون  بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب            
 .ترانشه

۸،۷۵۰مترطول۲۱۰۱۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، سي زوجي بايـك     ۶/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۹،۹۴۰مترطول۲۱۰۱۱۰

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، چهل زوجي     ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۱۲،۷۰۰مترطول۲۱۰۱۱۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پنجاه زوجي     ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۱۵،۸۰۰مترطول۲۱۰۱۱۲

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، شصـت زوجي     ۶/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۱۸،۸۰۰مترطول۲۱۰۱۱۳

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، هفتادزوجي    ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۲۱،۴۰۰مترطول۲۱۰۱۱۴

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، صدزوجي بايـك    ۶/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۲۹،۱۰۰مترطول۲۱۰۱۱۵

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، يـك صدوپنجاه     ۶/۰ به قطر  

 زوجي بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب           
 .درون ترانشه

۴۱،۸۰۰مترطول۲۱۰۱۱۶

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، دويسـت زوجي     ۶/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۵۴،۷۰۰مترطول۲۱۰۱۱۷

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، دويسـت وپنجاه     ۶/۰ به قطر  

 زوجي بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب           
 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۱۱۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، سيصدزوجي    ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۱۱۹

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، چهارصدزوجي   ۶/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۰مترطول۲۱۰۱۲۰

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پانصدزوجي    ۶/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۱۲۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، يـك زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۲۰۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      سيم   ميليمتر، دوزوجي بايـك     ۸/۰ به قطر

.اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۲،۷۳۰مترطول۲۱۰۲۰۲

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، چهارزوجي    ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۴،۰۶۰مترطول۲۱۰۲۰۳

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، پنج زوجي بايـك     ۸/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۰۴

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، شـش زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۴،۰۶۰مترطول۲۱۰۲۰۵

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، هشـت زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۲۰۶

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      سيم   ميليمتر، ده زوجي بايـك      ۸/۰ به قطر

.اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۶،۵۷۰مترطول۲۱۰۲۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پانزده زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۵،۳۵۰مترطول۲۱۰۲۰۸

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، بيسـت زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۱۱،۲۰۰مترطول۲۱۰۲۰۹

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      زوجي   ميليمتر، بيسـت وپنج     ۸/۰ به قطر

درون  بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب            
 .ترانشه

۱۳،۸۰۰مترطول۲۱۰۲۱۰

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، سي زوجي بايـك     ۸/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۱۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، چهل زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۲۱۲

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پنجاه زوجي     ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۲۵،۵۰۰مترطول۲۱۰۲۱۳

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، شصـت زوجي     ۸/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۱۴

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، هفتادزوجي    ۸/۰ به قطر

 .ترانشه سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون 

۰مترطول۲۱۰۲۱۵

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، هشتادزوجي    ۸/۰ به قطر

 .ترانشه سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون 

۰مترطول۲۱۰۲۱۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
 A ۲  )st(Y ۲ Y  زوجي   ميليمتر، هشتادوهشـت  ۸/۰ به قطر

درون  بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب            
 .ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۱۷

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، صدزوجي بايـك    ۸/۰ به قطر  

.سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون ترانشه

۴۸،۹۰۰مترطول۲۱۰۲۱۸

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، يـك صدوپنجاه     ۸/۰ به قطر  

 زوجي بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب           
 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۱۹

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، دويسـت زوجي     ۸/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۲۰

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      ميليمتر، دويسـت وپنجاه     ۸/۰ به قطر  

 زوجي بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب           
 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۲۱

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، سيصدزوجي    ۸/۰ به قطر

.ترانشهسيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون

۰مترطول۲۱۰۲۲۲

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y       ميليمتر، چهارصدزوجي   ۸/۰ به قطر  

 بايـك سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون            
 .ترانشه

۰مترطول۲۱۰۲۲۳

كابل تلفن زميني باروكـش پلي اتيلن ازنوع
  A  ۲   )st(Y  ۲  Y      بايـك   ميليمتر، پانصدزوجي    ۸/۰ به قطر

 .ترانشه سيم اتصال زمين همراه، براي نصـب درون 

۰مترطول۲۱۰۲۲۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، يـك زوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۱،۴۴۰مترطول۲۱۰۳۰۱

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
اتصال زمين   ميليمتر، دوزوجي بايـك سيم        ۶/۰قطر  

لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي ديوارياداخل         
 .سيني كابل

۱،۷۰۰مترطول۲۱۰۳۰۲

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، چهارزوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۲،۳۳۰مترطول۲۱۰۳۰۳

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پنج زوجي بايـك       ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۲،۴۰۰مترطول۲۱۰۳۰۴

 به  Y)st(JY    ازنوع      C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، شـش زوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۲،۶۸۰مترطول۲۱۰۳۰۵

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
اتصال زمين   ميليمتر، ده زوجي بايـك سيم         ۶/۰قطر  

لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي ديوارياداخل         
 .سيني كابل

۳،۸۵۰مترطول۲۱۰۳۰۶

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال   ميليمتر، دوازده زوجي با يـك          ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال   ميليمتر، پانزده زوجي با يـك          ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۵،۱۴۰مترطول۲۱۰۳۰۸

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
/۶قطر   سيم اتصال   ميليمتر، بيسـت زوجي بايـك        ۰ 

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۷،۲۶۰مترطول۲۱۰۳۰۹

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
بايـك سيم   ميليمتر، بيسـت وپنج زوجي         ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  اتصال زمين همراه، براي نصـب روي       
 .و ياروي سيني كابل

۸،۰۷۰مترطول۲۱۰۳۱۰

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، سي زوجي بايـك       ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۹،۳۸۰مترطول۲۱۰۳۱۱

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، چهل زوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۱۲،۰۰۰مترطول۲۱۰۳۱۲

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پنجاه زوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۱۴،۹۰۰مترطول۲۱۰۳۱۳

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
بايـك سيم اتصال   ميليمتر، شصـت زوجي       ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۱۸،۲۰۰مترطول۲۱۰۳۱۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، هفتادزوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله ويا روي  همراه، براي نصـب روي      
 .سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۱۵

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، صدزوجي بايـك      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۲۸،۰۰۰مترطول۲۱۰۳۱۶

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
بايـك سيم اتصال   ميليمتر، دويسـت زوجي      ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۵۴،۲۰۰مترطول۲۱۰۳۱۷

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
زوجي بايـك سيم   ميليمتر، دويسـت وپنجاه      ۶/۰قطر  

روي ديوارياداخل لوله  اتصال زمين همراه، براي نصـب      
 .وياروي سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۱۸

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، سيصدزوجي بايـك     ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۱۹

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
بايـك سيم اتصال   ميليمتر، چهارصدزوجي     ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله  زمين همراه، براي نصـب روي           
 .وياروي سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۲۰

 به  Y)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش     
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پانصدزوجي بايـك     ۶/۰قطر  

ديوارياداخل لوله وياروي  همراه، براي نصـب روي       
 .سيني كابل

۰مترطول۲۱۰۳۲۱

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، يـك زوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
اتصال زمين   ميليمتر، دوزوجي بايـك سيم        ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۲،۱۳۰مترطول۲۱۰۴۰۲

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، چهارزوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۲،۹۱۰مترطول۲۱۰۴۰۳

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
اتصال زمين   ميليمتر، پنج زوجي بايـك سيم        ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۰۴

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، شـش زوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۳،۴۷۰مترطول۲۱۰۴۰۵

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال   ميليمتر، هشـت زوجي بايـك         ۸/۰قطر  

.زمين همراه، براي نصـب روي ديوار

۴،۵۱۰مترطول۲۱۰۴۰۶

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
اتصال زمين   ميليمتر، ده زوجي بايـك سيم         ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۵،۶۳۰مترطول۲۱۰۴۰۷

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پانزده زوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۰۸

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال   ميليمتر، بيسـت زوجي بايـك         ۸/۰قطر  

.زمين همراه، براي نصـب روي ديوار

۹،۴۶۰مترطول۲۱۰۴۰۹

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
يـك سيم   ميليمتر، بيسـت وپنج زوجي با          ۸/۰قطر  

.ديواراتصال زمين همراه، براي نصـب روي

۰مترطول۲۱۰۴۱۰

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، سي زوجي بايـك       ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، چهل زوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۲

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پنجاه زوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۳

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
يـك سيم   ميليمتر، پنجاه وچهارزوجي با         ۸/۰قطر  

.ديواراتصال زمين همراه، براي نصـب روي

۰مترطول۲۱۰۴۱۴

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال   ميليمتر، شصـت زوجي بايـك        ۸/۰قطر  

.زمين همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۵

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش       
سيم اتصال زمين   ميليمتر، هفتادزوجي بايـك      ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۶

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، هشتادزوجي بايـك     ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۷

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
بايـك سيم   ميليمتر، هشتادوهشـت زوجي       ۸/۰قطر  

.ديواراتصال زمين همراه، براي نصـب روي

۰مترطول۲۱۰۴۱۸

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
اتصال زمين   ميليمتر، صدزوجي بايـك سيم        ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۱۹

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
بايـك سيم   ميليمتر، يكصدوپنجاه زوجي        ۸/۰قطر  

.ديواراتصال زمين همراه، براي نصـب روي

۰مترطول۲۱۰۴۲۰

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
بايـك سيم اتصال   ميليمتر، دويسـت زوجي      ۸/۰قطر  

.ديوارزمين همراه، براي نصـب روي

۰مترطول۲۱۰۴۲۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
زوجي بايـك سيم   ميليمتر، دويسـت وپنجاه      ۸/۰قطر  

.روي ديواراتصال زمين همراه، براي نصـب

۰مترطول۲۱۰۴۲۲

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش       
سيم اتصال زمين   ميليمتر، سيصدزوجي بايـك     ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۲۳

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال   ميليمتر، چهارصدزوجي بايـك       ۸/۰قطر  

.زمين همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۲۴

بهY)st(JY   ازنوع     C.V.P  كابل تلفن هوايي باروكـش      
سيم اتصال زمين   ميليمتر، پانصدزوجي بايـك     ۸/۰قطر  

.همراه، براي نصـب روي ديوار

۰مترطول۲۱۰۴۲۵

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      زوجي، براي نصـب درون   ميليمتر، ده    ۶/۰ به قطر

 .ترانشه

۱۷،۸۰۰مترطول۲۱۰۵۰۱

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      بيسـت زوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۲۳،۹۰۰مترطول۲۱۰۵۰۲

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، سي     ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۲۹،۹۰۰مترطول۲۱۰۵۰۳

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      زوجي، براي نصـب   ميليمتر، چهل    ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۵۰۴

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      زوجي، براي نصـب   ميليمتر، پنجاه    ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۴۰،۵۰۰مترطول۲۱۰۵۰۵

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y       هفتادزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۴۸،۹۰۰مترطول۲۱۰۵۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      يكصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۶۳،۵۰۰مترطول۲۱۰۵۰۷

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      يكصدوپنجاه زوجي، براي   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .نصـب درون ترانشه

۸۵،۱۰۰مترطول۲۱۰۵۰۸

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      دويسـت زوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۱۰۷،۵۰۰مترطول۲۱۰۵۰۹

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      سيصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۵۱۰

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      چهارصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۵۱۱

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      پانصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۵۱۲

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y      ششصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۶/۰ به قطر

 .درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۵۱۳

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y            زوجي، براي نصـب   ميليمتر، ده    ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۲۵،۳۰۰مترطول۲۱۰۶۰۱

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y             بيسـت زوجي، براي   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .نصـب درون ترانشه

۳۷،۷۰۰مترطول۲۱۰۶۰۲

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y            زوجي، براي نصـب   ميليمتر، سي    ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۴۸،۶۰۰مترطول۲۱۰۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y           چهل زوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۵۸،۴۰۰مترطول۲۱۰۶۰۴

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y           پنجاه زوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۶۸،۵۰۰مترطول۲۱۰۶۰۵

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y            هفتادزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۸۶،۰۰۰مترطول۲۱۰۶۰۶

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y           يكصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .درون ترانشه

۱۱۵،۵۰۰مترطول۲۱۰۶۰۷

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y           يكصدوپنجاه زوجي، براي   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .نصـب درون ترانشه

۱۵۶،۵۰۰مترطول۲۱۰۶۰۸

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y             دويسـت زوجي، براي   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .نصـب درون ترانشه

۲۱۷،۵۰۰مترطول۲۱۰۶۰۹

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y          سيصدزوجي، براي نصـب   ميليمتر،   ۹/۰   به قطر

 .درون ترانشه

۲۲۴،۰۰۰مترطول۲۱۰۶۱۰

A  -۲   ) L(YF   ۲  Yb  كابل تلفن زميني ژله فيلد از نوع         
    ۲  Y             چهارصدزوجي، براي   ميليمتر،   ۹/۰    به قطر

 .نصـب درون ترانشه

۰مترطول۲۱۰۶۱۱

A  -۲  YF       ژله فيلد از نوع      )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
 ) L(   ۲  Y       براي نصـب   ميليمتر، ده زوجي،     ۶/۰ به  قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۱۳،۷۰۰مترطول۲۱۰۷۰۱

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، بيسـت    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۱۹،۶۰۰مترطول۲۱۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y        براي نصـب   ميليمتر، سي زوجي،      ۶/۰ به  قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۲۵،۵۰۰مترطول۲۱۰۷۰۳

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، چهل    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۲۸،۲۰۰مترطول۲۱۰۷۰۴

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، پنجاه    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۳۲،۳۰۰مترطول۲۱۰۷۰۵

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، هفتاد    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۴۰،۱۰۰مترطول۲۱۰۷۰۶

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، يكصد    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۵۵،۱۰۰مترطول۲۱۰۷۰۷

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       پنجاه زوجي، براي   ميليمتر، يكصد و     ۶/۰ به  قطر

.ياروي سيني كابلنصـب روي ديوارياداخل لوله

۶۶،۲۰۰مترطول۲۱۰۷۰۸

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y        زوجي، براي   ميليمتر، دويسـت     ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلنصـب روي ديوارياداخل لوله ياروي

۸۸،۱۰۰مترطول۲۱۰۷۰۹

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، سيصد    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۰مترطول۲۱۰۷۱۰

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y         زوجي، براي   ميليمتر، چهارصد     ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلنصـب روي ديوارياداخل لوله ياروي

۰مترطول۲۱۰۷۱۱

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، پانصد    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۰مترطول۲۱۰۷۱۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y       زوجي، براي نصـب   ميليمتر، ششصد    ۶/۰ به  قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۰مترطول۲۱۰۷۱۳

A  -۲  YF       ژله فيلد از نوع      )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
 ) L(   ۲  Y     براي نصـب   ميليمتر، ده زوجي،     ۹/۰  به قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۱۹،۸۰۰مترطول۲۱۰۸۰۱

 L(YF(  ۲   ژله فيلد از نوع      )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     براي نصـب   ميليمتر، بيسـت زوجي،     ۹/۰  به قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۳۱،۳۰۰مترطول۲۱۰۸۰۲

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
   ۲  Y     براي نصـب روي   ميليمتر، سي زوجي،     ۹/۰  به قطر

.كابلديوارياداخل لوله ياروي سيني

۳۶،۲۰۰مترطول۲۱۰۸۰۳

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     براي نصـب   ميليمتر، چهل زوجي،      ۹/۰  به قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۴۹،۵۰۰مترطول۲۱۰۸۰۴

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     زوجي، براي نصـب   ميليمتر، پنجاه    ۹/۰  به قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۶۰،۱۰۰مترطول۲۱۰۸۰۵

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y      براي نصـب   ميليمتر، هفتادزوجي،     ۹/۰  به قطر

.كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي سيني

۷۷،۲۰۰مترطول۲۱۰۸۰۶

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     زوجي، براي نصـب   ميليمتر، يكصد    ۹/۰  به قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۱۰۸،۰۰۰مترطول۲۱۰۸۰۷

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     زوجي، براي   ميليمتر، يكصدوپنجاه    ۹/۰  به قطر

.سيني كابلنصـب روي ديوارياداخل لوله ياروي

۱۵۴،۰۰۰مترطول۲۱۰۸۰۸

 L(YF(  A  -۲  ژله فيلد از نوع     )  كانالي(كابل تلفن هوايي    
    ۲  Y     زوجي، براي نصـب   ميليمتر، دويسـت    ۹/۰  به قطر

.سيني كابلروي ديوارياداخل لوله ياروي

۱۹۷،۵۰۰مترطول۲۱۰۸۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلفن كابلهاي.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با روكـش    ۶/۰سيم تلفن تابيده دوال به قطر        
 .پالستيكي

۴۸۵مترطول۲۱۰۹۰۱

  ميليمتر، با روكـش    ۶/۰سيم تلفن تابيده سه ال به قطر       
 .پالستيكي

۶۵۰مترطول۲۱۱۰۰۱

١۶





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ارتباطي وسايل.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  زوجي، بدون شانه هاي     ۶جعبه تقسيم شانه اي تلفن       
 .داخل مربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي ساخـت 

۰عدد۲۲۰۱۰۱

هاي   زوجي، بدون شانه     ۲۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۲۴،۸۰۰عدد۲۲۰۱۰۲

هاي   زوجي، بدون شانه     ۴۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۳۳،۵۰۰عدد۲۲۰۱۰۳

هاي   زوجي، بدون شانه     ۶۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
 .ساخـت داخل مربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي 

۴۶،۴۰۰عدد۲۲۰۱۰۴

هاي   زوجي، بدون شانه     ۸۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۵۳،۶۰۰عدد۲۲۰۱۰۵

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۰۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۶۱،۸۰۰عدد۲۲۰۱۰۶

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۲۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
 .ساخـت داخل مربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي 

۷۳،۱۰۰عدد۲۲۰۱۰۷

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۴۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۷۳،۳۰۰عدد۲۲۰۱۰۸

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۶۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۷۸،۴۰۰عدد۲۲۰۱۰۹

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۸۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
 .ساخـت داخل مربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي 

۹۴،۴۰۰عدد۲۲۰۱۱۰

هاي   زوجي، بدون شانه     ۲۰۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.ساخـت داخلمربوط، براي نصـب روكار، ازنوع فلزي

۹۴،۴۰۰عدد۲۲۰۱۱۱

  زوجي، بدون شانه هاي     ۶جعبه تقسيم شانه اي تلفن       
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۲۲،۷۰۰عدد۲۲۰۲۰۱

هاي   زوجي، بدون شانه     ۲۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
 .داخل مربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت 

۲۴،۸۰۰عدد۲۲۰۲۰۲

هاي   زوجي، بدون شانه     ۴۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۳۳،۵۰۰عدد۲۲۰۲۰۳

هاي   زوجي، بدون شانه     ۶۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۴۷،۴۰۰عدد۲۲۰۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ارتباطي وسايل.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

هاي   زوجي، بدون شانه     ۸۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن      
 .داخل مربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت 

۵۳،۶۰۰عدد۲۲۰۲۰۵

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۰۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۶۱،۸۰۰عدد۲۲۰۲۰۶

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۲۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۷۰،۰۰۰عدد۲۲۰۲۰۷

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۴۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
 .داخل مربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت 

۷۳،۳۰۰عدد۲۲۰۲۰۸

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۶۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۷۶،۴۰۰عدد۲۲۰۲۰۹

هاي   زوجي، بدون شانه     ۱۸۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
.داخلمربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت

۹۴،۴۰۰عدد۲۲۰۲۱۰

هاي   زوجي، بدون شانه     ۲۰۰جعبه تقسيم شانه اي تلفن    
 .داخل مربوط، براي نصـب توكار، ازنوع فلزي ساخـت 

۹۴،۴۰۰عدد۲۲۰۲۱۱

  زوجي، بدون شانه هاي        ۶۰جعبه انشعاب تلفن تا     
تهيه  مربوط، براي نصـب درفضاي آزادباسقـف شيبدار،       

درلوالدار،   ميليمترو   ۱ /۵شده از ورق آهن به ضخامـت       
وباران، رنـگ  قفل مخصوص، غيرقابل نفوذگردوخاك      

 .شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۱

  زوجي، بدون شانه هاي       ۱۰۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

/۵تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت                     ۱  
 ميليمترودرلوالدار، قفل مخصوص غيرقابل                

.نفوذگردوخاك وباران، رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۲

  زوجي، بدون شانه هاي       ۱۶۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

 .رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ارتباطي وسايل.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  زوجي، بدون شانه هاي       ۲۰۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

 .رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۴

  زوجي، بدون شانه هاي       ۲۶۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

.رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۵

  زوجي، بدون شانه هاي       ۳۰۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

.رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۶

  زوجي، بدون شانه هاي       ۳۶۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

 .رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۷

  زوجي، بدون شانه هاي       ۴۰۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

.رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۸

  زوجي، بدون شانه هاي       ۴۶۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

.رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ارتباطي وسايل.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  زوجي، بدون شانه هاي       ۵۰۰جعبه انشعاب تلفن تا    
 مربوط، براي نصـب در فضاي آزادباسقـف شيبدار،          

  ميليمتر و در    ۵/۱تهيه شده ازورق آهن به ضخامـت        
وباران،  لوالدار، قفل مخصوص غيرقابل نفوذگردوخاك      

 .رنـگ شده به طوركامل

۰دستگاه۲۲۰۵۱۰

. زوجي تلفن باپيچ وقالب به طوركامل۶شانه  ۰عدد۲۲۰۶۰۱
. زوجي تلفن باپيچ وقالب به طوركامل۱۰شانه  ۰عدد۲۲۰۶۰۲
۰عدد۲۲۰۶۰۳ . زوجي تلفن باپيچ وقالب به طوركامل۲۰شانه 

 فرم بندي، سربندي، لحيم كاري وتسـت هرزوج             
.ايازمدارهاي ورودي ياخروجي درجعبه تقسيم شانه

۱،۱۹۰زوج۲۲۰۷۰۱

ساخـت  دستگاه تلفن روميزي ساده، با شماره گيرگردان  
 .داخل

۰عدد۲۲۱۱۰۱

(   دستگاه تلفن روميزي ساده، با شماره گيرالكترونيـك         
 .ساخـت داخل) فشاري

۹۰،۷۰۰عدد۲۲۱۱۰۲

 دستگاه تلفن ديواري، باشماره گير گردان ساخـت           
 .داخل

۷۱،۲۰۰عدد۲۲۱۲۰۱

(   دستگاه تلفن ديواري، باشماره گير الكترونيـك            
.ساخـت داخل) فشاري

۶۹،۱۰۰عدد۲۲۱۲۰۲

درفضاي  دستگاه تلفن ديواري فلزي مخصوص نصـب       
 .ساخـت داخل آزادياداخل كارخانه ها، به طوركامل 

۰عدد۲۲۱۳۰۱

 سيستم تلفن رئيـس ومنشي، شامل دوخط خارجي           
 ودوخط داخلي، باشماره گير الكترونيـك، موزيـك          

 .انتظار، به طوركامل ساخـت داخل

۰عدد۲۲۱۴۰۱

۴و  سيستم تلفن رئيـس ومنشي، شامل دوخط خارجي         
انتظار،  خط داخلي، باشماره گير الكترونيـك، موزيـك        

 .به طوركامل ساخـت داخل

۰عدد۲۲۱۴۰۲

  خط  ۱۰سيستم تلفن رديفي، شامل سه خط خارجي،         
  دستگاه تلفن مخصوص ومركز مربوط با         ۱۰داخلي،  

 .موزيـك انتظار، به طوركامل ساخـت داخل

۰دستگاه۲۲۱۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ارتباطي وسايل.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  خط  ۱۰سيستم تلفن رديفي، شامل سه خط خارجي،         
  دستگاه تلفن مخصوص ومركزمربوط          ۶داخلي،   

.باموزيـك انتظار، به طوركامل

۰دستگاه۲۲۱۵۰۲

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تغذيه،  نومراتور، بدون سيستم قطع خبر وبدون ترانـس        
كامل،   شماره اي باچراغهاي سيگنال وبيزر، به طور           ۵

 .ساخـت داخل

۹۵۴،۵۰۰عدد۲۳۰۱۰۱

تغذيه،  نومراتور، بدون سيستم قطع خبر وبدون ترانـس        
 به طور كامل،    شماره اي با چراغهاي سيگنال وبيزر،        ۱۰

 .ساخـت داخل

۱،۰۷۴،۰۰۰عدد۲۳۰۱۰۲

تغذيه،  نومراتور، بدون سيستم قطع خبر وبدون ترانـس        
به طور كامل،   شماره اي باچراغهاي سيگنال وبيزر،        ۱۵

 .ساخـت داخل

۰عدد۲۳۰۱۰۳

تغذيه،  نومراتور، بدون سيستم قطع خبر وبدون ترانـس        
به طور كامل،   شماره اي باچراغهاي سيگنال وبيزر،        ۲۰

 .ساخـت داخل

۰عدد۲۳۰۱۰۴

به  پالك احضارتوكاربادكمه فشاري و قوطي مربوط،          
 .طوركامل، ساخـت داخل

۶،۰۴۰عدد۲۳۰۲۰۱

 پالك احضارتوكاربادكمه فشاري و قوطي مربوط،           
 به طور كامل، ساخـت داخل مجهز به كانكتور                 

 .مخصوص براي شستي گالبي

۰عدد۲۳۰۲۰۲

.شستي گالبي همراه باسيم وفيـش مربوط ۱۱،۲۰۰عدد۲۳۰۳۰۱
 پالك احضارتوكارازنوع كششي، با قالب كشـش           

 .وزنجيرمربوط، به طور كامل
۰عدد۲۳۰۴۰۱

شستي  ، شامل المـپ خبر، رله،      )  Cancel  (پالك پاسخ   
.وقوطي به طوركامل، ساخـت داخل

۵۰،۲۰۰عدد۲۳۰۵۰۱

 چراغ سردربايـك عددالمـپ وقوطي مربوط، به طور         
 .كامل، ساخـت داخل

۱۵،۶۰۰عدد۲۳۰۶۰۱

 چراغ سردربادوعددالمـپ وقوطي مربوط، به طور          
 .كامل، ساخـت داخل

۱۸،۷۰۰عدد۲۳۰۶۰۲

  ولـت   ۲۴/۲۲۰ يا     ۱۲/۲۲۰،   ۶/۲۲۰ترانسفورماتور   
  ولـت آمپر، ساخـت     ۱۰۰جريان متناوب، با قدرت       

 .داخل

۲۱،۹۰۰عدد۲۳۰۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ولـت   ۲۴/۲۲۰ يا     ۱۲/۲۲۰،   ۶/۲۲۰ترانسفورماتور   
  ولـت آمپر، ساخـت     ۲۰۰جريان متناوب، با قدرت       

 .داخل

۲۵،۱۰۰عدد۲۳۰۷۰۲

 سيستم دربازكن تـك واحدي، باشستي خبر، بلندگو،         
تغذيه  ميكروفن، يـك عدد گوشي، سيستم فرمان ومنبع        
مربوط،  به طوركامل، به استثناي سيم كشي و لوله كشي          

 .ساخـت داخل

۱۹۹،۵۰۰دستگاه۲۳۰۸۰۱

۱۱،۲۰۰عدد۲۳۰۹۰۱ . ولـت به طور كامل، ساخـت داخل۶، ۱۲زنـگ اخبار
. ولـت به طور كامل، ساخـت خارج۱۲،۶زنـگ اخبار  ۰عدد۲۳۰۹۰۲

. ولـت به طور كامل، ساخـت داخل۶، ۲۴،۱۲بيزر ۱۵،۵۰۰عدد۲۳۱۰۰۱
۰عدد۲۳۱۰۰۲ . ولـت به طور كامل، ساخـت خارج۶، ۲۴،۱۲بيزر

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحد مسكوني       ۱۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۱،۲۱۶،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۱

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحد مسكوني     ۱۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۱،۷۶۱،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۲

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني    ۲۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت       
 .طوركامل، ساخـت داخل

۲،۱۱۵،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۳

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني    ۲۴ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت       
.طوركامل، ساخـت داخل

۲،۴۷۵،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۴

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۳۲ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۳،۱۸۳،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۳۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۳،۵۳۶،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۶

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۴۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
 .طوركامل، ساخـت داخل

۳،۹۱۰،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۷

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۴۸ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۴،۶۱۹،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۸

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۵۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
.طوركامل، ساخـت داخل

۵،۴۱۰،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۰۹

 سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
 بايـك در ورودي وسيستم اعالم خبربه سرايدار، براي         

به   واحدمسكوني      ۶۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      
 .طوركامل، ساخـت داخل

۵،۷۶۴،۰۰۰دستگاه۲۳۱۱۱۰

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به طور  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري             

 مستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي                 
به   واحدمسكوني      ۱۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۱،۵۳۲،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۱

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۱۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۲،۱۸۹،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۲۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

 .طوركامل، ساخـت داخل

۲،۶۱۵،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۳

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۲۴ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۳،۰۷۰،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۴

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۳۲ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۳،۹۰۰،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۵

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۳۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

 .طوركامل، ساخـت داخل

۴،۳۲۶،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۶

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۴۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۴،۶۸۷،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۷

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۴۸ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۵،۶۲۴،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۵۶ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

 .طوركامل، ساخـت داخل

۶،۶۰۳،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۰۹

با  سيستم دربازكن مركزي بامركز اپراتورتوسط سرايدار،       
به  دو در ورودي يكي توسط سرايدار و ديگري                 

 طورمستقل وسيستم اعالم خبر به سرايدار، براي             
به   واحدمسكوني      ۶۰ساختمانهاي مرتفع به ظرفيـت      

.طوركامل، ساخـت داخل

۷،۰۲۹،۰۰۰دستگاه۲۳۱۲۱۰

 دستگاه مركزي سيستم نرس كال كه در نرس استيشن          
 نصـب مي شود، شامل دكمه هاوانديكاتور نوري،            
 بلندگو، ميكروفون داخلي، گوشي يادهني، زنـگ            
 پيانويي، دكمه پيجينـگ ومنبع تغذيه، حداكثربراي           

.داخل اطاق بيمارستان به طوركامل، ساخـت۱۰كنترل 

۱،۶۴۶،۰۰۰دستگاه۲۳۱۳۰۱

 دستگاه مركزي سيستم نرس كال كه در نرس استيشن          
 نصـب مي شود، شامل دكمه هاوانديكاتور نوري،            
 بلندگو، ميكروفون داخلي، گوشي يادهني، زنـگ            
 پيانويي، دكمه پيجينـگ ومنبع تغذيه، حداكثربراي           

 .داخل  اطاق بيمارستان به طوركامل، ساخـت ۲۰كنترل 

۱،۹۹۳،۰۰۰دستگاه۲۳۱۳۰۲

 دستگاه مركزي سيستم نرس كال كه در نرس استيشن          
 نصـب مي شود، شامل دكمه هاوانديكاتور نوري،            
 بلندگو، ميكروفون داخلي، گوشي يادهني، زنـگ            
 پيانويي، دكمه پيجينـگ ومنبع تغذيه، حداكثربراي           

.داخل اطاق بيمارستان به طوركامل، ساخـت۳۰كنترل 

۲،۳۴۰،۰۰۰دستگاه۲۳۱۳۰۳

پري  دستگاه اينتركام دوطرفه سيستم نرس كال، با              
توكاريا  امپلي فايرداخلي، المـپ اشغال ازنوع ديواري         

 روكار، براي نصـب دراطاق بيماربا شستي                  
 .احضاروكانكتورشستي گالبي، ساخـت داخل

۳۰۲،۵۰۰دستگاه۲۳۱۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
احضارودربازكن سيستم.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

پري امپلي  دستگاه اينتركام دوطرفه سيستم نرس كال، با        
توكاريا روكار،  فايرداخلي، المـپ اشغال ازنوع ديواري      

احضار، ساخـت  براي نصـب دراطاق بيماربا شستي        
 .داخل

۲۸۸،۰۰۰عدد۲۳۱۴۰۲

 پالك خبر از نوع توكار با قوطي مربوط، مجهز                 
مربوطو  به كانكتور مخصوص براي شستي گالبي، باكابل        

.ساخـت داخلشستي گالبي براي سيستم نرس كال،

۴۷،۷۰۰عدد۲۳۱۵۰۱

شستي  ، شامل المـپ خبر، رله،      )  Cancel  (پالك پاسخ   
به  وقوطي مربوط وهماهنـگ باسيستم نرس كال،            

.طوركامل، ساخـت داخل

۵۳،۸۰۰عدد۲۳۱۶۰۱

 چراغ سردر، باقوطي مربوطو هماهنـگ باسيستم نرس        
.كال به طور كامل، ساخـت داخل

۴۹،۶۰۰عدد۲۳۱۷۰۱

۶





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلويزيون آنتن سيستم.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 المان۶آنتن گيرنده تلويزيون تمام كانال، باحداقل           
   )  Element  (      دسيبل،  ۶وقدرت دريافـت حداقل  

  اهم به طوركامل، ساخـت       ۷۵/۳۰۰باترانـس تطبيق    
 .داخل

۲۰۴،۵۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۱

 المان۱۱آنتن گيرنده تلويزيون تمام كانال، باحداقل          
   )  Element    (     دسيبل،  ۱۰وقدرت دريافـت حداقل  

  اهم به طور كامل، ساخـت        ۷۵/۳۰۰باترانـس تطبيق   
 .داخل

۲۱۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۲

 المان۱۵آنتن گيرنده تلويزيون تمام كانال، باحداقل          
   )  Element  (      با   دسيبل،   ۱۲و قدرت دريافـت حداقل

  اهم به طور كامل، ساخـت         ۷۵/۳۰۰ترانـس تطبيق    
 .خارج

۲۷۴،۵۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۳

 المان۶آنتن گيرنده تلويزيون تـك كانال، باحداقل           
   )  Element  (      دسيبل،  ۶وقدرت دريافـت حداقل  

  اهم به طوركامل، ساخـت       ۷۵/۳۰۰باترانـس تطبيق    
 .خارج

۰دستگاه۲۴۰۲۰۱

 المان۱۱آنتن گيرنده تلويزيون تـك كانال، باحداقل          
   )  Element  (      با   دسيبل،   ۱۰و قدرت دريافـت حداقل

  اهم به طور كامل، ساخـت         ۷۵/۳۰۰ترانـس تطبيق    
 .خارج

۰دستگاه۲۴۰۲۰۲

 المان۱۵آنتن گيرنده تلويزيون تـك كانال، باحداقل          
   )  Element  (      با   دسيبل،   ۱۲و قدرت دريافـت حداقل

  اهم به طور كامل، ساخـت         ۷۵/۳۰۰ترانـس تطبيق    
 .خارج

۰دستگاه۲۴۰۲۰۳

 پايه مخصوص نصـب آنتن گيرنده تلويزيون، ساخته         
  متر، با درپوش     ۲شده ازلوله گالوانيزه به طول حدود       
.باران گيروبستهاي الزم وتمام متعلقات

۶۹،۹۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۱

ولتي،    ۲۲۰تقويـت كننده تمام كانال، شامل منبع تغذيه        
 .خارج  دسيبل ساخـت ۲۰باضريـب تقويـت حدود

۱،۲۷۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۱

ولتي،    ۲۲۰تقويـت كننده تمام كانال، شامل منبع تغذيه        
.خارج دسيبل ساخـت۲۵باضريـب تقويـت حدود

۱،۳۲۲،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلويزيون آنتن سيستم.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ولتي،    ۲۲۰تقويـت كننده تمام كانال، شامل منبع تغذيه        
 .خارج  دسيبل ساخـت ۳۰باضريـب تقويـت حدود

۱،۷۵۵،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۳

ولتي،    ۲۲۰تقويـت كننده تمام كانال، شامل منبع تغذيه        
.خارج دسيبل ساخـت۳۵باضريـب تقويـت حدود

۱،۸۵۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۴

 دستگاه ديپلكـس براي جداكردن امواج تلويزيوني          
  داراي خروجيهاي مخصوص براي اتصال به           IIIباند

.تقويـت كننده براي كانالهاي متفاوت، ساخـت خارج

۰دستگاه۲۴۰۵۰۱

 كردن    براي مخلوط )  Combiner  (دستگاه كامباينر 
  داراي وروديهاي مخصوص      III  امواج تلويزيوني باند    

 براي اتصال به خروجيهاي تقويـت كننده كانالهاي           
 .متفاوت، ساخـت خارج

۰دستگاه۲۴۰۶۰۱

۹،  ۷،  ۵   تقويـت كننده تـك كانالي سلكتيو براي كانال         
.خارج دسيبل، ساخـت۲۴، با حداقل قدرت۱۱يا

۱،۱۲۶،۰۰۰دستگاه۲۴۰۷۰۱

 ولتي مناسـب براي تغذيه رديـف۲۲۰منبع تغذيه    
۰۲۴۰۷۰۱. 

۶۳۳،۰۰۰دستگاه۲۴۰۸۰۱

و  عبورو يـك انشعاب       جعبه تقسيم عبوري بايـك خط    
  دسيبل درانشعاب ويـك     ۱۵-۱۰با تضعيـف حدود     

 دسيبل براي امواج مدارعبوري به طوركامل، ساخـت         
 .خارج

۱۱۹،۰۰۰دستگاه۲۴۰۹۰۱

 عبورو دوانشعاب     جعبه تقسيم عبوري بايـك خط      
  دسيبل براي امواج مدارعبوري و       ۲وباتضعيـف حدود 

  دسيبل درهرانشعاب به طوركامل،       ۱۵-۱۰تضعيـف  
 .ساخـت خارج

۱۴۷،۵۰۰دستگاه۲۴۰۹۰۲

 عبورو چهارانشعاب     جعبه تقسيم عبوري بايـك خط     
  دسيبل براي امواج مدارعبوري و       ۳وباتضعيـف حدود 

  دسيبل درهرانشعاب به طوركامل،       ۱۵-۱۰تضعيـف  
 .ساخـت خارج

۲۱۱،۵۰۰دستگاه۲۴۰۹۰۳

۳حدود  جعبه تقسيم انشعابي با دو انشعاب وتضعيـف         
 .دسيبل درهرانشعاب، به طوركامل

۱۱۳،۵۰۰دستگاه۲۴۱۰۰۱

۶حدود  جعبه تقسيم انشعابي با سه انشعاب وتضعيـف         
.دسيبل درهرانشعاب، به طوركامل

۱۵۲،۵۰۰دستگاه۲۴۱۰۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
تلويزيون آنتن سيستم.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

حدود  جعبه تقسيم انشعابي با چهار انشعاب وتضعيـف        
 . دسيبل درهرانشعاب، به طوركامل۶

۱۹۱،۰۰۰دستگاه۲۴۱۰۰۳

حدود  جعبه تقسيم انشعابي باچهار انشعاب و تضعيـف        
. دسيبل در هرانشعاب، به طوركامل۱۲

۲۱۱،۵۰۰دستگاه۲۴۱۰۰۴

  متركابل كواكسيال وفيشهاي     ۲رابط گيرنده با حدود      
تلويزيون  مربوط، براي اتصال به گيرنده تلويزيون و پريز         

 .ساخـت داخل

۲۹،۴۰۰عدد۲۴۱۱۰۱

با  پريز مياني توكار تلويزيون براي سيستم آنتن مركزي،         
۶حدود     دسيبل، و افـت انشعابي      ۲افـت عبوري حدود    

.دسيبل، ساخـت خارج

۱۲۶،۵۰۰عدد۲۴۱۲۰۱

مركزي،  پريز انتهايي توكار تلويزيون براي سيستم آنتن         
. دسيبل، ساخـت خارج۲با افـت حدود 

۱۲۶،۵۰۰عدد۲۴۱۳۰۱

  اهم، براي    ۷۵كابل كواكسيال باامپدانـس مشخصه        
  ۱۰گيرنده تلويزيوني، با ضريـب تضعيـف حدود            

  مگاهرتزبراي صدمتر كابل،     ۲۰۰دسيبل در فركانـس     
.براي نصـب توكار، ساخـت خارج

۸،۴۶۰مترطول۲۴۱۴۰۱

  اهم، براي    ۷۵كابل كواكسيال باامپدانـس مشخصه        
دسيبل  ۱۴گيرنده تلويزيوني، باضريـب تضعيـف حدود 

براي   مگاهرتز براي صد متر كابل،         ۲۰۰در فركانـس   
 .نصـب توكار، ساخـت خارج

۸،۰۰۰مترطول۲۴۱۴۰۲

  اهم، براي    ۷۵كابل كواكسيال با امپدانـس مشخصه         
  ۲۰گيرنده تلويزيوني، با ضريـب تضعيـف حدود            

  مگاهرتزبراي صدمتر كابل،     ۲۰۰دسيبل در فركانـس     
.براي نصـب توكار، ساخـت داخل

۴،۷۰۰مترطول۲۴۱۴۰۳

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مادرساعت سيستم.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 مادرساعـت الكترونيكي كوارتز كريستالي، با دقـت         
  عدد  ۵۰حدود يـك دقيقه در سال، براي كار باحداكثر        

 ساعـت فرعي، قابل كاربادستگاه حضور و غياب و            
كادميوم،  دستگاه برنامه ريز مجهز به شارژر باطري نيكل          

كامل،   ساعـت قطع برق، با ظرفيـت          ۱۲براي حدود 
مستقيم،   ولـت   ۲۴ ولـت متناوب و   ۲۲۰قابل كارباولتاژ   

.مجهزبه تنظيم كننده سريع، ساخـت خارج

۶،۰۶۸،۰۰۰دستگاه۲۵۰۱۰۱

 مادر ساعـت الكترونيكي كوارتز كريستالي، با دقـت          
  ۱۰۰حدود يـك دقيقه در سال، براي كار با حداكثر             

 عدد ساعـت فرعي، قابل كاربادستگاه حضوروغياب         
كادميوم،  ودستگاه برنامه ريز مجهزبه شارژرباطري نيكل       

كامل،   ساعـت قطع برق، با ظرفيـت          ۱۲براي حدود 
مستقيم،   ولـت   ۲۴ ولـت متناوب و   ۲۲۰قابل كارباولتاژ   

 .مجهزبه تنظيم كننده سريع، ساخـت خارج

۶،۱۶۲،۰۰۰دستگاه۲۵۰۱۰۲

 مادرساعـت الكترونيكي كوارتز كريستالي، بادقـت         
  عدد  ۱۵۰حدوديـك دقيقه درسال، براي كارباحداكثر      

 ساعـت فرعي، قابل كاربادستگاه حضوروغياب            
كادميوم،  ودستگاه برنامه ريز مجهزبه شارژرباطري نيكل       

كامل،   ساعـت قطع برق، با ظرفيـت          ۱۲براي حدود 
مستقيم،   ولـت   ۲۴ ولـت متناوب و   ۲۲۰قابل كارباولتاژ   

.مجهزبه تنظيم كننده سريع، ساخـت خارج

۶،۸۰۲،۰۰۰دستگاه۲۵۰۱۰۳

 دستگاه برنامه ريز، براي ايجاد ضربه هاي الكتريكي           
 طبق برنامه مخصوص، بافاصله زماني حداقل بين دو          

  ۲۴ دقيقه اي، قابل كار با زنگها يا آژيرهاي            ۵سيگنال  
  ولـت متناوب، داراي دو نوع         ۲۲۰ولـت مستقيم يا   

 .برنامه ريزي، ساخـت خارج

۵،۷۸۸،۰۰۰دستگاه۲۵۰۲۰۱

روي  دستگاه ثبـت وقـت، تاريخ، روز، ساعـت ودقيقه         
 مدارك وفرمهاي مخصوص، قابل اتصال به                 

چاپ  مادرساعـت، داراي فاصله زمان يـك دقيقه اي، با         
.دورنـگ، ساخـت خارج

۵،۷۸۸،۰۰۰دستگاه۲۵۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مادرساعت سيستم.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

روي  دستگاه ثبـت وقـت، تاريخ، روز، ساعـت ودقيقه         
 مدارك وفرمهاي مخصوص، قابل اتصال به                 

چاپ  مادرساعـت، داراي فاصله زمان يـك دقيقه اي، با         
 دورنـگ، ساخـت خارج براي كار مستقل                  
 ازمادرساعـت، مجهزبه شارژرباطري نيكل كادميوم،        

 ساعـت قطع برق، قابل اتصال به برق۱۲براي حدود 
. ولـت مستقيم۲۴ ولـت متناوب يا۲۲۰

۷،۱۴۸،۰۰۰دستگاه۲۵۰۳۰۲

 ساعـت فرعي يكطرفه ديواري روكار، قابل تغذيه            
 ازمادرساعـت، باسيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون        

. سانتيمتر، ساخـت خارج۲۵صدا، به قطرحدود

۸۰۷،۰۰۰عدد۲۵۰۴۰۱

 ساعـت فرعي يكطرفه ديواري روكار، قابل تغذيه            
 ازمادرساعـت، باسيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون        

. سانتيمتر، ساخـت خارج۳۰صدا، به قطرحدود

۸۸۹،۵۰۰عدد۲۵۰۴۰۲

 ساعـت فرعي يكطرفه ديواري روكار، قابل تغذيه            
 ازمادرساعـت، باسيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون        

. سانتيمتر، ساخـت خارج۴۰صدا، به قطرحدود

۹۲۰،۵۰۰عدد۲۵۰۴۰۳

مادرساعـت،  ساعـت فرعي دوطرفه آويز، قابل تغذيه از        
صدا، به  با سيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون              

. سانتيمتر، ساخـت خارج۲۵قطرحدود

۱،۷۰۴،۰۰۰عدد۲۵۰۵۰۱

مادرساعـت،  ساعـت فرعي دوطرفه آويز، قابل تغذيه از        
صدا، به  با سيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون              

. سانتيمتر، ساخـت خارج۳۰قطرحدود

۱،۸۳۸،۰۰۰عدد۲۵۰۵۰۲

مادرساعـت،  ساعـت فرعي دوطرفه آويز، قابل تغذيه از        
صدا، به  باسيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون             

. سانتيمتر، ساخـت خارج۴۰قطرحدود

۲،۳۲۲،۰۰۰عدد۲۵۰۵۰۳

 ساعـت فرعي يكطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۴۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۱،۱۶۷،۰۰۰عدد۲۵۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مادرساعت سيستم.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ساعـت فرعي يكطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، با سيستم        

سانتيمتر،    ۶۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۱،۴۲۵،۰۰۰عدد۲۵۰۶۰۲

 ساعـت فرعي يكطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۷۵يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۱،۷۵۰،۰۰۰عدد۲۵۰۶۰۳

 ساعـت فرعي يكطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۹۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۲،۱۵۱،۰۰۰عدد۲۵۰۶۰۴

 ساعـت فرعي دوطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۴۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۲،۲۸۱،۰۰۰عدد۲۵۰۷۰۱

 ساعـت فرعي دوطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۶۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۲،۸۵۸،۰۰۰عدد۲۵۰۷۰۲

 ساعـت فرعي دوطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۷۵يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۳،۳۱۲،۰۰۰عدد۲۵۰۷۰۳

 ساعـت فرعي دوطرفه آويز، براي نصـب درخارج           
نوساني  ساختمان، قابل تغذيه از مادرساعـت، باسيستم        

سانتيمتر،    ۹۰يـك دقيقه اي، بدون صدا، به قطرحدود        
 .ساخـت خارج

۴،۲۶۹،۰۰۰عدد۲۵۰۷۰۴

  ۱۲ سانتيمتر، كرونومتري     ۲۵ساعـت ديواري به قطر    
  متركابل  ۳ساعته براي اطاقهاي عمل باكنترل فشاري و       

.به طوركامل، ساخـت خارج

۱،۰۳۴،۰۰۰عدد۲۵۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مادرساعت سيستم.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ساعـت كوارتزديواري روكار يكطرفه، قابل تغذيه           
صدا،  باباطري، با سيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون          

. سانتيمتر، ساخـت داخل۲۵به قطرحدود

۰عدد۲۵۰۹۰۱

 ساعـت كوارتزديواري روكار يكطرفه، قابل تغذيه           
صدا،  باباطري، با سيستم نوساني يـك دقيقه اي، بدون          

. سانتيمتر، ساخـت داخل۳۰به قطرحدود

۰عدد۲۵۰۹۰۲

۴







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حريق واطفاي اعالم وسايل.وششمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. مداري۴مركزكنترل اعالم حريق متعارف ۳،۷۱۵،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۱
۴،۲۸۲،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۲ . مداري۸مركزكنترل اعالم حريق متعارف 
. مداري۱۲مركزكنترل اعالم حريق متعارف ۵،۶۴۷،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۳
. مداري۱۶مركزكنترل اعالم حريق متعارف ۶،۳۸۹،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۴
۱۰،۵۹۹،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۵ . مداري۲۴مركزكنترل اعالم حريق متعارف 
. مداري۳۲مركزكنترل اعالم حريق متعارف ۱۱،۹۶۵،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۶
. مداري۴۰مركزكنترل اعالم حريق متعارف ۰دستگاه۲۶۰۱۰۷
۱۸،۹۲۱،۰۰۰دستگاه۲۶۰۱۰۸ . مداري۴۸مركزكنترل اعالم حريق متعارف 

 شستي اعالم حريق باقابليـت كاردر شرايطسخـت           
 ومقاوم دربرابرآتـش، به رنـگ قرمز، داراي مجموعه         
 كنتاكتهايي كه بتوانددرسيستمهاي مداربازوسيستمهاي      
 مداربسته مورداستفاده قرارگيردودرداخل محفظه روي      
 آن، يـك شستي آزمايـش قرارداشته باشد، تابتوان            
 هرلحظه بدون به صدادرآوردن آژيراعالم حريق،            

.صحـت كارمداررابررسي نمود

۱۳۹،۵۰۰دستگاه۲۶۰۲۰۱

باپوشـش   سانتيمتر،   ۱۰زنـگ اعالم حريق به قطرحدود    
با تولرانـس   ولـت مستقيم،    ۲۴ضدگردوخاك، باولتاژكار 

 .مناسـب

۱۸۷،۰۰۰دستگاه۲۶۰۳۰۱

باپوشـش   سانتيمتر،   ۱۵زنـگ اعالم حريق به قطرحدود    
با تولرانـس   ولـت مستقيم،    ۲۴ضدگردوخاك، باولتاژكار 

 .مناسـب

۲۱۹،۵۰۰دستگاه۲۶۰۳۰۲

 آژيراعالم خطرازنوع الكترومكانيكي، بافركانـس باالو       
 ، )  Aكالس( متر ۳ دسيبل در  ۱۰۰فشارآكوستيكي حدود 

. ولـت مستقيم، باتولرانـس مناسـب۲۴باولتاژكار

۱۹۵،۵۰۰دستگاه۲۶۰۴۰۱

 آژيرالكترونيكي داراي حداقل دو صداوخروجي            
 ، )  A  كالس  ( متر    ۱ دسيبل در   ۱۰۰بافشارآكوستيكي  

. ولـت مستقيم باتولرانـس مناسـب۲۴باولتاژكار

۱۱۶،۵۰۰دستگاه۲۶۰۴۰۲

  ۲۴چراغ چشمكزن سيستم اعالم حريق، باولتاژكار         
 .ولـت مستقيم با تولرانـس مناسـب

۱۲۵،۵۰۰دستگاه۲۶۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حريق واطفاي اعالم وسايل.وششمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، )نوري يااپتيكي  (دتكتوردودي ازنوع فتوالكتريـك       
  ولـت  ۲۴داراي پوشـش ضد گردوخاك، باولتاژكار       

نصـب  مستقيم، باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده       
 .شده روي دتكتور

۲۶۸،۰۰۰دستگاه۲۶۰۶۰۱

 دتكتوردودي ازنوع يونيزاسيون دو محفظه اي، داراي         
  ولـت مستقيم،   ۲۴پوشـش ضدگردو خاك، باولتاژكار    

 باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده نصـب شده         
 .روي دتكتور

۱۹۲،۵۰۰دستگاه۲۶۰۶۰۲

 دتكتور حرارتي با عكـس العمل سريع در مقابل               
 سرعـت افزايـش درجه حرارت، با درجه حرارت            
 ثابـت كه بي نياز از تعويـض يا تعمير بعد از                   
 هرعملكرد باشد، داري پوشـش ضدگرد و خاك، با           

  ولـت مستقيم، با تولرانـس مناسـب و          ۲۴ولتاژكار  
 .چراغ نشان دهنده نصـب شده روي دتكتور

۱۷۶،۵۰۰دستگاه۲۶۰۷۰۱

حرارت  دتكتورحرارتي باعكـس العمل در مقابل درجه        
احتياج به هيچ  ، كه   ) درجه سانتيگراد  ۵۷حدود(ثابـت  

عملكردنداشته  گونه تعويـض ياتعميربعدازهر           
 ولـت۲۴باولتاژكار  باشدوداراي پوشـش ضدگردوخاك،    

وچراغ نشان دهنده نصـب  مستقيم، باتولرانـس مناسـب    
 .شده روي دتكتور

۱۲۸،۰۰۰دستگاه۲۶۰۷۰۲

حرارت  دتكتورحرارتي باعكـس العمل در مقابل درجه       
احتياج به هيچ  ، كه   ) درجه سانتيگراد  ۸۰حدود(ثابـت  

عملكردنداشته  گونه تعويـض ياتعميربعدازهر           
 ولـت۲۴باولتاژكار  باشدوداراي پوشـش ضدگردوخاك،    

وچراغ نشان دهنده نصـب  مستقيم، باتولرانـس مناسـب    
 .شده روي دتكتور

۲۳۱،۰۰۰دستگاه۲۶۰۷۰۳

 به  شستي مخصوص تحريـك دستگاههاي اطفاي حريق       
.طوردستي، باكاربرددرسيستمهاي مداربازومداربسته

۲۷۸،۵۰۰دستگاه۲۶۰۸۰۱

مدار  مركزكنترل اعالم و اطفاي حريق متعارف، با يـك          
.اطفا و دو مدار اعالم حريق

۳،۲۶۷،۰۰۰دستگاه۲۶۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حريق واطفاي اعالم وسايل.وششمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 مركز كنترل اعالم و اطفاي حريق متعارف، با دو مدار           
 . مدار اعالم حريق۴اطفا و 

۳،۸۷۰،۰۰۰دستگاه۲۶۰۹۰۲

 مركز كنترل اعالم و اطفاي حريق متعارف، با سه مدار           
. مدار اعالم حريق۶اطفا و 

۴،۴۷۳،۰۰۰دستگاه۲۶۰۹۰۳

مدار  مركز كنترل اعالم و اطفاي حريق متعارف، با چهار          
. مدار اعالم حريق۸اطفا و 

۵،۴۱۶،۰۰۰دستگاه۲۶۰۹۰۴

 چراغ مخصوص اعالم خطرحريق ازنوع گردان، براي        
  ولـت  ۲۴خارج ساختمان، به رنـگ قرمز، باولتاژكار       

.مستقيم، باتولرانـس مناسـب

۴۸۰،۵۰۰دستگاه۲۶۱۰۰۱

. مدار اعالم حريق۴مركز تكرار كننده تا  ۱،۰۳۷،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۱
۱،۳۶۹،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۲ . مدار اعالم حريق۸مركز تكرار كننده تا 
. مدار اعالم حريق۱۲مركز تكرار كننده تا  ۱،۷۲۷،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۳
. مدار اعالم حريق۱۶مركز تكرار كننده تا  ۲،۴۹۴،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۴
۴،۵۶۶،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۵ . مدار اعالم حريق۲۴مركز تكرار كننده تا 
. مدار اعالم حريق۳۲مركز تكرار كننده تا  ۵،۵۵۵،۰۰۰دستگاه۲۶۱۱۰۶
. مدار اعالم حريق۴۰مركز تكرار كننده تا ۰دستگاه۲۶۱۱۰۷
۰دستگاه۲۶۱۱۰۸ . مدار اعالم حريق۴۸مركز تكرار كننده تا 

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 دستگاه راديوپخش به صورت مجموعه، داراي تيونر 
 AM/  FM با باندهاي مجاز و استاندارد كشور و دك  

پخش كاسـت، ساخت خارج، مجموعه شامل منبع
تغذيه داخلي، امكان مانيتوركردن صداروي دستگاه و

كليد قطع ووصل خروجي، سيستم VU ،متر بزرگ 
 سيستم قطع اتوماتيـك بعد ازاتمام نوار، پاسخ 

 كيلوهرتز۱۴ هرتز تا حداقل ۳۰،فركانـس حدود 
 LED چراغ داخلي براي وضوح تيونر و المـپ 

 اينچ۱۹تثبيـت ايستگاه باقابليـت نصـب دررك 
استانداردياميز كنترل صدا، استقرارتمام خروجيها و

وروديها، ازجمله آنتن درپشـت دستگاه وتمام
كنترلهادرجلوي دستگاه، نصـب ومداربندي توسط

سازندگان معتبرداخلي.

۱،۲۴۵،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۱

دستگاه راديو و ضبط صوت، با منبع تغذيه، ساخـت
خارج، به صورت مجموعه،  داراي كانالهاي

AM/ FM با باندهاي مجاز و استاندارد كشور، ضبط  
صوت كاسـت ومشخصات سلكتيويتي باال و امكان
،استفاده از راديو و ضبط صوت، به طور همزمان
داراي كليد كنترل اتوماتيـك فركانـس، كليدهاي
۳۰كنترل صدا، ضبط صوت با پاسخ فركانـس حدود

 كيلوهرتز  با سيستم قطع۱۴هرتز تا حداقل 
۱۹اتوماتيـك بعد از اتمام نوار، قابل نصـب در رك 
اينچ استاندارد يا ميز كنترل صدا، تمام كنترلها در

جلوي دستگاه، نصـب و مداربندي توسط سازندگان
 .معتبر داخلي

۱،۶۵۷،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۱

ميكروفون روميزي يـك جهته، با حساسيـت ورودي
 دسيبل وبا شفـت قابل انعطاف، پايه۷۴حدود

روميزي، كليدقطع ووصل ازنوع ديناميـك با پاسخ
 هرتز، مانند فيليپـس۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰،فركانـس 

.ناسيونال، يا انواع مشابه آن

۱۷۵،۵۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ميكروفون دستي يـك جهته، مناسـب براي نصـب
۷۴روي پايه ايستاده، حساسيـت ورودي حدود 

دسيبل وبا شفـت قابل انعطاف، پايه روميزي وكليد
۱۰۰قطع ووصل ازنوع ديناميـك با پاسخ فركانـس 

 هرتز، مانند فيليپـس، ناسيونال، يا انواع۱۰۰۰۰تا
 .مشابه آن

۲۰۶،۵۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۲

پايه كوتاه براي نصـب ميكروفون دستي ازنوع
 .مرغوب، ساخـت داخل

۳۱،۶۰۰دستگاه۲۷۰۴۰۱

پايه بلند براي نصـب ميكروفون دستي از نوع
.مرغوب، ساخـت داخل

۷۱،۸۰۰دستگاه۲۷۰۴۰۲

پريز ميكروفون از نوع روكار يا توكار، با يـك يا دو
.ورودي، ساخـت داخل

۰دستگاه۲۷۰۵۰۱

ميكسر- پري امپلي فاير(تقويـت كننده اوليه (،
حداقل شامل سه ورودي ميكروفون قابل كنترل و دو

 (ورودي فرعي Aux، دوخروجي، كنترلهاي صداي ) 
  VU ،بم و صداي زير، كنترل اصلي، مدار اولويـت 

 هرتز تاحداقل۳۰متر بزرگ و پاسخ فركانـس حدود
 اينچ يا۱۹  هرتز، و با قابليـت نصـب در رك۱۴۰۰۰ 

.ميزكنترل صدا، ساخـت داخل

۷۵۵،۵۰۰دستگاه۲۷۰۶۰۱

 وات۳۰،تقويـت كننده خط با قدرت موثر حدود
براي تقويـت سيگنال به منظور ارسال به فاصله هاي
دورازطريق كابل كواكسيال با منبع تغذيه داخلي و

امكان استفاده از باطري، براي كاربه  صورت آزاديابا
 اينچ استاندارد يا ميزكنترل۱۹قابليـت نصـب در رك 

 .صدا، ساخـت داخل

۴۰۸،۰۰۰دستگاه۲۷۰۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تقويـت كننده قدرت كه ورودي آن ازدستگاه رديـف
 تامين مي شود، باامپدانـس ورودي زياد۲۷۰۶۰۱ ،

 هرتز، به۱۴۰۰۰ هرتزتا ۳۰پاسخ فركانـس حدود
 ( وات ۶۰ تا۵۰قدرت RMSخروجي براي اتصال ) 
 به ساير تقويـت كننده هاي قدرت، VU متر بزرگ  ،

مداركنترل خروجي، چراغهاي راهنما، ترمينالهاي
خروجي براي دو ولتاژ كار با قابليـت نصـب دررك

 . اينچ استانداردياميزكنترل صدا، ساخـت داخل۱۹ 

۴۷۷،۰۰۰دستگاه۲۷۰۸۰۱

تقويـت كننده قدرت كه ورودي آن ازدستگاه رديـف
 تامين مي شود، باامپدانـس ورودي زياد۲۷۰۶۰۱ ،

 هرتز، به۱۴۰۰۰ هرتزتا ۳۰پاسخ فركانـس حدود
 ( وات ۱۲۰ تا۱۰۰قدرت RMSخروجي براي )  
  VU ،اتصال به سايرتقويـت كننده هاي قدرت 

،متربزرگ، مداركنترل خروجي، چراغهاي راهنما
ترمينالهاي خروجي براي دوولتاژكاربا قابليـت

 اينچ استانداردياميزكنترل صدا۱۹،نصـب دررك 
 . .ساخـت داخل

۷۵۸،۰۰۰دستگاه۲۷۰۸۰۲

تقويـت كننده قدرت كه ورودي آن ازدستگاه رديـف
 تامين مي شود، باامپدانـس ورودي زياد۲۷۰۶۰۱ ،

 هرتز، به۱۴۰۰۰ هرتزتا ۳۰پاسخ فركانـس حدود
 ( وات ۲۴۰ تا۲۰۰قدرت RMSخروجي براي )  
  VU ،اتصال به سايرتقويـت كننده هاي قدرت 

،متربزرگ، مداركنترل خروجي، چراغهاي راهنما
ترمينالهاي خروجي براي دوولتاژكاربا قابليـت نصـب

 اينچ استانداردياميزكنترل صدا،  ساخـت۱۹دررك 
 .داخل

۱،۱۵۲،۰۰۰دستگاه۲۷۰۸۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تقويـت كننده قدرت كه ورودي آن ازدستگاه رديـف
 تامين مي شود، با امپدانـس ورودي زياد۲۷۰۶۰۱ ،

 هرتز، به۱۴۰۰۰ هرتز تا ۳۰پاسخ فركانـس حدود
 ( وات ۳۳۰قدرت تاRMSخروجي براي اتصال به ) 

 ساير تقويـت كننده هاي قدرت، VU،متر بزرگ 
مداركنترل خروجي، چراغهاي راهنما، ترمينالهاي

خروجي براي دو ولتاژ كار با قابليـت نصـب دررك
 . اينچ استانداردياميزكنترل صدا، ساخـت داخل۱۹ 

۰دستگاه۲۷۰۸۰۴

پانل مانتيوربراي آگاهي سمعي و بصري ازكيفيـت
، داراي)تقويـت كنندهاي قدرت(خروجيهاي سيستم 

 ورودي، بلندگوي داخلي۴ ،حداقل VUمتر بزرگ 
وولوم كنترل صدابا امكان قطع، باقابليـت نصـب

 اينچ استانداردياميزكنترل صدا، ساخـت۱۹دررك 
 .داخل

۳۳۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۹۰۱

۴دستگاه انتخاب برنامه ورودي صوتي، داراي حدود
 خروجي انشعابي، قابل۱۰ورودي اصلي و حدود

 اينچ استانداردياميز كنترل صدا۱۹،نصـب دررك 
 .ساخـت داخل

۴۸۶،۰۰۰دستگاه۲۷۱۰۰۱

دستگاه انتخاب برنامه هاي خروجي صوتي كه
بتواندبراي خروجي تقويـت كننده هاي قدرت

 (ياانتخاب مدارهاي خط LINEاستفاده شود )  ،
باقابليـت انتخاب يـك خط ياچندخط دريـك زمان
وانتخاب تمام خطوط بايـك كليد، مجهزبه كليدهاي
،انتخاب مدار،چراغهاي سيگنال مشخـص كننده مدار

ALL   CALL   و كليد  فشاري  RESET كليد فشاري 
 ورودي۱۰ ، داراي حدودده ورودي استاندارد، حدود 
 (فرعي Aux خروجي نهايي، امكان ۱۰و حدود )  

اتصال به دستگاههاي مشابه، براي كنترل از راه دور
 اينچ استاندارد يا۱۹باقابليـت نصـب در رك 

.ميزكنترل صدا، ساخـت داخل

۶۶۶،۰۰۰دستگاه۲۷۱۰۰۲

.كابل مخصوص ميكروفون نوع شيلده ۴،۶۴۰مترطول۲۷۱۱۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بلندگوي سقفي يكپارچه مخروطي شكل، باپاسخ
 وات۳ هرتزباتوان ۱۴۰۰۰ هرتز تا۳۰،فركانسي حدود

داراي ترانسفورماتورتطبيق امپدانـس، قاب زيروقاب
روي دكوراتيو، براي نصـب توكاريا روكار، ساخـت

 .داخل

۷۶،۲۰۰دستگاه۲۷۱۲۰۱

بلندگوي سقفي يكپارچه مخروطي شكل، باپاسخ
 وات۵ هرتزباتوان ۱۴۰۰۰ هرتز تا۳۰،فركانسي حدود

داراي ترانسفورماتور تطبيق امپدانـس، قاب زير و
،قاب روي دكوراتيو براي نصـب تو كاريا روكار

 .ساخـت داخل

۷۶،۲۰۰دستگاه۲۷۱۲۰۲

 وات وپاسخ۱۵ تا۱۰بلندگوي شيپوري به قدرت 
 هرتز با۸۰۰۰ هرتز تا حدود ۲۰۰فركانسي حدود
 درجه ازنوع صنعتي، ضدرطوبـت۱۲۰زاويه پوشـش 

وگردوخاك، مجهزبه براكـت فلزي براي نصـب
.وترانسفورماتورتطبيق امپدانـس، ساخـت داخل

۱۳۷،۵۰۰دستگاه۲۷۱۳۰۱

 وات وپاسخ۲۵ تا۲۰بلندگوي شيپوري به قدرت 
 هرتز با۸۰۰۰ هرتز تا حدود۲۰۰فركانسي حدود
 درجه ازنوع صنعتي، ضدرطوبـت۱۲۰زاويه پوشـش 

وگردوخاك، مجهزبه براكـت فلزي براي نصـب
 .وترانسفورماتورتطبيق امپدانـس، ساخـت داخل

 .ساخـت داخل

۱۹۵،۵۰۰دستگاه۲۷۱۳۰۲

 وات و پاسخ۳۰بلندگوي شيپوري به قدرت 
 هرتز با۸۰۰۰ هرتز تا حدود ۲۰۰فركانسي حدود 
 درجه ازنوع صنعتي، ضدرطوبـت۱۲۰زاويه پوشـش 

وگردوخاك، مجهزبه براكـت فلزي براي نصـب
 .وترانسفورماتورتطبيق امپدانـس، ساخـت داخل

 .ساخـت داخل

۲۵۸،۵۰۰دستگاه۲۷۱۳۰۳

بلندگوي ديواري بامشخصات الكترونيكي رديـف
، ولي نصـب شده درجعبه دكوراتيو۲۷۱۲۰۱ 
 پالستيكي ازنوع ABS با پوشـش مناسـب، ساخـت  

 .داخل

۷۶،۲۰۰دستگاه۲۷۱۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

بلندگوي ديواري بامشخصات الكترونيكي رديـف
، ولي نصـب شده در جعبه دكوراتيو چوبي۲۷۱۲۰۱ 

.با پوشـش مناسـب، ساخـت داخل

۷۶،۲۰۰دستگاه۲۷۱۴۰۲

بلندگوي ستوني باجعبه فلزي ورنـگ كوره اي ازنوع
،دكوراتيو، مناسـب براي داخل ساختمان يافضاي آزاد
،داراي براكتهاي مخصوص براي نصـب قابل تنظيم

داراي تعداد مناسـب بلندگوهاي داخلي كه با شيبهاي
مناسـب مستقرشده باشند، ترانسفورماتورتطبيق

امپدانـس بادوخروجي، ترمينال خروجي و پانل نماي
 وات وپاسخ۱۰آلومينيومي به طوركامل، به قدرت 

 هرتز، ساخـت۱۴۰۰۰  تاحداقل ۳۰فركانـس حدود
 .داخل

۱۱۰،۰۰۰دستگاه۲۷۱۵۰۱

بلندگوي ستوني باجعبه فلزي ورنـگ كوره اي ازنوع
،دكوراتيو، مناسـب براي داخل ساختمان يافضاي آزاد
،داراي براكتهاي مخصوص براي نصـب قابل تنظيم

داراي تعداد مناسـب بلندگوهاي داخلي كه با شيبهاي
مناسـب مستقرشده باشند، ترانسفورماتورتطبيق
امپدانـس بادوخروجي، ترمينال خروجي و پانل

 وات۲۰نماي آلومينيومي به طوركامل، به قدرت 
 هرتز۱۴۰۰۰ تاحداقل ۳۰،وپاسخ فركانـس حدود

 .ساخـت داخل

۱۳۹،۵۰۰دستگاه۲۷۱۵۰۲

بلندگوي ستوني باجعبه فلزي ورنـگ كوره اي ازنوع
،دكوراتيو، مناسـب براي داخل ساختمان يافضاي آزاد
،داراي براكتهاي مخصوص براي نصـب قابل تنظيم

داراي تعداد مناسـب بلندگوهاي داخلي كه با شيبهاي
مناسـب مستقرشده باشند، ترانسفورماتورتطبيق

امپدانـس بادوخروجي، ترمينال خروجي و پانل نماي
 وات وپاسخ۳۰آلومينيومي به طوركامل، به قدرت 

 هرتز، ساخـت۱۴۰۰۰  تاحداقل ۳۰فركانـس حدود
 .داخل

۱۷۰،۵۰۰دستگاه۲۷۱۵۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صوتي وسايل.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ولوم كنترل ازنوع ديواري، باجعبه روكارياتوكارازنوع
 . وات، ساخـت داخل۵دكوراتيو، به قدرت حداكثر

۷۸،۴۰۰دستگاه۲۷۱۶۰۱

ولوم كنترل ازنوع ديواري، باجعبه روكارياتوكارازنوع
. وات، ساخـت داخل۱۰دكوراتيو، به قدرت حداكثر

۸۹،۷۰۰دستگاه۲۷۱۶۰۲

ولوم كنترل ازنوع ديواري، باجعبه روكارياتوكارازنوع
. وات، ساخـت داخل۲۰دكوراتيو، به قدرت حداكثر

۸۹،۷۰۰دستگاه۲۷۱۶۰۳

ولوم كنترل ازنوع ديواري، باجعبه روكارياتوكارازنوع
 . وات، ساخـت داخل۳۰دكوراتيو، به قدرت حداكثر

۸۹،۷۰۰دستگاه۲۷۱۶۰۴

 اينچ باعمق كافي براي نصـب۱۹رك استاندارد
دستگاههاي صوتي، ساخته شده ازورق روغني به
ضخامـت مناسـب واستحكام كافي، تمام اتصاالت
پانچ باپيچ ومهره، امكان تهويه طبيعي، باداكتهاي

،مناسـب براي سيم بندي وهمراه بابراكتهاي مربوط
 .ساخـت داخل

۱،۵۶۲،۰۰۰دستگاه۲۷۱۷۰۱

 اينچ باعمق كافي براي نصـب۱۹رك استاندارد
دستگاههاي صوتي، ساخته شده ازورق روغني به
ضخامـت مناسـب واستحكام كافي، تمام اتصاالت
پانچ باپيچ ومهره، امكان تهويه طبيعي، باداكتهاي

،مناسـب براي سيم بندي وهمراه بابراكتهاي مربوط
ساخـت داخل درصورتي كه مجهزبه فن مناسـب

.نصـب شده دررك براي تهويه باشد

۱،۷۱۶،۰۰۰دستگاه۲۷۱۷۰۲

واحداتصاالت ترمينال، شامل مداروترمينالهاي الزم
براي توزيع برق و سيستم صوتي دريـك واحدرك

. اينچ استاندارد، ساخـت داخل۱۹

۳۰۵،۰۰۰دستگاه۲۷۱۸۰۱

كنسول كنترل ارتباطروميزي، به منظورپيام رساني براي
 مترازمركزصوتي، مجهز۳۰حداكثر فاصله حدود

به ميكروفون، منبع تغذيه و پري آمپلي فايرداخلي با
 ( سه واحد پانل خالي Blank   Panel( براي  

،جايگزيني پانل انتخاب مداربه تعدادموردنياز
.ترمينالهاي خروجي به تعداد كافي، ساخـت داخل

۸۹۲،۰۰۰دستگاه۲۷۱۹۰۱

٧





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۸۰ماسه ريزي و آجرچيني در كانال كابل تا عمق                
 .سانتيمتر، براي هر رشته كابل

۴،۲۱۰مترطول۲۸۰۱۰۱

 ماسه ريزي و آجرچيني در كانال كابل تا عمق                  
. سانتيمتر،  براي هر رشته كابل۱۳۰حداكثر

۴،۸۶۰مترطول۲۸۰۱۰۲

 كنده كاري، شيار در آوردن و سوراخ كردن درسطوح          
۲۰   غير بتني براي نصـب لوله هاي برق تا سطح مقطع            

 .سانتيمتر مربع

۲،۵۸۰مترطول۲۸۰۲۰۱

سطوح  كنده كاري، شيار در آوردن و سوراخ كردن در           
۲۰   بتني براي نصـب لوله هاي برق تا سطح مقطع               

 .سانتيمتر مربع

۱۶،۳۰۰مترطول۲۸۰۲۰۲

براس بوش بايـك عددبوشن فلزي براي لوله هاي
۱۱۵/۱۳،  Pg Pg  ۱۶ وPg.

۲،۶۳۰عدد۲۸۰۳۰۱

براس بوش با يـك عدد بوشن فلزي براي لوله هاي
  ۲۱ Pg . 

۲،۹۴۰عدد۲۸۰۳۰۲

براس بوش با يـك عدد بوشن فلزي براي لوله هاي
۲۹Pg . 

۰عدد۲۸۰۳۰۳

براس بوش با يـك عدد بوشن فلزي براي لوله هاي
۳۶Pg . 

۴،۵۹۰عدد۲۸۰۳۰۴

براس بوش با يـك عدد بوشن فلزي براي لوله هاي
  ۴۲ Pg . 

۰عدد۲۸۰۳۰۵

براس بوش با يـك عدد بوشن فلزي براي لوله هاي
۴۸Pg . 

۰عدد۲۸۰۳۰۶

Pg ،  ۱۱   گلند برنجي با يـك عدد مهره براي لوله هاي            
۵/۱۳  Pg  ۱۶ و Pg . 

۳،۵۱۰عدد۲۸۰۴۰۱

.۲۱Pgگلندبرنجي بايـك عددمهره براي لوله هاي ۴،۴۷۰عدد۲۸۰۴۰۲
۶،۲۷۰عددPg . ۲۸۰۴۰۳ ۲۹گلندبرنجي بايـك عددمهره براي لوله هاي 
.۳۶Pgگلندبرنجي بايـك عددمهره براي لوله هاي ۸،۰۶۰عدد۲۸۰۴۰۴
.۴۲Pgگلندبرنجي بايـك عددمهره براي لوله هاي ۹،۹۰۰عدد۲۸۰۴۰۵
۱۱،۴۰۰عددPg . ۲۸۰۴۰۶ ۴۸گلندبرنجي بايـك عددمهره براي لوله هاي 

 ميليمتر،۷۰-۹۰   قوطي تقسيم گرد چدني، به قطر تقريبي        
.دوراه، سه راه و چهارراه دردار

۸،۶۰۰عدد۲۸۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ميليمتر،۷۰-۹۰   قوطي تقسيم گردچدني، به قطر تقريبي       
 .دربوشن دار دو راه، سه راه و چهار راه 

۹،۶۴۰عدد۲۸۰۵۰۲

×۱۰۰قوطي تقسيم چدني چهارگوش، به ابعاد          ۱۰۰  
 .ميليمتردردار

۱۸،۷۰۰عدد۲۸۰۶۰۱

×۱۵۰قوطي تقسيم چدني چهارگوش، به ابعاد          ۱۵۰  
 .ميليمتردردار

۳۰،۱۰۰عدد۲۸۰۶۰۲

×۲۰۰قوطي تقسيم چدني چهارگوش، به ابعاد          ۲۰۰  
 .ميليمتردردار

۴۲،۱۰۰عدد۲۸۰۶۰۳

Pg ،  ۱۱       هاي     راه چدني دردار، براي لوله       سه   و   زانو
۵/۱۳  Pg  ۱۶ و Pg . 

۲،۹۰۰عدد۲۸۰۷۰۱

   ابعاد   به   قوطي تقسيم گالوانيزه چهارگوش دردار،      
. ميليمتر۸۰ ×۸۰تقريبي 

۵،۷۶۰عدد۲۸۰۸۰۱

      به ابعاد       قوطي تقسيم گالوانيزه چهارگوش دردار،     
 . ميليمتر۱۰۰ ×۱۰۰تقريبي 

۱۰،۴۰۰عدد۲۸۰۸۰۲

      به ابعاد       قوطي تقسيم گالوانيزه چهارگوش دردار،     
. ميليمتر۱۵۰ ×۱۵۰تقريبي 

۱۳،۰۰۰عدد۲۸۰۸۰۳

      به ابعاد       قوطي تقسيم گالوانيزه چهارگوش دردار،     
. ميليمتر۲۰۰ ×۲۰۰تقريبي 

۱۸،۲۰۰عدد۲۸۰۸۰۴

      به ابعاد       قوطي تقسيم گالوانيزه چهارگوش دردار،     
 . ميليمتر۱۰۰ ×۳۰۰تقريبي 

۱۹،۲۰۰عدد۲۸۰۸۰۵

    به ابعاد       قوطي كليدوپريزچهارگوش پرسي گالوانيزه،   
. ميليمتر۷۰ ×۷۰تقريبي 

۳،۵۳۰عدد۲۸۰۹۰۱

 به     قوطي تقسيم، گردگالوانيزه، يا لوپينـگ باكـس،       
.بدون دريا     ميليمتر، دردار۷۰قطر

۳،۶۸۰عدد۲۸۱۰۰۱

 و  Pg  Pg  ،  ۵/۱۳  ۱۱     مهره برنجي براي لوله هاي فوالدي     
۱۶ Pg . 

۱،۷۸۰عدد۲۸۱۱۰۱

.۲۱Pgمهره برنجي براي لوله هاي فوالدي ۲،۱۹۰عدد۲۸۱۱۰۲
.۲۹Pgمهره برنجي براي لوله هاي فوالدي ۲،۷۰۰عدد۲۸۱۱۰۳
۳،۵۲۰عددPg . ۲۸۱۱۰۴ ۳۶مهره برنجي براي لوله هاي فوالدي 



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمترباچاشني   ۳ يا  ۲ميخ ياپيچ به طول متوسط        
 مربوط، براي بتن وآهن كه باتفنـگ مربوط، نصـب            

 .شود

۰عدد۲۸۱۲۰۱

  سانتيمتر باچاشني مربوط،    ۴ميخ ياپيچ به طول متوسط    
 .براي بتن وآهن كه باتفنـگ مربوط، نصـب شود

۰عدد۲۸۱۲۰۲

۸۰   جعبه تقسيم كائوچويي چهارگوش به ابعاد تقريبي         
 . ميليمتر باراني۸۰×

۶،۵۲۰عدد۲۸۱۳۰۱

۱۰۰   جعبه تقسيم كائوچويي چهارگوش به ابعادتقريبي        
 . ميليمتر باراني۱۰۰×

۱۱،۷۰۰عدد۲۸۱۳۰۲

۱۵۰   جعبه تقسيم كائوچويي چهارگوش به ابعادتقريبي        
 . ميليمتر باراني۱۵۰×

۱۷،۳۰۰عدد۲۸۱۳۰۳

.جعبه تقسيم دردار ضد انفجار، با چهارخروجي ۴۱،۹۰۰عدد۲۸۱۴۰۱
.جعبه تقسيم دردار ضد انفجار، با شـش خروجي ۴۸،۸۰۰عدد۲۸۱۴۰۲

۰عدد۲۸۱۵۰۱ .زانوي دردار ضد انفجار
 جعبه تقسيم فيوزدارچدني گلودار، براي نصـب             

. آمپر به طوركامل۲۵درفضاي آزادباسه عدد فيوز
۱۱۷،۰۰۰عدد۲۸۱۶۰۱

 جعبه تقسيم فيوزدارچدني گلودار، براي نصـب             
.  آمپر به طوركامل۲۵درفضاي آزادباشـش عدد فيوز

۲۰۱،۰۰۰عدد۲۸۱۶۰۲

 جعبه تقسيم فيوزدارچدني گلودار، براي نصـب             
 . آمپر به طوركامل۲۵درفضاي آزادبادوازده عددفيوز 

۴۵۴،۰۰۰عدد۲۸۱۶۰۳

 جعبه تقسيم فيوزدارچدني گلودار، براي نصـب             
. آمپر به طوركامل۶۳درفضاي آزادباسه عدد فيوز

۱۴۶،۰۰۰عدد۲۸۱۶۰۴

 جعبه تقسيم فيوزدارچدني گلودار، براي نصـب در           
. آمپرچاقويي۱۲۵فضاي آزاد باسه عدد فيوز

۲۶۳،۰۰۰عدد۲۸۱۶۰۵

 سكوي ترانسفورماتور، براي ترانسفورماتورهوايي،        
 .ساخته شده ازآهن ناوداني گالوانيزه گرم

۰كيلوگرم۲۸۱۷۰۱

نبشي  فريم براي نصـب چراغهاي توكار، ساخته شده از         
به ابعاد مناسـب چراغ  وتسمه آهني در سقفهاي كاذب،       

 .ضد زنـگ مربوط، با يـك دسـت رنـگ 

۰كيلوگرم۲۸۱۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 قاب وبسـت آهني، براي نصـب چراغهاي                  
يا  توكاريامتعلقات نصـب ناودانيهاي عمودي سيني كابل   

هاي  انواع نگهداروآويزسيني كابل، نردبان كابل، لوله          
يانبشي  برق وموارد مشابه، كه ازپروفيلهاي مختلـف          

الزم براي  وياتسمه وميله گردساخته شده، باپيچ ومهره        
پيـش بيني  تنظيم، مطابق آنچه درنقشه هاي مربوط          

.شده، بايـك دسـت رنـگ ضد زنـگ

۰كيلوگرم۲۸۱۹۰۱

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۱۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه     ۲۵/۱ضخامـت  
 .مربوط لبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات 

۲۸،۱۰۰مترطول۲۸۲۰۰۱

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۲۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه     ۲۵/۱ضخامـت  
.مربوطلبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات

۳۹،۴۰۰مترطول۲۸۲۰۰۲

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۳۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه     ۲۵/۱ضخامـت  
.مربوطلبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات

۵۲،۲۰۰مترطول۲۸۲۰۰۳

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۴۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه      ۵/۱ضخامـت  
 .مربوط لبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات 

۷۲،۲۰۰مترطول۲۸۲۰۰۴

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۵۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه      ۵/۱ضخامـت  
.مربوطلبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات

۸۶،۵۰۰مترطول۲۸۲۰۰۵

  ميليمتر، با سه راه وچهاراه       ۶۰۰سيني كابل به عرض      
به  پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانيزه             

ويـك   سانتيمتري   ۴ ميليمتر، بايـك لبه      ۵/۱ضخامـت  
.مربوطلبه يـك سانتيمتري وبسـت اتصال قطعات

۹۱،۵۰۰مترطول۲۸۲۰۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۱۰۰عرض 

۱۲،۳۰۰عدد۲۸۲۱۰۱

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۲۰۰عرض 

۱۳،۳۰۰عدد۲۸۲۱۰۲

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۳۰۰عرض 

۱۴،۴۰۰عدد۲۸۲۱۰۳

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۴۰۰عرض 

۱۹،۱۰۰عدد۲۸۲۱۰۴

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۵۰۰عرض 

۲۰،۶۰۰عدد۲۸۲۱۰۵

شده  افقي پرسي زيرسيني، ساخته     )  ساپورت(نگهدارنده  
سيني به   ميليمتر براي    ۵/۲ازورق گالوانيزه به ضخامـت     

 . ميليمتر۶۰۰عرض 

۲۱،۷۰۰عدد۲۸۲۱۰۶

 ناوداني عمودي براي نصـب نگهدارنده هاي افقي            
 ، ساخته شده از ورق       ۲۸۲۱۰۶ تا    ۲۸۲۱۰۱رديفهاي  

  ميليمتر، براي يـك رديـف     ۵/۲گالوانيزه به ضخامـت    
 .سيني

۱۱،۲۰۰عدد۲۸۲۲۰۱

 ناوداني عمودي براي نصـب نگهدارنده هاي افقي            
 ، ساخته شده از ورق       ۲۸۲۱۰۶ تا    ۲۸۲۱۰۱رديفهاي  

  ميليمتر، براي دورديـف      ۵/۲گالوانيزه به ضخامـت      
 .سيني

۱۷،۴۰۰عدد۲۸۲۲۰۲

 ناوداني عمودي براي نصـب نگهدارنده هاي افقي            
 ، ساخته شده از ورق       ۲۸۲۱۰۶ تا    ۲۸۲۱۰۱رديفهاي  

  ميليمتر، براي سه رديـف      ۵/۲گالوانيزه به ضخامـت     
 .سيني

۲۴،۷۰۰عدد۲۸۲۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ناوداني عمودي براي نصـب نگهدارنده هاي افقي            
 ، ساخته شده از ورق       ۲۸۲۱۰۶ تا    ۲۸۲۱۰۱رديفهاي  

  ميليمتر، براي چهاررديـف    ۵/۲گالوانيزه به ضخامـت    
 .سيني

۳۴،۶۰۰عدد۲۸۲۲۰۴

ورق   سانتيمتر، ساخته شده از      ۳۰نردبان كابل به عرض     
۲۵پله هاي      ميليمتر، با فاصله     ۵/۱گالوانيزه به ضخامـت    

 .سانتيمتري

۴۸،۱۰۰مترطول۲۸۲۳۰۱

ورق   سانتيمتر، ساخته شده از      ۴۰نردبان كابل به عرض     
۲۵پله هاي      ميليمتر، با فاصله     ۵/۱گالوانيزه به ضخامـت    

 .سانتيمتري

۵۴،۶۰۰مترطول۲۸۲۳۰۲

ورق   سانتيمتر، ساخته شده از      ۵۰نردبان كابل به عرض     
۲۵پله هاي      ميليمتر، با فاصله     ۵/۱گالوانيزه به ضخامـت    

 .سانتيمتري

۶۲،۲۰۰مترطول۲۸۲۳۰۳

ورق   سانتيمتر، ساخته شده از      ۶۰نردبان كابل به عرض     
۲۵پله هاي      ميليمتر، با فاصله     ۵/۱گالوانيزه به ضخامـت    

 .سانتيمتري

۶۹،۵۰۰مترطول۲۸۲۳۰۴

ورق   سانتيمتر، ساخته شده از      ۷۵نردبان كابل به عرض     
هاي   ميليمتر، با فاصله پله       ۵/۱گالوانيزه به ضخامـت     

 . سانتيمتري۲۵

۸۰،۴۰۰مترطول۲۸۲۳۰۵

 Pg  Pg  ،۵/۱۳ ۱۱  براي لوله هاي  ) اسپيـت(بسـت فلزي 
.مربوط باپيچ و رول پالگ Pg ۱۶و

۱،۲۸۰عدد۲۸۲۴۰۱

رول   با پيچ و       Pg    ۲۱براي لوله   )  اسپيـت(بسـت فلزي   
 .پالگ مربوط

۱،۴۴۰عدد۲۸۲۴۰۲

رول   با پيچ و       Pg    ۲۹براي لوله   )  اسپيـت(بسـت فلزي   
 .پالگ مربوط

۱،۷۹۰عدد۲۸۲۴۰۳

رول   با پيچ و       Pg    ۳۶براي لوله   )  اسپيـت(بسـت فلزي   
 .پالگ مربوط

۱،۹۰۰عدد۲۸۲۴۰۴

رول   با پيچ و       Pg    ۴۲براي لوله   )  اسپيـت(بسـت فلزي   
 .پالگ مربوط

۲،۳۵۰عدد۲۸۲۴۰۵

رول   با پيچ و       Pg    ۴۸براي لوله   )  اسپيـت(بسـت فلزي   
 .پالگ مربوط

۲،۴۰۰عدد۲۸۲۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
متفرقه وسايل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات برقي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

پيچ   ميليمتر، با    ۶-۱۷، يا   ۵-۱۴بسـت كائوچويي به قطر     
 .و رول پالگ مربوط

۱،۳۸۰عدد۲۸۲۵۰۱

  ميليمتر، با پيچ و رول      ۱۵-۲۵بسـت كائوچويي به قطر     
 .پالگ مربوط

۱،۴۳۰عدد۲۸۲۵۰۲

  ميليمتر، با پيچ و رول      ۲۴-۳۴بسـت كائوچويي به قطر     
 .پالگ مربوط

۱،۹۲۰عدد۲۸۲۵۰۳

رول   ميليمتر، با پيچ و      ۳۲-۴۵بسـت كائوچويي به قطر     
 .پالگ مربوط

۲،۳۸۰عدد۲۸۲۵۰۴

. ميليمتر۷-۲۵بسـت كائوچويي با ريل فلزي، به قطر ۷۸۵عدد۲۸۲۶۰۱
. ميليمتر۱۳-۳۸بسـت كائوچويي با ريل فلزي، به قطر ۸۴۰عدد۲۸۲۶۰۲
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