












بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالديهايلوله.اولفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.لوله فوالدي سياه درز دار، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۱۴،۷۰۰مترطول۰۱۰۱۰۱
۱۶،۲۰۰مترطول۰۱۰۱۰۲ .اينچ لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي سه چهارم 
.لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي يـك اينچ ۱۸،۷۰۰مترطول۰۱۰۱۰۳

 لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي يـك و يـك             
 .چهارم اينچ

۲۲،۲۰۰مترطول۰۱۰۱۰۴

دوم  لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي يـك و يـك           
 .اينچ

۲۶،۵۰۰مترطول۰۱۰۱۰۵

۳۴،۱۰۰مترطول۰۱۰۱۰۶ . اينچ۲لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 
 لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي دو و يـك دوم            

 .اينچ
۴۳،۴۰۰مترطول۰۱۰۱۰۷

۵۰،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۰۸ . اينچ۳لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 
. اينچ۴لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي ۷۰،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۰۹
. اينچ۵لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي ۸۸،۹۰۰مترطول۰۱۰۱۱۰
۱۰۵،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۱۱ . اينچ۶لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي 
حداقل   اينچ و    ۸لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي        

. ميليمتر۵ضخامـت جدار 
۱۶۶،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۱۲

  اينچ و    ۱۰لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي            
. ميليمتر۶/۵حداقل ضخامـت جدار

۲۳۱،۵۰۰مترطول۰۱۰۱۱۳

  اينچ و    ۱۲لوله فوالدي سياه درزدار، به قطر نامي            
 . ميليمتر۳/۶حداقل ضخامـت جدار 

۲۹۴،۰۰۰مترطول۰۱۰۱۱۴

(     ۳/۲۱لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
۶/۲     وحداقل ضخامـت جدار  )  قطرنامي يـك دوم اينچ   

 .ميليمتر

۱۶،۸۰۰مترطول۰۱۰۲۰۱

(     ۹/۲۶لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
و حداقل ضخامـت جدار)  قطرنامي سه چهارم اينچ    

 . ميليمتر۶/۲  

۱۸،۳۰۰مترطول۰۱۰۲۰۲

(     ۷/۳۳لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
.ميليمتر۲/۳و حداقل ضخامـت جدار)  اينچ۱قطرنامي 

۲۱،۳۰۰مترطول۰۱۰۲۰۳

قطر(     ۴/۴۲لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي       
ضخامـت  و حداقل    )  نامي يـك و يـك چهارم اينچ       

 . ميليمتر۲/۳جدار 

۲۴،۶۰۰مترطول۰۱۰۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالديهايلوله.اولفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

(     ۳/۴۸لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
 و حداقل ضخامـت   )  قطرنامي يـك و يـك دوم اينچ      

 . ميليمتر۲/۳جدار 

۲۹،۹۰۰مترطول۰۱۰۲۰۵

(     ۳/۶۰لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
  ۶/۳و حداقل ضخامـت جدار        )  قطرنامي دو اينچ   

 .ميليمتر

۳۸،۴۰۰مترطول۰۱۰۲۰۶

(     ۱/۷۶لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي           
 و حداقل ضخامـت    )  قطرنامي دو و يـك دوم اينچ       

 . ميليمتر۶/۳جدار 

۵۲،۳۰۰مترطول۰۱۰۲۰۷

قطر(     ۹/۸۸لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي       
 .ميليمتر  ۴و حداقل ضخامـت جدار )  اينچ۳نامي 

۶۱،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۰۸

(     ۳/۱۱۴لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي          
  ۵/۴و حداقل ضخامـت جدار        )   اينچ ۴قطر نامي    

 .ميليمتر

۸۲،۸۰۰مترطول۰۱۰۲۰۹

(     ۷/۱۳۹لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي          
.ميليمتر۵و حداقل ضخامـت جدار)  اينچ۵قطر نامي 

۱۱۲،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۱۰

(     ۳/۱۶۸لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي          
.ميليمتر۵و حداقل ضخامـت جدار)  اينچ۶قطرنامي 

۱۲۸،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۱۱

(     ۱/۲۱۹لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي          
  ۳/۶و حداقل ضخامـت جدار        )   اينچ ۸قطر نامي    

 .ميليمتر

۱۹۲،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۱۲

قطر(     ۲۷۳لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي         
 .ميليمتر  ۳/۶و حداقل ضخامـت جدار )  اينچ۱۰نامي 

۲۴۷،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۱۳

(     ۹/۳۲۳لوله فوالدي سياه بدون درز، به قطر خارجي          
  ۱/۷و حداقل ضخامـت جدار       )   اينچ ۱۲قطر نامي    

 .ميليمتر

۳۱۱،۰۰۰مترطول۰۱۰۲۱۴

.لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۱۶،۸۰۰مترطول۰۱۰۳۰۱
.لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي سه چهارم اينچ ۲۰،۰۰۰مترطول۰۱۰۳۰۲

۲۳،۰۰۰مترطول۰۱۰۳۰۳ .لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي يـك اينچ
چهارم  لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي يـك و يـك          

 .اينچ
۲۸،۴۰۰مترطول۰۱۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فوالديهايلوله.اولفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي يـك و يـك دوم            
 .اينچ

۳۳،۸۰۰مترطول۰۱۰۳۰۵

. اينچ۲لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي ۴۴،۳۰۰مترطول۰۱۰۳۰۶
.اينچلوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي دو و يـك دوم ۵۹،۱۰۰مترطول۰۱۰۳۰۷

۶۶،۳۰۰مترطول۰۱۰۳۰۸ . اينچ۳لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي 
. اينچ۴لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي ۹۳،۶۰۰مترطول۰۱۰۳۰۹
. اينچ۵لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي ۱۲۱،۵۰۰مترطول۰۱۰۳۱۰
۰مترطول۰۱۰۳۱۱ . اينچ۶لوله فوالدي گالوانيزه، به قطر نامي 

 كلكتور، از لوله فوالدي سياه درزدار با كليه اتصاالت           
 نوع جوشي، مصالح الزم جهـت ساخـت، با يـك             

 .دسـت رنـگ ضدزنـگ

۸،۷۹۰كيلوگرم۰۱۰۴۰۱

 كلكتور، از لوله فوالدي سياه بدون درز، با كليه                 
 اتصاالت نوع جوشي، مصالح الزم جهـت ساخـت، با         

 .يـك دسـت رنـگ ضدزنـگ

۱۰،۲۰۰كيلوگرم۰۱۰۴۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چدنيهايلوله.دومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۵۰لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطر نامي                
 .ميليمتر

۶۴،۶۰۰مترطول۰۲۰۱۰۱

  ۷۵لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطرنامي               
 .ميليمتر

۸۸،۳۰۰مترطول۰۲۰۱۰۲

  ۱۰۰لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطر نامي              
 .ميليمتر

۱۱۴،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۳

  ۱۲۵لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطر نامي              
 .ميليمتر

۱۰۸،۵۰۰مترطول۰۲۰۱۰۴

  ۱۵۰لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطر نامي              
 .ميليمتر

۱۲۳،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۵

  ۲۰۰لوله چدني قير اندود با سركاسه، به قطر نامي              
 .ميليمتر

۱۷۲،۰۰۰مترطول۰۲۰۱۰۶

  ۵۰لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي            
 .ميليمتر

۴۵،۳۰۰مترطول۰۲۰۲۰۱

  ۷۵لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي            
 .ميليمتر

۶۰،۵۰۰مترطول۰۲۰۲۰۲

۱۰۰   لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي           
 .ميليمتر

۷۲،۲۰۰مترطول۰۲۰۲۰۳

۱۲۵   لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي           
 .ميليمتر

۷۵،۳۰۰مترطول۰۲۰۲۰۴

۱۵۰   لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي           
 .ميليمتر

۷۸،۶۰۰مترطول۰۲۰۲۰۵

۲۰۰   لوله چدني قير اندود بدون سركاسه، به قطر نامي           
 .ميليمتر

۱۲۰،۰۰۰مترطول۰۲۰۲۰۶

. ميليمتر۸۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۷۶،۳۰۰مترطول۰۲۰۳۰۱
۹۶،۹۰۰مترطول۰۲۰۳۰۲ . ميليمتر۱۰۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي 
. ميليمتر۱۵۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۱۳۵،۰۰۰مترطول۰۲۰۳۰۳
. ميليمتر۲۰۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۱۸۰،۵۰۰مترطول۰۲۰۳۰۴
۲۳۲،۰۰۰مترطول۰۲۰۳۰۵ . ميليمتر۲۵۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي 
. ميليمتر۳۰۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۲۸۸،۵۰۰مترطول۰۲۰۳۰۶
. ميليمتر۳۵۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۳۵۰،۵۰۰مترطول۰۲۰۳۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چدنيهايلوله.دومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. ميليمتر۴۰۰لوله چدني داكتيل، به قطر نامي ۴۴۱،۵۰۰مترطول۰۲۰۳۰۸
۹،۹۲۰كيلوگرم۰۲۰۴۰۱ .قطعات اتصال چدني داكتيل

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پيهايلوله.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   ميليمتر   ۲۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۳،۶۶۰مترطول۰۳۰۱۰۱

و   ميليمتر   ۲۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۴،۵۵۰مترطول۰۳۰۱۰۲

و   ميليمتر   ۳۲سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۵،۸۷۰مترطول۰۳۰۱۰۳

و   ميليمتر   ۴۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۷،۶۱۰مترطول۰۳۰۱۰۴

و   ميليمتر   ۵۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۱۰،۳۰۰مترطول۰۳۰۱۰۵

و   ميليمتر   ۶۳سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۱۴،۹۰۰مترطول۰۳۰۱۰۶

و   ميليمتر   ۷۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۱۸،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۰۷

و   ميليمتر   ۹۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۶فشار كار 

۲۶،۸۰۰مترطول۰۳۰۱۰۸

ميليمتر و    ۱۱۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۳۷،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۰۹

ميليمتر و    ۱۲۵سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۴۸،۰۰۰مترطول۰۳۰۱۱۰

ميليمتر و    ۱۴۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۵۸،۶۰۰مترطول۰۳۰۱۱۱

ميليمتر و    ۱۶۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۷۵،۷۰۰مترطول۰۳۰۱۱۲

ميليمتر و    ۱۸۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۹۴،۶۰۰مترطول۰۳۰۱۱۳

ميليمتر و    ۲۰۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۱۱۵،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۱۴

ميليمتر و    ۲۵۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۶فشار كار 

۱۷۸،۵۰۰مترطول۰۳۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پيهايلوله.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   ميليمتر   ۲۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۴،۲۵۰مترطول۰۳۰۲۰۱

و   ميليمتر   ۳۲سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۵،۳۶۰مترطول۰۳۰۲۰۲

و   ميليمتر   ۴۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۶،۳۰۰مترطول۰۳۰۲۰۳

و   ميليمتر   ۵۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۸،۳۶۰مترطول۰۳۰۲۰۴

و   ميليمتر   ۶۳سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۱۱،۷۰۰مترطول۰۳۰۲۰۵

و   ميليمتر   ۷۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۱۴،۳۰۰مترطول۰۳۰۲۰۶

و   ميليمتر   ۹۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۱۰فشار كار 

۲۰،۵۰۰مترطول۰۳۰۲۰۷

ميليمتر و    ۱۱۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۲۸،۰۰۰مترطول۰۳۰۲۰۸

ميليمتر و    ۱۲۵سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۳۵،۸۰۰مترطول۰۳۰۲۰۹

ميليمتر و    ۱۴۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۴۳،۴۰۰مترطول۰۳۰۲۱۰

ميليمتر و    ۱۶۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۵۶،۰۰۰مترطول۰۳۰۲۱۱

ميليمتر و    ۱۸۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۶۸،۹۰۰مترطول۰۳۰۲۱۲

ميليمتر و    ۲۰۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۸۴،۴۰۰مترطول۰۳۰۲۱۳

ميليمتر و    ۲۵۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۱۰فشار كار 

۱۱۶،۰۰۰مترطول۰۳۰۲۱۴

و   ميليمتر   ۴۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۶فشار كار 

۵،۷۴۰مترطول۰۳۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پيهايلوله.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   ميليمتر   ۵۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۶فشار كار 

۶،۶۷۰مترطول۰۳۰۳۰۲

و   ميليمتر   ۶۳سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۶فشار كار 

۸،۹۶۰مترطول۰۳۰۳۰۳

و   ميليمتر   ۷۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۶فشار كار 

۱۰،۷۰۰مترطول۰۳۰۳۰۴

و   ميليمتر   ۹۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۶فشار كار 

۱۳،۸۰۰مترطول۰۳۰۳۰۵

ميليمتر و    ۱۱۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۱۸،۱۰۰مترطول۰۳۰۳۰۶

ميليمتر و    ۱۲۵سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۲۲،۴۰۰مترطول۰۳۰۳۰۷

ميليمتر و    ۱۴۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۲۷،۶۰۰مترطول۰۳۰۳۰۸

ميليمتر و    ۱۶۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۳۵،۳۰۰مترطول۰۳۰۳۰۹

ميليمتر و    ۱۸۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۴۳،۵۰۰مترطول۰۳۰۳۱۰

ميليمتر و    ۲۰۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۵۲،۷۰۰مترطول۰۳۰۳۱۱

ميليمتر و    ۲۵۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۶فشار كار 

۸۰،۱۰۰مترطول۰۳۰۳۱۲

و   ميليمتر   ۷۵سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۴فشار كار 

۹،۴۱۰مترطول۰۳۰۴۰۱

و   ميليمتر   ۹۰سي سخـت، به قطر خارجي      .وي.لوله پي 
 . بار۴فشار كار 

۱۱،۷۰۰مترطول۰۳۰۴۰۲

ميليمتر و    ۱۱۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۱۴،۷۰۰مترطول۰۳۰۴۰۳

ميليمتر و    ۱۲۵سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۱۷،۳۰۰مترطول۰۳۰۴۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سي.وي.پيهايلوله.سومفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ميليمتر و    ۱۴۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۱۹،۲۰۰مترطول۰۳۰۴۰۵

ميليمتر و    ۱۶۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۲۵،۳۰۰مترطول۰۳۰۴۰۶

ميليمتر و    ۱۸۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۳۴،۷۰۰مترطول۰۳۰۴۰۷

ميليمتر و    ۲۰۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۳۹،۰۰۰مترطول۰۳۰۴۰۸

ميليمتر و    ۲۵۰سي سخـت، به قطر خارجي     .وي.لوله پي
 . بار۴فشار كار 

۶۰،۷۰۰مترطول۰۳۰۴۰۹

۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فصل چهارم لوله هاي پلي اتيلن

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۶لوله پلي اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۱۰۱

۲۰لوله پلي اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۱۰۲

۲۵لوله پلي اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۱۰۳

۳۲لوله پلي اتيلن مشبك يك اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۱۰۴

۱۶لوله پلي اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۲۰۱

۲۰لوله پلي اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۲۰۲

۲۵لوله پلي اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۲۰۳

۳۲لوله پلي اتيلن مشبك پنج اليه به قطر خارجي 
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۲۰۴

۱۶، يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۳۰۱

۲۰، يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۳۰۲

۲۵، يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۳۰۳

۳۲، يك اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۳۰۴

۱۶، پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۴۰۱

۲۰، پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۴۰۲

۲۵، پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فصل چهارم لوله هاي پلي اتيلن

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۲، پنج اليه به قطر خارجي  لوله پلي اتيلن دماي باال
 .ميليمتر

۰مترطول۰۴۰۴۰۴

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبستهايلوله.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۶۰   لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي          
 ). Dكالس( بار ۱۲ميليمتر و فشار كار 

۲۱،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۱

۸۰   لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي          
).Dكالس( بار۱۲ميليمتر و فشار كار 

۲۸،۹۰۰مترطول۰۵۰۱۰۲

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Dكالس( بار۱۲ ميليمتر و فشار كار۱۰۰

۳۵،۳۰۰مترطول۰۵۰۱۰۳

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). Dكالس( بار ۱۲ ميليمتر و فشار كار ۱۵۰  

۵۳،۰۰۰مترطول۰۵۰۱۰۴

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Dكالس( بار۱۲ ميليمتر و فشار كار۲۰۰

۹۱،۸۰۰مترطول۰۵۰۱۰۵

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Dكالس( بار۱۲ ميليمتر و فشار كار۲۵۰

۱۲۲،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۶

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). Dكالس( بار ۱۲ ميليمتر و فشار كار ۳۰۰  

۱۷۰،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۷

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Dكالس( بار۱۲ ميليمتر و فشار كار۳۵۰

۲۲۶،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۸

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Dكالس( بار۱۲ ميليمتر و فشار كار۴۰۰

۲۸۹،۵۰۰مترطول۰۵۰۱۰۹

۶۰   لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي          
 ). C كالس ( بار ۱۰ميليمتر و فشار كار

۲۱،۱۰۰مترطول۰۵۰۲۰۱

۸۰   لوله آزبسـت سيمان، با قير اندود كامل، به قطر نامي         
).Cكالس( بار۱۰ميليمتر و فشار كار

۲۵،۳۰۰مترطول۰۵۰۲۰۲

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Cكالس( بار۱۰ ميليمتر و فشار كار۱۰۰

۳۰،۸۰۰مترطول۰۵۰۲۰۳

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). C كالس ( بار ۱۰ ميليمتر و فشار كار۱۵۰  

۴۲،۶۰۰مترطول۰۵۰۲۰۴

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Cكالس( بار۱۰ ميليمتر و فشار كار۲۰۰

۶۳،۷۰۰مترطول۰۵۰۲۰۵

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Cكالس( بار۱۰ ميليمتر و فشار كار۲۵۰

۹۰،۱۰۰مترطول۰۵۰۲۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبستهايلوله.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). C كالس ( بار ۱۰ ميليمتر و فشار كار۳۰۰  

۱۱۷،۵۰۰مترطول۰۵۰۲۰۷

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Cكالس( بار۱۰ ميليمتر و فشار كار۳۵۰

۱۶۱،۵۰۰مترطول۰۵۰۲۰۸

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Cكالس( بار۱۰ ميليمتر و فشار كار۴۰۰

۲۱۲،۰۰۰مترطول۰۵۰۲۰۹

۶۰   لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي          
 ). B كالس ( بار ۶ميليمتر و فشار كار 

۲۱،۰۰۰مترطول۰۵۰۳۰۱

۸۰   لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي          
).Bكالس( بار۶ميليمتر و فشار كار 

۲۵،۲۰۰مترطول۰۵۰۳۰۲

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Bكالس( بار۶ ميليمتر و فشار كار۱۰۰

۲۸،۹۰۰مترطول۰۵۰۳۰۳

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). B كالس ( بار ۶ ميليمتر و فشار كار ۱۵۰  

۳۵،۱۰۰مترطول۰۵۰۳۰۴

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Bكالس( بار۶ ميليمتر و فشار كار۲۰۰

۵۳،۳۰۰مترطول۰۵۰۳۰۵

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Bكالس( بار۶ ميليمتر و فشار كار۲۵۰

۷۲،۹۰۰مترطول۰۵۰۳۰۶

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
 ). B كالس ( بار ۶ ميليمتر و فشار كار ۳۰۰  

۹۳،۵۰۰مترطول۰۵۰۳۰۷

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Bكالس( بار۶ ميليمتر و فشار كار۳۵۰

۱۲۰،۰۰۰مترطول۰۵۰۳۰۸

لوله آزبسـت سيمان، با قيراندود كامل، به قطر نامي
).Bكالس( بار۶ ميليمتر و فشار كار۴۰۰

۱۵۲،۰۰۰مترطول۰۵۰۳۰۹

به  لوله آزبسـت سيمان ضدسولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس يـك( ميليمتر ۳۰۰قطر نامي 

۶۳،۷۰۰مترطول۰۵۰۴۰۱

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس يـك( ميليمتر۳۵۰قطر نامي 

۷۸،۹۰۰مترطول۰۵۰۴۰۲

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس يـك( ميليمتر۴۰۰قطر نامي 

۱۰۰،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبستهايلوله.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس دو( ميليمتر ۲۰۰قطر نامي 

۴۳،۱۰۰مترطول۰۵۰۴۰۴

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس دو( ميليمتر۲۵۰قطر نامي 

۵۳،۴۰۰مترطول۰۵۰۴۰۵

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس دو( ميليمتر۳۰۰قطر نامي 

۶۶،۰۰۰مترطول۰۵۰۴۰۶

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس دو( ميليمتر ۳۵۰قطر نامي 

۸۶،۲۰۰مترطول۰۵۰۴۰۷

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس دو( ميليمتر۴۰۰قطر نامي 

۱۱۱،۰۰۰مترطول۰۵۰۴۰۸

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس سه( ميليمتر۱۵۰قطر نامي 

۲۷،۷۰۰مترطول۰۵۰۴۰۹

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس سه( ميليمتر ۲۰۰قطر نامي 

۴۳،۱۰۰مترطول۰۵۰۴۱۰

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس سه( ميليمتر۲۵۰قطر نامي 

۵۶،۷۰۰مترطول۰۵۰۴۱۱

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس سه( ميليمتر۳۰۰قطر نامي 

۷۶،۱۰۰مترطول۰۵۰۴۱۲

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس سه( ميليمتر ۳۵۰قطر نامي 

۱۰۰،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۱۳

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس سه( ميليمتر۴۰۰قطر نامي 

۱۲۷،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۱۴

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس چهار( ميليمتر۱۵۰قطر نامي 

۳۱،۷۰۰مترطول۰۵۰۴۱۵

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس چهار( ميليمتر ۲۰۰قطر نامي 

۴۵،۹۰۰مترطول۰۵۰۴۱۶

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس چهار( ميليمتر۲۵۰قطر نامي 

۶۳،۴۰۰مترطول۰۵۰۴۱۷

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس چهار( ميليمتر۳۰۰قطر نامي 

۸۴،۴۰۰مترطول۰۵۰۴۱۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبستهايلوله.پنجمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).كالس چهار( ميليمتر ۳۵۰قطر نامي 

۱۱۲،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۱۹

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).كالس چهار( ميليمتر۴۰۰قطر نامي 

۱۴۶،۵۰۰مترطول۰۵۰۴۲۰

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).(RA۲۴۰۰ ميليمتر۱۵۰قطر نامي 

۳۱،۴۰۰مترطول۰۵۰۵۰۱

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).  (  RA ۲۴۰۰  ميليمتر ۲۰۰قطر نامي 

۴۸،۸۰۰مترطول۰۵۰۵۰۲

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).(RA۲۴۰۰ ميليمتر۲۵۰قطر نامي 

۶۳،۸۰۰مترطول۰۵۰۵۰۳

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
).(RA۲۴۰۰ ميليمتر۳۰۰قطر نامي 

۸۰،۴۰۰مترطول۰۵۰۵۰۴

به  لوله آزبسـت سيمان ضد سولفات، با قيراندود كامل،         
 ).  (  RA ۲۴۰۰  ميليمتر ۳۵۰قطر نامي 

۹۸،۳۰۰مترطول۰۵۰۵۰۵

به  لوله آزبسـت سيمان ضدسولفات ، باقيراندودكامل ،         
).(RA۲۴۰۰   ميليمتر۴۰۰قطرنامي 

۱۲۲،۰۰۰مترطول۰۵۰۵۰۶

۴،۳۵۰كيلوگرم۰۵۰۶۰۱ .قطعات اتصال چدني
۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مسيهايلوله.ششمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  و حداقل    ۱۲لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
 .ضخامـت جدار يـك ميليمتر

۱۶،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۰۱

  و حداقل    ۱۵لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
.ضخامـت جدار يـك ميليمتر

۲۱،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۰۲

  و حداقل    ۱۸لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
.ضخامـت جدار يـك ميليمتر

۲۴،۳۰۰مترطول۰۶۰۱۰۳

  و حداقل    ۲۲لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
 .ضخامـت جدار يـك ميليمتر

۲۸،۷۰۰مترطول۰۶۰۱۰۴

  و حداقل    ۲۸لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
. ميليمتر۵/۱ضخامـت جدار 

۴۴،۲۰۰مترطول۰۶۰۱۰۵

  وحداقل  ۳۵لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي            
. ميليمتر۵/۱ضخامـت جدار 

۵۲،۶۰۰مترطول۰۶۰۱۰۶

  و حداقل    ۴۲لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
 . ميليمتر۵/۱ضخامـت جدار 

۶۴،۹۰۰مترطول۰۶۰۱۰۷

  و حداقل    ۵۴لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
. ميليمتر۲ضخامـت جدار 

۹۹،۳۰۰مترطول۰۶۰۱۰۸

  و حداقل    ۶۴لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي           
. ميليمتر۲ضخامـت جدار 

۱۱۸،۵۰۰مترطول۰۶۰۱۰۹

  و حداقل   ۱/۷۶لوله مسي بدون درز، به قطر خارجي         
 . ميليمتر۲ضخامـت جدار 

۱۴۳،۰۰۰مترطول۰۶۰۱۱۰

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيرها.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.اينچشيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي يـك دوم ۲۷،۸۰۰عدد۰۷۰۱۰۱
۳۵،۱۰۰عدد۰۷۰۱۰۲ .اينچ شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي سه چهارم 
.شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي يـك اينچ ۵۰،۱۰۰عدد۰۷۰۱۰۳

 شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك             
 .چهارم اينچ

۶۸،۷۰۰عدد۰۷۰۱۰۴

 شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك             
 .دوم اينچ

۸۹،۱۰۰عدد۰۷۰۱۰۵

۱۳۹،۰۰۰عدد۰۷۰۱۰۶ . اينچ۲شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 
دوم  شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي دو و يـك            

 .اينچ
۲۲۴،۰۰۰عدد۰۷۰۱۰۷

۲۸۵،۵۰۰عدد۰۷۰۱۰۸ . اينچ۳شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي 
. اينچ۴شيرفلكه كشويي دنده اي، به قطر نامي ۴۱۳،۵۰۰عدد۰۷۰۱۰۹

 شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي يـك دوم            
 .اينچ

۵۱،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۱

 شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي سه چهارم           
 .اينچ

۶۱،۹۰۰عدد۰۷۰۲۰۲

۱۵۱،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۳ .شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي يـك اينچ
يـك  شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي يـك و      

 .چهارم اينچ
۱۵۵،۵۰۰عدد۰۷۰۲۰۴

يـك  شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي يـك و      
 .دوم اينچ

۱۹۰،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۵

. اينچ۲شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي ۲۱۱،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۶
 شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي دو و يـك            

 .دوم اينچ
۳۷۵،۵۰۰عدد۰۷۰۲۰۷

. اينچ۳شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي ۴۲۲،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۸
۱،۰۵۵،۰۰۰عدد۰۷۰۲۰۹ . اينچ۴شيرفلكه كـف فلزي دنده اي، به قطر نامي 

.شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۳۲،۸۰۰عدد۰۷۰۳۰۱
.شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي سه چهارم اينچ ۳۸،۷۰۰عدد۰۷۰۳۰۲

۳۸،۰۰۰عدد۰۷۰۳۰۳ .شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي يـك اينچ
 شير يكطرفه دنده اي، به قطرنامي يـك ويـك چهارم           

 .اينچ
۵۲،۵۰۰عدد۰۷۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيرها.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك دوم             
 .اينچ

۶۸،۹۰۰عدد۰۷۰۳۰۵

. اينچ۲شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي ۱۱۸،۵۰۰عدد۰۷۰۳۰۶
.اينچشير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي دو و يـك دوم ۲۱۴،۰۰۰عدد۰۷۰۳۰۷

۳۲۴،۰۰۰عدد۰۷۰۳۰۸ . اينچ۳شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي 
. اينچ۴شير يكطرفه دنده اي، به قطر نامي ۴۴۹،۵۰۰عدد۰۷۰۳۰۹

.شير توپكي دنده اي، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۲۰،۷۰۰عدد۰۷۰۴۰۱
۳۰،۱۰۰عدد۰۷۰۴۰۲ .شير توپكي دنده اي به قطرنامي سه چهارم اينچ

.شير توپكي دنده اي، به قطر نامي يـك اينچ ۴۶،۶۰۰عدد۰۷۰۴۰۳
 شير توپكي دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك چهارم            

 .اينچ
۷۲،۷۰۰عدد۰۷۰۴۰۴

 شير توپكي دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك دوم              
 .اينچ

۱۰۱،۰۰۰عدد۰۷۰۴۰۵

۱۶۹،۰۰۰عدد۰۷۰۴۰۶ . اينچ۲شير توپكي دنده اي، به قطر نامي 
.اينچ۲شير فلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۲۵۵،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۱

 شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطرنامي دو و             
 .يـك دوم اينچ

۲۶۴،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۲

. اينچ۳شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۲۹۶،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۳
. اينچ۴شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۳۹۷،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۴
۵۰۶،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۵ . اينچ۵شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 
. اينچ۶شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۶۲۹،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۶
. اينچ۸شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۹۲۴،۵۰۰عدد۰۷۰۵۰۷
۱،۴۶۹،۰۰۰عدد۰۷۰۵۰۸ .اينچ  ۱۰شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي 
.اينچ۱۲شيرفلكه كشويي چدني فلنج دار، به قطر نامي ۲،۲۵۸،۰۰۰عدد۰۷۰۵۰۹

  ۲شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۴۱۹،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۱

و  شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطرنامي دو           
 .يـك دوم اينچ

۶۰۱،۵۰۰عدد۰۷۰۶۰۲

  ۳شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۷۰۸،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيرها.هفتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۴شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۷۹۷،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۴

  ۵شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۱،۲۳۸،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۵

  ۶شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۱،۸۰۹،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۶

  ۸شيرفلكه كـف فلزي چدني فلنج دار، به قطر نامي            
 .اينچ

۳،۰۱۶،۰۰۰عدد۰۷۰۶۰۷

. اينچ۲شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي ۲۰۰،۰۰۰عدد۰۷۰۷۰۱
 شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي دو و يـك             

 .دوم اينچ
۲۵۴،۵۰۰عدد۰۷۰۷۰۲

. اينچ۳شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي ۳۰۶،۵۰۰عدد۰۷۰۷۰۳
. اينچ۴شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي ۴۰۷،۵۰۰عدد۰۷۰۷۰۴
۵۳۶،۵۰۰عدد۰۷۰۷۰۵ . اينچ۵شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي 
. اينچ۶شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي ۶۸۰،۰۰۰عدد۰۷۰۷۰۶
. اينچ۸شير يكطرفه چدني فلنج دار، به قطر نامي ۱،۱۷۷،۰۰۰عدد۰۷۰۷۰۷

دوم  شير دوبل رگالژ براي رادياتور، به قطر نامي يـك           
 .اينچ

۲۴،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۱

چهارم  شير دوبل رگالژ براي رادياتور، به قطرنامي سه          
 .اينچ

۲۴،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۲

.شير ساده رادياتور، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۲۳،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۳
.شير ساده رادياتور، به قطرنامي سه چهارم اينچ ۲۴،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۴

۱۱،۳۰۰عدد۰۷۰۸۰۵ .زانوي رادياتور، به قطرنامي يـك دوم اينچ
.زانوي رادياتور، به قطرنامي سه چهارم اينچ ۲۱،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۶

.زانو قفلي رادياتور، به قطرنامي يـك دوم اينچ ۱۴،۳۰۰عدد۰۷۰۸۰۷
۲۴،۴۰۰عدد۰۷۰۸۰۸ .زانو قفلي رادياتور، به قطرنامي سه چهارم اينچ

.شير هواگيري رادياتور، به قطرنامي يـك هشتم اينچ ۲،۵۷۰عدد۰۷۰۸۰۹
.شير هواگيري رادياتور، به قطرنامي سه هشتم اينچ ۲،۹۳۰عدد۰۷۰۸۱۰

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
انبساطمفصل.هشتمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. ميليمتر۱۵مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۱۰۱،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۱
۱۰۱،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۲ . ميليمتر۲۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي 
. ميليمتر۲۵مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۱۰۱،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۳
. ميليمتر۳۲مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۱۰۴،۵۰۰عدد۰۸۰۱۰۴
۱۰۴،۵۰۰عدد۰۸۰۱۰۵ . ميليمتر۴۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي 
. ميليمتر۵۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۱۲۷،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۶
. ميليمتر۶۵مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۱۴۹،۵۰۰عدد۰۸۰۱۰۷
۱۹۲،۵۰۰عدد۰۸۰۱۰۸ . ميليمتر۸۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي 
. ميليمتر۱۰۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۲۲۳،۰۰۰عدد۰۸۰۱۰۹
. ميليمتر۱۲۵مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۳۵۳،۰۰۰عدد۰۸۰۱۱۰
۴۰۷،۰۰۰عدد۰۸۰۱۱۱ . ميليمتر۱۵۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي 
. ميليمتر۲۰۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۴۹۴،۵۰۰عدد۰۸۰۱۱۲
. ميليمتر۲۵۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي ۸۶۲،۰۰۰عدد۰۸۰۱۱۳
۱،۳۰۳،۰۰۰عدد۰۸۰۱۱۴ . ميليمتر۳۰۰مفصل انبساط، نوع جوشي، به قطر نامي 
. ميليمتر۶۵مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۳۳۹،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۱
. ميليمتر۸۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۴۰۷،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۲
۴۹۴،۵۰۰عدد۰۸۰۲۰۳ .ميليمتر  ۱۰۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي 
.ميليمتر۱۲۵مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۷۱۶،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۴
.ميليمتر۱۵۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۸۰۷،۵۰۰عدد۰۸۰۲۰۵
۱،۰۸۸،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۶ .ميليمتر  ۲۰۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي 
.ميليمتر۲۵۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۱،۹۹۳،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۷
.ميليمتر۳۰۰مفصل انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامي ۲،۶۳۷،۰۰۰عدد۰۸۰۲۰۸

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيرلرزه.نهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.لرزه گير، به قطرنامي يـك و يـك چهارم اينچ ۱۸۰،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۱
۱۹۹،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۲ .لرزه گير، به قطرنامي يـك و يـك دوم اينچ

. اينچ۲لرزه گير، به قطرنامي  ۲۲۵،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۳
.لرزه گير، به قطرنامي دو و يـك دوم اينچ ۲۴۸،۵۰۰عدد۰۹۰۱۰۴

۲۸۱،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۵ . اينچ۳لرزه گير، به قطر نامي 
. اينچ۴لرزه گير، به قطر نامي ۳۴۱،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۶
. اينچ۵لرزه گير، به قطرنامي  ۵۳۴،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۷
۷۸۹،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۸ . اينچ۶لرزه گير، به قطرنامي 
. اينچ۸لرزه گير، به قطر نامي ۱،۲۸۳،۰۰۰عدد۰۹۰۱۰۹
. اينچ۱۰لرزه گير، به قطر نامي ۱،۷۱۷،۰۰۰عدد۰۹۰۱۱۰
۲،۱۴۹،۰۰۰عدد۰۹۰۱۱۱ . اينچ۱۲لرزه گير، به قطر نامي 

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
صافي.يازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.صافي دنده اي، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۴۶،۰۰۰عدد۱۱۰۱۰۱
۵۸،۹۰۰عدد۱۱۰۱۰۲ .صافي دنده اي، به قطر نامي سه چهارم اينچ

.صافي دنده اي، به قطر نامي يـك اينچ ۷۵،۴۰۰عدد۱۱۰۱۰۳
.صافي دنده اي، به قطرنامي يـك و يـك چهارم اينچ ۹۰،۸۰۰عدد۱۱۰۱۰۴
۱۰۶،۵۰۰عدد۱۱۰۱۰۵ .صافي دنده اي، به قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

. اينچ۲صافي دنده اي، به قطر نامي ۱۴۹،۰۰۰عدد۱۱۰۱۰۶
.صافي دنده اي، به قطر نامي دو و يـك دوم اينچ ۳۷۵،۵۰۰عدد۱۱۰۱۰۷

۲۶۷،۰۰۰عدد۱۱۰۲۰۱ . اينچ۲صافي فلنج دار، به قطر نامي 
.صافي فلنج دار، به قطر نامي دو و يـك دوم اينچ ۲۹۹،۵۰۰عدد۱۱۰۲۰۲

. اينچ۳صافي فلنج دار، به قطر نامي ۳۲۷،۵۰۰عدد۱۱۰۲۰۳
۳۸۸،۵۰۰عدد۱۱۰۲۰۴ . اينچ۴صافي فلنج دار، به قطر نامي 
. اينچ۵صافي فلنج دار، به قطر نامي ۵۲۹،۵۰۰عدد۱۱۰۲۰۵
. اينچ۶صافي فلنج دار، به قطر نامي ۶۲۹،۰۰۰عدد۱۱۰۲۰۶
۹۷۵،۵۰۰عدد۱۱۰۲۰۷ . اينچ۸صافي فلنج دار، به قطر نامي 
. اينچ۱۰صافي فلنج دار، به قطر نامي ۱،۷۷۸،۰۰۰عدد۱۱۰۲۰۸
. اينچ۱۲صافي فلنج دار، به قطر نامي ۲،۰۹۵،۰۰۰عدد۱۱۰۲۰۹

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گرم آب حرارتي ديگهاي .دوازدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  كيلوكالري  ۶۵۰۰۰ديـگ چدني آبگرم، به ظرفيـت تا        
 .در ساعـت

هزاركيلوكالري ۱۲۰۱۰۱
درساعت

۵۲،۵۰۰

  ۶۵۰۰۰ديـگ چدني آبگرم، به ظرفيـت بيـش از            
. كيلوكالري در ساعـت۱۳۰۰۰۰كيلوكالري تا

هزاركيلوكالري ۱۲۰۱۰۲
درساعت

۵۰،۴۰۰

  ۱۳۰۰۰۰ديـگ چدني آبگرم، به ظرفيـت بيـش از           
.كيلوكالري در ساعـت

هزاركيلوكالري ۱۲۰۱۰۳
درساعت

۴۷،۱۰۰

  ۴۰۰۰۰۰ديـگ فوالدي آبگرم، به ظرفيـت تا                
 .كيلوكالري در ساعـت

هزاركيلوكالري ۱۲۰۲۰۱
درساعت

۷۰،۹۰۰

  ۴۰۰۰۰۰ديـگ فوالدي آبگرم، به ظرفيـت بيـش از          
. كيلوكالري در ساعـت۶۵۰۰۰۰كيلوكالري تا

هزاركيلوكالري ۱۲۰۲۰۲
درساعت

۵۵،۱۰۰

  ۶۵۰۰۰۰ديـگ فوالدي آبگرم، به ظرفيـت بيـش از          
. كيلوكالري در ساعـت۱۰۰۰۰۰۰كيلوكالري تا

هزاركيلوكالري ۱۲۰۲۰۳
درساعت

۴۹،۳۰۰

  ۱۰۰۰۰۰۰ديـگ فوالدي آبگرم، به ظرفيـت بيـش از        
 . كيلوكالري در ساعـت۱۵۰۰۰۰۰كيلوكالري تا

هزاركيلوكالري ۱۲۰۲۰۴
درساعت

۴۶،۸۰۰

  ۱۵۰۰۰۰۰ديـگ فوالدي آبگرم، به ظرفيـت بيـش از        
.كيلوكالري در ساعـت

هزاركيلوكالري ۱۲۰۲۰۵
درساعت

۴۷،۳۰۰

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بخار ديگهاي.سيزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. پوند بخاردر ساعـت۱۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۶۵،۹۳۱،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۱
۹۵،۵۴۵،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۲ . پوند بخاردر ساعـت۲۵۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت 
. پوند بخاردر ساعـت۳۵۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۱۱۳،۵۷۵،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۳
. پوند بخاردر ساعـت۴۵۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۱۲۸،۵۲۶،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۴
۱۵۹،۱۷۷،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۵ . پوند بخاردر ساعـت۶۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت 
. پوند بخار در ساعـت۹۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۲۵۴،۵۹۶،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۶
.ساعـت پوند بخار در۱۰۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۲۹۵،۳۰۹،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۷
۳۲۳،۸۵۷،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۸ .ساعـت  پوند بخاردر ۱۱۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت 
.ساعـت پوند بخاردر۱۴۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۳۴۰،۴۴۱،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۰۹
.ساعـت پوند بخار در۱۶۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۳۸۶،۵۶۱،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۱۰
۳۹۶،۹۲۳،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۱۱ .ساعـت  پوند بخار در ۱۸۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت 
.ساعـت پوند بخار در۲۲۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۴۲۳،۷۹۷،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۱۲
. پوند بخاردرساعـت۲۶۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت ۴۵۸،۳۲۱،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۱۳
۵۱۹،۰۲۵،۰۰۰دستگاه۱۳۰۱۱۴ . پوند بخاردرساعـت۳۰۰۰۰ديـگ بخار، به ظرفيـت 

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مشعل.چهاردهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۵/۳ تا   ۸/۱مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت        
 .كيلوگرم گازوييل درساعـت

۱،۲۹۵،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۱

  ۸ تا   ۸/۱مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت         
.كيلوگرم گازوييل درساعـت

۱،۷۹۵،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۲

  ۲۰ تا ۸مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت           
.كيلوگرم گازوييل درساعـت

۳،۲۹۵،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۳

  ۳۰ تا ۱۳مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت          
 .كيلوگرم گازوييل درساعـت

۴،۳۲۰،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۴

  ۶۵ تا ۳۰مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت          
.كيلوگرم گازوييل درساعـت

۸،۷۳۷،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۵

  ۱۰۰ تا ۵۰مشعل گازوييل سوز، با ظرفيـت سوخـت         
.كيلوگرم گازوييل در ساعـت

۱۳،۷۳۱،۰۰۰دستگاه۱۴۰۱۰۶

  فوت مكعـب    ۱۵۰ تا ۶۵مشعل گازسوز، با ظرفيـت      
 .گازدرساعـت

۲،۳۱۲،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۱

  فوت مكعـب   ۳۴۰ تا ۱۲۴مشعل گازسوز، با ظرفيـت      
 .گازدرساعـت

۲،۶۹۸،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۲

  فوت مكعـب   ۶۸۰ تا ۲۸۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت      
 .گازدرساعـت

۲،۹۱۸،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۳

مكعـب   فوت   ۱۳۶۰ تا ۵۶۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت     
 .گازدرساعـت

۵،۳۰۸،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۴

  فوت  ۲۱۶۰ تا    ۱۲۰۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت        
.مكعـب گازدرساعـت

۹،۰۱۷،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۵

  فوت  ۳۶۰۰ تا    ۱۵۲۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت        
.مكعـب گازدرساعـت

۱۲،۳۸۸،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۶

  فوت  ۴۶۰۰ تا    ۱۵۶۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت        
 .مكعـب گازدرساعـت

۲۰،۹۱۶،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۷

  فوت  ۸۰۰۰ تا    ۴۰۰۰مشعل گازسوز، با ظرفيـت        
.مكعـب گازدرساعـت

۲۶،۹۵۳،۰۰۰دستگاه۱۴۰۲۰۸

١







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

    ترموستات اطاقي زمستاني ازنوع قطع و وصلي           
)  T.S.P.S  (       درجه  ۳۰ تا ۱۰، با تقسيمات تنظيم از  

. ولـت۲۲۰ يا۲۴سانتيگراد، مناسـب براي برق

۱۶۸،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۱

    ترموستات اطاقي زمستاني ازنوع قطع و وصلي           
)  T.D.P.S  (       درجه  ۳۰ تا ۱۰، با تقسيمات تنظيم از  

 سانتيگراد با كليد دستي قطع و وصل، مناسـب براي            
 . ولـت۲۲۰ يا۲۴برق 

۱۴۶،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۲

ازنوع  ،  )  ST.P.S  (ترموستات اطاقي زمستاني تابستاني      
درجه    ۳۰ تا ۱۰قطع و وصلي با تقسيمات تنظيم از          

. ولـت۲۲۰ يا۲۴سانتيگراد، مناسـب براي برق

۱۱۵،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۳

ازنوع  ،  )  T.D.P.S  (ترموستات اطاقي زمستاني تابستاني     
درجه    ۳۰ تا ۱۰قطع و وصلي با تقسيمات تنظيم از          

قطع و  سانتيگراد، مجهز به كليد تابستاني زمستاني،          
 .وصل و كليد سه سرعته

۲۷۶،۰۰۰عدد۱۵۰۱۰۴

از  ترموستات براي نصـب در هواي برگشـت فن كويل         
متر،  نوع قطع و وصلي، با المنـت به طول تقريبي يـك            

فصل، با  براي كار در زمستان يا تابستان يا در هر دو              
مناسـب   درجه سانتيگراد،     ۳۰ تا ۱۰تقسيمات تنظيم از  

 . ولـت۲۲۰براي برق 

۶۴۹،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۵

 ترموستات كانالي ازنوع قطع و وصلي براي كار               
 ، با  )  T.D.P.S  (زمستاني يا تابستاني يا هر دو فصل           

. درجه سانتيگراد۳۰تقسيمات صفر تا

۷۴۱،۰۰۰عدد۱۵۰۱۰۶

 ترموستات كانالي از نوع قطع و وصلي براي كار               
 ، با  )  T.D.P.S  (زمستاني يا تابستاني يا هر دو فصل           

  درجه سانتيگراد، از نوع دو           ۳۰تقسيمات صفر تا    
 .مرحله اي

۷۹۷،۵۰۰عدد۱۵۰۱۰۷

 Freez  (     ترموستات محافظ ضد يخ زدگي         
Protection  (          قطع و  ، براي دستگاه هواساز از نوع

تنظيم صفر   متر با درجات     ۶وصلي، با المنـت به طول      
، براي قطع)  T.D.P.S  (        درجه سانتيگراد، از نوع    ۱۵تا  

 .برق و اعالم خبر

۱،۱۶۹،۰۰۰عدد۱۵۰۱۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 Freez  (     ترموستات محافظ ضد يخ زدگي         
Protection  (          قطع و  ، براي دستگاه هواساز از نوع

تنظيم صفر تا   متربا درجات    ۶وصلي، با المنـت به طول      
،)  Reset  (سـت     درجه سانتيگراد، با كليد دستي ري        ۱۵

 .و اعالم خبر ، براي قطع برق ) T.D.P.S (از نوع 

۱،۱۷۶،۰۰۰عدد۱۵۰۱۰۹

 ترموستات ضد حريق براي نصـب در دستگاه هواساز         
 از نوع قطع و وصلي، براي قطع برق و اعالم خبر، در             

(   صورتي كه درجه حرارت هواي برگشـت يا تخليه           
.از حد مجاز بگذرد) اگزوز

۴۷۱،۵۰۰عدد۱۵۰۱۱۰

 ترموستات ضد حريق براي نصـب در دستگاه هواساز         
 از نوع قطع و وصلي، براي قطع برق واعالم خبر، در             

(   صورتي كه درجه حرارت هواي برگشـت ياتخليه           
 .  از حد مجاز بگذرد، با كليد دستي ري سـت           )  اگزوز

 )Reset(

۴۳۶،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۱

 ترموستات تدريجي اطاقي از نوع الكتريكي، با               
. درجه سانتيگراد۳۰ تا ۱۰تقسيمات 

۹۱۴،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۲

 ترموستات تدريجي اطاقي از نوع الكتريكي، با               
  درجه سانتيگراد، با كليد دستي        ۳۰ تا    ۱۰تقسيمات  

.تغيير حالـت زمستاني تابستاني

۱،۰۶۹،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۳

 ترموستات تدريجي كانالي يا مستغرق از نوع                
  درجه  ۳۰ تا ۱۵الكترومكانيكي، با تقسيمات منهاي        

 .سانتيگراد

۱،۳۱۲،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۴

 ترموستات تدريجي كانالي يا مستغرق از نوع                
  درجه   ۱۰۰ تا      ۲۰الكترومكانيكي، با تقسيمات        

 .سانتيگراد

۱،۵۶۹،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۵

 ترموستات الكترونيكي اطاقي از نوع تدريجي و يا             
درجه    ۳۰ تا ۱۰تدريجي به اضافه انتگرال، با تقسيمات        

 .سانتيگراد

۹۸۷،۵۰۰عدد۱۵۰۱۱۶

 ترموستات الكترونيكي اطاقي از نوع تدريجي و يا             
درجه    ۳۰ تا ۱۰تدريجي به اضافه انتگرال، با تقسيمات        
.تابستانيسانتيگراد با كليد تغيير حالـت زمستاني

۱،۰۷۰،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ترموستات اطاقي قطع و وصلي و دو مرحله اي                
 .زمستاني تابستاني

۸۹۱،۰۰۰عدد۱۵۰۱۱۸

۹۵   هيوميديستات اطاقي براي تنظيم رطوبـت از صفر تا         
مناسـب  و  )    T.D.P.S  (درصد، از نوع قطع و وصلي         

 . ولـت۲۲۰ يا۲۴براي برق 

۶۶۹،۰۰۰عدد۱۵۰۲۰۱

۹۵   هيوميديستات كانالي براي تنظيم رطوبـت از صفر تا       
مناسـب  و  )    T.D.P.S  (درصد، از نوع قطع و وصلي         

 . ولـت۲۲۰ يا۲۴براي برق 

۲،۲۸۲،۰۰۰عدد۱۵۰۲۰۲

براي  الكترونيكي درجه حرارت،    )    SENSOR  (سنسور  
۶۰تا    ۳۰نصـب در هواي آزاد، با تقسيمات از منهاي           

 .درجه سانتيگراد

۶۹۵،۵۰۰عدد۱۵۰۳۰۱

براي  الكترونيكي درجه حرارت،    )    SENSOR  (سنسور  
۲۰منهاي    نصـب در اطاق با پايه مربوط، تقسيمات از          

 . درجه سانتيگراد۴۰تا

۶۳۹،۵۰۰عدد۱۵۰۳۰۲

حرارت،  الكترونيكي كانالي درجه    )    SENSOR  (سنسور  
۲۰و يا      درجه سانتيگراد     ۶۰ تا ۳۰با تقسيمات منهاي     

 . درجه سانتيگراد۱۲۰تا

۶۹۸،۵۰۰عدد۱۵۰۳۰۳

جداري، با  الكترونيكي مستغرق يا    )    SENSOR  (سنسور  
. درجه سانتيگراد۱۲۰تقسيمات صفر تا

۱،۰۶۱،۰۰۰عدد۱۵۰۳۰۴

براي  ، الكترونيكي رطوبـت سنج،     )  SENSOR  (سنسور  
.درصد۱۰۰نصـب در اطاق، با تقسيمات صفر تا

۱،۴۳۹،۰۰۰عدد۱۵۰۳۰۵

براي  الكترونيكي رطوبـت سنج ،     )    SENSOR  (سنسور  
 .درصد  ۱۰۰نصـب در كانال، با تقسيمات صفر تا 

۱،۴۳۹،۰۰۰عدد۱۵۰۳۰۶

 - سنسور الكترونيكي فشار، با تقسيمات زير، الـف           
تا  صفر  -   اتمسفر، ج  ۶صفر تا   -   اتمسفر، ب    ۱صفرتا  

 . اتمسفر۱۶صفر تا -  اتمسفر، د۱۰

۲،۲۸۳،۰۰۰عدد۱۵۰۳۰۷

 الكترونيكي درجه حرارت، از    )    Controller  (كنترلر  
 نوع تدريجي و يا تدريجي به اضافه انتگرال، با                 

 . درجه سانتيگراد۱۲۰ تا۲۰ و يا ۵۰ تا۶تقسيمات 

۱،۵۵۲،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 الكترونيكي درجه حرارت،    )    Controller  (كنترلر  
تابستاني،  ازنوع قطع و وصلي و دو مرحله اي زمستاني          

.سانتيگراد درجه۱۲۰ تا۲۰ و يا۵۰ تا۶با تقسيمات 

۱،۳۰۵،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۲

 الكترونيكي درجه حرارت، از    )    Controller  (كنترلر  
خروجي  نوع تدريجي و يا تدريجي به اضافه انتگرال، با          

 و۵۰ تا ۶تقسيمات     ولـت جريان مستقيم، با      ۱۰صفر تا   
. درجه سانتيگراد۱۲۰ تا ۲۰يا

۴،۵۳۳،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۳

 الكترونيكي درجه حرارت، از    )    Controller  (كنترلر  
 نوع تدريجي و يا تدريجي به اضافه انتگرال، با كنترل           

و   درصد، يا كنترل فشار      ۱۰۰رطوبـت نسبي از صفر تا      
 .يا كنترل اختالف فشار

۲،۳۱۸،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۴

 ويا    تدريجي   ازنوع   الكترونيكي)    Controller  (كنترلر  
   حرارت   تغييردرجه   انتگرال،براي   اضافه   به   تدريجي
   هواي   حرارت   بادرجه   هوا،متناسـب   يا   و   آب   خروجي

     ).Out Door Discharge Compensation( آزاد

۵،۴۸۳،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۵

روزانه  ساعـت الكترونيكي براي تنظيم برنامه روزانه يا         
).۱۵۰۴۰۵براي رديـف(و هفتگي 

۲،۳۹۵،۰۰۰عدد۱۵۰۴۰۶

موتور    ۴رله الكترونيكي براي همزمان به كار انداختن تا         
 ).شير يا دمپر(الكتريكي 

۱،۵۳۸،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۱

 ، )  Step Controller  (رله الكترونيكي سه مرحله اي      
 براي حالتها زمستاني يا تابستاني و يا مخلوطي از هر            

 .دو

۱،۵۶۸،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۲

.)Step Controller (الكترونيكي پنج مرحله ايرله ۱،۵۶۸،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۳
حالـت  رله الكترونيكي براي تبديل حالـت تدريجي به         

 .قطع و وصلي
۱،۵۶۸،۰۰۰عدد۱۵۰۵۰۴

 نشان دهنده الكترونيكي از راه دور، براي نشان دادن            
 درجه حرارت، رطوبـت نسبي و يا فشار، با تقسيمات          

  درجه سانتيگراد، يا      ۱۲۰ تا ۲۰ و يا   ۴۰ تا ۲۰منهاي  
. تقسيمات كنترلر مربوط۱۰۰رطوبـت نسبي صفر تا

۱،۲۶۸،۰۰۰عدد۱۵۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 نشان دهنده اختالف فشار براي هر طرف فن دستگاه           
  ميليمتر  ۵۰ تا ۵۰هواساز يا فيلترآن، با درجات منهاي        

 .ستون آب

۹۶۲،۰۰۰عدد۱۵۰۶۰۲

مربوط،  كليددستي تنظيم از راه دور با تقسيمات كنترلر          
۱۲۰تا    ۲۰ و يا از    ۴۰درجه حرارت از صفر تا     -  الـف

-درصد، ج     ۱۰۰رطوبـت صفر تا  -  درجه سانتيگراد، ب  
موتورهاي   و تغييردوره حركتي      ۱۰۰فشار از صفر تا      

 .۱۰۰از صفر تا ) شير يا دمپر(الكتريكي 

۹۸۰،۰۰۰عدد۱۵۰۷۰۱

(الكتريكي    كليد دستي چهار مرحله اي براي موتورهاي    
بينابين و  شامل حالتهاي باز، بسته،        )  شير يا دمپر   

 .خودكار

۶۹۴،۰۰۰عدد۱۵۰۷۰۲

حرارت   مرحله اي، براي نشان دادن درجه        ۶كليد دستي   
).به تناوب(شـش نقطه از راه دور

۸۹۵،۰۰۰عدد۱۵۰۷۰۳

۲۴،۶۰۰عدد۱۵۰۷۰۴ .كليد تبديل دستي زمستاني تابستاني
.كليد تبديل خودكار زمستاني تابستاني ۲۶۶،۵۰۰عدد۱۵۰۷۰۵

 كليد دستي تغيير حالـت زمستاني تابستاني، از نوع            
 .  )T.D.P.D(  دوپل دوطرفه 

۹۲۳،۵۰۰عدد۱۵۰۷۰۶

(۲۴پاور ساپالي       Power Supply    (  ولـت  ۲۲۰يا  
. ولـت جريان مستقيم۵جريان متناوب، با خروجي

۹۲۳،۵۰۰عدد۱۵۰۸۰۱

(۲۴پاورساپالي      Power Supply    (ولـت  ۲۲۰يا  
. ولـت جريان مستقيم۱۰جريان متناوب، با خروجي

۹۲۳،۵۰۰عدد۱۵۰۸۰۲

براي  دستگاه كنترل فشار از نوع قطع و وصلي مناسـب          
 .اتمسفر  ۱۰ ولـت، با تقسيمات صفر تا ۲۲۰برق 

۴۸۴،۵۰۰عدد۱۵۰۹۰۱

براي  دستگاه كنترل فشار از نوع قطع و وصلي، مناسـب          
. اتمسفر۲۰ ولـت با تقسيمات صفر تا۲۲۰برق 

۴۸۴،۵۰۰عدد۱۵۰۹۰۲

 دستگاه كنترل فشار از نوع تدريجي الكترومكانيكي،          
۱۰    ولـت با تقسيمات صفر تا        ۲۲۰مناسـب براي برق    

 .اتمسفر

۲،۰۴۴،۰۰۰عدد۱۵۰۹۰۳

 دستگاه كنترل فشار از نوع تدريجي الكترومكانيكي،          
۲۰    ولـت، با تقسيمات صفر تا       ۲۲۰مناسـب براي برق    

 .اتمسفر

۱،۹۸۰،۰۰۰عدد۱۵۰۹۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۱۰دستگاه كنترل سطح مايعات براي كار در فشار            
۲۲۰   اتمسفر، ازنوع قطع و وصلي و مناسـب براي برق          

 .ولـت

۱،۶۶۵،۰۰۰عدد۱۵۰۹۰۵

قطع  ، و   )  T.D.P.S  (اكواستات مستغرق از نوع سه سيمه       
درجه    ۱۱۰ تا ۲۰ درجه يا  ۹۰ تا   ۱۰و وصلي، با درجات     

 .سانتيگراد

۶۶۰،۵۰۰عدد۱۵۱۰۰۱

قطع  ، و   )  T.D.P.S  (اكواستات جداري از نوع سه سيمه       
درجه    ۱۱۰ تا ۲۰ درجه يا  ۹۰ تا ۱۰و وصلي، با درجات     

 .سانتيگراد

۷۴۴،۰۰۰عدد۱۵۱۰۰۲

فلو سوييچ براي نصـب در داخل كانال هوا از نوع
  .T.D.P.S

۵۵۶،۵۰۰عدد۱۵۱۱۰۱

.فلو سوييچ براي نصـب در داخل لوله آب ۷۱۲،۰۰۰عدد۱۵۱۱۰۲
دستگاه  سوئيچ الكتريكي اعالم خبر، براي گرفتگي فيلتر        

تقسيمات  هواساز، اختالف فشار دو طرف فيلتر، با            
ميليمتر و يا صفر    ۴۰ ميليمتر، يا صفر تا    ۲۰ تا ۲۰منهاي  

قطع و وصلي مناسـب   ميليمترستون آب، از نوع      ۳۰۰تا  
 . ولـت۲۲۰براي برق 

۵۶۴،۵۰۰عدد۱۵۱۱۰۳

موتورهاي  سوييچ الكتريكي كمكي، براي نصـب روي        
.كاربردهاي جنبيتدريجي و يا قطع و وصلي براي

۵۰۹،۵۰۰عدد۱۵۱۱۰۴

 سوييچ الكتريكي كمكي براي نصـب روي شيرهاي          
.موتوري دو راهه براي كاربردهاي جنبي

۴۸۶،۰۰۰عدد۱۵۱۱۰۵

تدريجي،  دمپر موتور الكتريكي از نوع قطع و وصلي يا           
۸/۰حداكثر     ولـت و     ۲۲۰ يا ۲۴مناسـب براي برق     
 .مترمربع سطح دمپر

۱،۵۳۶،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۱

تدريجي،  دمپر موتور الكتريكي ازنوع قطع و وصلي يا          
 مترمربع۲حداكثر   ولـت و    ۲۲۰ يا ۲۴مناسـب براي برق    

 .سطح دمپر

۱،۸۰۴،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۲

تدريجي،  دمپر موتور الكتريكي ازنوع قطع و وصلي يا          
۴حداكثر     ولـت و      ۲۲۰ يا ۲۴مناسـب براي برق      
 .مترمربع سطح دمپر

۲،۲۴۲،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تدريجي،  دمپر موتور الكتريكي ازنوع قطع و وصلي يا          
۶حداكثر     ولـت و      ۲۲۰ يا ۲۴مناسـب براي برق      
 .مترمربع سطح دمپر

۳،۰۷۲،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۴

 دمپر موتور الكتريكي فنردار از نوع قطع و وصلي يا             
  مترمربع سطح    ۲تدريجي، مناسـب براي حداكثر تا        

 .دمپر

۲،۵۸۲،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۵

 دمپر موتور الكتريكي فنردار از نوع قطع و وصلي يا             
  مترمربع سطح    ۴تدريجي، مناسـب براي حداكثر تا        

 .دمپر

۳،۰۴۰،۰۰۰عدد۱۵۱۲۰۶

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك           ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۴۴۳،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۱

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
چهارم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي سه          ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۵۲۱،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۲

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
 .اينچ  درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك ۱۲۰دماي تا

۲،۶۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۳

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطرنامي يـك و         ۱۲۰دماي تا 

 .چهارم اينچ

۲،۹۸۷،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۴

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
ويـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك         ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۵،۱۸۴،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۵

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۲ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۶،۰۸۱،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۶

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي دو و           ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۱۰،۷۲۵،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۷

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۳ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۱۲،۲۲۲،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۱۴،۴۰۰،۰۰۰عدد۱۵۱۳۰۹

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۴۱،۱۹۲،۰۰۰عدد۱۵۱۳۱۰

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۴۸،۵۹۷،۰۰۰عدد۱۵۱۳۱۱

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك           ۲۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۴۴۳،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۱

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
چهارم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي سه          ۲۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۵۲۱،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۲

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
 .اينچ  درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك ۲۲۰دماي تا

۲،۶۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۳

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۲۲۰دماي تا 

 .چهارم اينچ

۲،۹۸۷،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۴

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۲۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۵،۱۸۴،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۵

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۲ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۶،۰۸۱،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۶

و   اتمسفر   ۱۶شيرموتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي دو و           ۲۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۱۰،۷۲۵،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۷

و   اتمسفر   ۱۶شيرموتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۳ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۱۲،۲۲۲،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۸

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
 . اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۲۲۰دماي تا

۱۴،۴۰۰،۰۰۰عدد۱۵۱۴۰۹

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۴۱،۱۹۲،۰۰۰عدد۱۵۱۴۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري دوراهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۲۲۰دماي تا

۴۸،۵۹۷،۰۰۰عدد۱۵۱۴۱۱

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
 .يـك دوم اينچ

۶،۴۱۴،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۱

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
 .سه چهارم اينچ

۶،۴۶۱،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۲

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
 .يـك اينچ

۶،۶۴۷،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۳

 شير موتوري دوراهه، ازنوع توازن فشار، به قطر نامي           
.يـك و يـك چهارم اينچ

۷،۱۱۵،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۴

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
.يـك و يـك دوم اينچ

۱۲،۴۱۰،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۵

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
 .دو اينچ

۱۵،۱۴۵،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۶

 شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي           
 .دو و يـك دوم اينچ

۱۸،۸۹۳،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۷

۳  شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي 
 .اينچ

۲۲،۸۲۸،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۸

۴  شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي 
 .اينچ

۲۸،۳۹۸،۰۰۰عدد۱۵۱۵۰۹

۵  شير موتوري دوراهه، از نوع توازن فشار، به قطر نامي 
 .اينچ

۳۷،۸۷۶،۰۰۰عدد۱۵۱۵۱۰

۶   شير موتوري دوراهه، ازنوع توازن فشار، به قطر نامي          
 .اينچ

۴۳،۱۶۵،۰۰۰عدد۱۵۱۵۱۱

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك           ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۳۶۶،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۱

  اتمسفر و   ۶شيرموتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
  درجه سانتيگراد، به قطر نامي سه چهارم          ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۴۴۳،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
 . اينچ۱ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۲،۵۶۷،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۳

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
يـك  درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۱۲۰دماي تا 

 .چهارم اينچ

۳،۰۴۴،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۴

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۵،۶۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۵

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
. اينچ۲درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۶،۴۶۰،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۶

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار        
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي دو و           ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۱۲،۶۱۸،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۷

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۳ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۱۵،۴۱۰،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۸

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار       
 . اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۱۸،۹۵۱،۰۰۰عدد۱۵۱۶۰۹

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۲۱،۸۱۹،۰۰۰عدد۱۵۱۶۱۰

و   اتمسفر   ۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار       
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۲۶،۰۵۷،۰۰۰عدد۱۵۱۶۱۱

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك           ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۳۶۶،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۱

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
چهارم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي سه          ۱۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۴۴۳،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۲

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۱ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۲،۵۶۷،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۱۲۰دماي تا 

 .چهارم اينچ

۳،۵۹۲،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۴

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۵،۶۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۵

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۲ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۶،۴۶۰،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۶

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي دو و           ۱۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۱۲،۶۱۸،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۷

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۳ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۱۴،۷۵۱،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۸

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۱۸،۹۵۱،۰۰۰عدد۱۵۱۷۰۹

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۲۹،۱۱۱،۰۰۰عدد۱۵۱۷۱۰

و   اتمسفر   ۱۰شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۳۸،۶۱۶،۰۰۰عدد۱۵۱۷۱۱

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك           ۲۲۰دماي تا 

 .اينچ

۲،۳۶۶،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۱

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
  درجه سانتيگراد، به قطر نامي سه چهارم           ۲۲۰دماي  
 .اينچ

۲،۴۴۳،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۲

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
.اينچ درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك۲۲۰دماي تا

۲،۵۶۷،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۳

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۲۲۰دماي تا 

 .چهارم اينچ

۳،۵۹۲،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
يـك   درجه سانتيگراد، به قطر نامي يـك و         ۲۲۰دماي تا 
 .دوم اينچ

۵،۶۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۵

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۲ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۲۲۰دماي تا

۶،۴۶۰،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۶

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
دوم   درجه سانتيگراد، به قطر نامي دو يـك         ۲۲۰دماي تا 

 .اينچ

۱۲،۶۱۸،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۷

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۳ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۱۴،۷۵۱،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۸

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۱۸،۹۵۱،۰۰۰عدد۱۵۱۸۰۹

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
 . اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۲۲۰دماي تا

۲۹،۱۱۱،۰۰۰عدد۱۵۱۸۱۰

و   اتمسفر   ۱۶شير موتوري سه راهه، مناسـب براي فشار      
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۲۲۰دماي تا

۳۸،۶۱۶،۰۰۰عدد۱۵۱۸۱۱

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار        
 . اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطرنامي ۱۲۰دماي تا

۲۸،۱۲۵،۰۰۰عدد۱۵۱۹۰۱

شيرموتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار        
. اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطرنامي۱۲۰دماي تا

۳۸،۰۲۹،۰۰۰عدد۱۵۱۹۰۲

شيرموتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار        
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطرنامي۱۲۰دماي تا

۴۱،۶۱۲،۰۰۰عدد۱۵۱۹۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

شيرموتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

و   اتمسفر   ۱۰اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار         
. اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۲۷،۷۳۶،۰۰۰عدد۱۵۲۰۰۱

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۱۰اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار       
 . اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطر نامي ۱۲۰دماي تا

۳۷،۵۷۱،۰۰۰عدد۱۵۲۰۰۲

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۱۰اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار       
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطر نامي۱۲۰دماي تا

۴۳،۵۵۷،۰۰۰عدد۱۵۲۰۰۳

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۱۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار       
. اينچ۴ درجه سانتيگراد، به قطرنامي۲۲۰دماي تا

۲۷،۴۵۴،۰۰۰عدد۱۵۲۱۰۱

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۱۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار       
 . اينچ۵ درجه سانتيگراد، به قطرنامي ۲۲۰دماي تا

۳۶،۶۳۵،۰۰۰عدد۱۵۲۱۰۲

شير موتوري سه راهه كامل از نوع انشعابي
   )  Diverting  (          شامل موتور الكتريكي، شير و ، 

  اتمسفر و   ۱۶اتصاالت بين آن دو، مناسـب براي فشار       
. اينچ۶ درجه سانتيگراد، به قطرنامي۲۲۰دماي تا

۳۹،۹۰۰،۰۰۰عدد۱۵۲۱۰۳

 ، )  Electronic Positioner  (پوزيسيونرالكترونيكي  
 براي نصـب روي موتور دمپر موتورها، براي به               

يا   موتور به طور زمستاني يا تابستاني،         ۲۰كارانداختن تا 
 به صورت مخلوطي ازهر دو فصل و يا به صورت              

 .مرحله اي

۱،۰۷۷،۰۰۰عدد۱۵۲۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، الكتريكي كمكي،    )  Potentiometer  (پتانسيومتر  
وصل  براي نصـب روي موتورهاي تدريجي و يا قطع و  

.براي كاربردهاي جنبي

۳۵۲،۰۰۰عدد۱۵۲۲۰۲

.اتصاالت بين دمپر و موتور ۲۶۳،۵۰۰عدد۱۵۲۲۰۳
 ، )  Electronic Positioner  (پوزيسيونرالكترونيكي  

  ۲۰براي شيرهاي موتوري به منظور به كار انداختن تا          
 دستگاه شير موتوري به صورت زمستاني يا تابستاني،          

طريق  يامخلوطي از هر دو و يا به صورت مرحله اي از            
.فرمان فقط يـك دستگاه ترموستات يا كنترلر

۱،۰۶۱،۰۰۰عدد۱۵۲۲۰۴

الكتريكي  اهرم براي باز و بسته كردن شيرهاي موتوري         
 .به طور دستي

۱،۸۱۸،۰۰۰عدد۱۵۲۲۰۵

نصـب  الكتريكي، براي   )    Potentiometer  (پتانسيومتر  
.كاربردهاي جنبيروي شيرهاي موتوري دوراهه براي

۲،۳۱۱،۰۰۰عدد۱۵۲۲۰۶

۸،۴۷۱،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۱ .شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي يـك اينچ
 شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي يـك و يـك               

 .چهارم اينچ
۸،۲۲۵،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۲

 شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي يـك و يـك دوم            
 .اينچ

۸،۳۵۲،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۳

. اينچ۲شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي ۹،۳۶۸،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۴
 شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي دو و يـك دوم              

 .اينچ
۹،۷۰۳،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۵

. اينچ۳شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي ۱۰،۱۷۳،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۶
۱۰،۴۵۵،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۷ . اينچ۴شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي 
. اينچ۵شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي ۱۰،۹۹۹،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۸
. اينچ۶شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي ۱۱،۹۸۹،۰۰۰عدد۱۵۲۳۰۹
۱۷،۰۶۲،۰۰۰عدد۱۵۲۳۱۰ . اينچ۸شير موتوري پروانه اي، به قطر نامي 

نوع  شير موتوري دوراهه كامل مخصوص فن كويل از          
ولـت، به    ۲۲۰ يا ۲۴قطع و وصلي، مناسـب براي برق        

 .قطر نامي يـك دوم اينچ

۸۹۷،۰۰۰عدد۱۵۲۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

نوع  شير موتوري دوراهه كامل مخصوص فن كويل از          
زمستاني  قطع و وصلي، با كليد خودكار تغيير حالـت           

ولـت، به قطر    ۲۲۰ يا   ۲۴تابستاني و مناسـب براي برق      
 .نامي يـك دوم اينچ

۱،۱۴۲،۰۰۰عدد۱۵۲۴۰۲

ازنوع  شير موتوري سه راهه كامل مخصوص فن كويل          
ولـت، به    ۲۲۰ يا ۲۴قطع و وصلي، مناسـب براي برق        

.قطر نامي يـك دوم اينچ

۸۶۳،۰۰۰عدد۱۵۲۴۰۳

نوع  شير موتوري سه راهه كامل مخصوص فن كويل از          
زمستاني  قطع و وصلي، با كليد خودكارتغيير حالـت           

ولـت، به قطر    ۲۲۰ يا   ۲۴تابستاني و مناسـب براي برق      
 .يـك دوم اينچ

۹۴۳،۵۰۰عدد۱۵۲۴۰۴

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
.به قطر نامي يـك چهارم اينچ

۵۷۰،۵۰۰عدد۱۵۲۵۰۱

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
.به قطر نامي سه هشتم اينچ

۶۰۳،۵۰۰عدد۱۵۲۵۰۲

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
 .به قطر نامي يـك دوم اينچ

۶۱۹،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۳

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
.به قطر نامي سه چهارم اينچ

۷۲۷،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۴

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
.به قطر نامي يـك اينچ

۸۳۶،۵۰۰عدد۱۵۲۵۰۵

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
 .به قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۱،۸۹۵،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۶

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
.به قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

۲،۲۰۷،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۷

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
 .به قطر نامي دو اينچ

۲،۳۶۳،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۸

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
 .به قطر نامي دو و يـك دوم اينچ

۵،۵۱۴،۰۰۰عدد۱۵۲۵۰۹

گازوئيل،  شير سولنوييدي دوراهه، براي آب، هوا، گاز و         
 .به قطر نامي سه اينچ

۷،۶۳۰،۰۰۰عدد۱۵۲۵۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

يـك  شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي         
 .چهارم اينچ

۸۸۱،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۱

 شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي سه          
 .هشتم اينچ

۱،۴۱۲،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۲

يـك  شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي         
 .دوم اينچ

۱،۴۷۶،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۳

 شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي سه          
 .چهارم اينچ

۱،۱۶۰،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۴

يـك  شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي         
 .اينچ

۱،۲۶۳،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۵

يـك  شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي         
 .و يـك چهارم اينچ

۲،۴۶۳،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۶

يـك  شيرسولونوييدي دوراهه، براي بخار، به قطر نامي         
 .و يـك دوم اينچ

۳،۳۲۳،۰۰۰عدد۱۵۲۶۰۷

.سانتيمتر۲۵ترمومتر بزرگ راسـت با غالف به ارتفاع ۱۰۸،۰۰۰عدد۱۵۲۷۰۱
  ۱۷ترمومتر كوچـك راسـت با غالف به ارتفاع               

 .سانتيمتر
۱۰۳،۰۰۰عدد۱۵۲۷۰۲

. سانتيمتر۲۵ترمومتر بزرگ گوشه اي به ارتفاع ۱۲۰،۵۰۰عدد۱۵۲۷۰۳
. سانتيمتر۱۷ترمومتر كوچـك گوشه اي به ارتفاع ۱۱۳،۰۰۰عدد۱۵۲۷۰۴

۱۲۳،۵۰۰عدد۱۵۲۷۰۵ .ترمومتر مانومتر راسـت با هم
فارنهايـت   درجه   ۱۶۰ترمومتر با لوله حساس از صفر تا      

 .براي محفظه بسته
۱۳۵،۰۰۰عدد۱۵۲۷۰۶

  درجه فارنهايـت   ۲۵۰ تا ۵۰ترمومتر با لوله حساس از     
 .براي محفظه بسته

۱۵۱،۵۰۰عدد۱۵۲۷۰۷

  كيلوگرم بر   ۳۰مانومتر با صفحه دايره اي از صفر تا           
 .سانتيمترمربع با شير سماوري

۱۱۴،۵۰۰عدد۱۵۲۸۰۱

. مترآب۶۳ تا۱۵ سانتيمتري مدرج از۱۵مانومتر  ۸۶،۴۰۰عدد۱۵۲۸۰۲
فشار،  آب نما براي منابع انبساط بسته و يا منابع تحـت           

 .شامل لوله آب نماو شير تخليه
۲۰۵،۰۰۰عدد۱۵۲۹۰۱

 درجه اندازه گيري ارتفاع ياحجم گازوييل از نوع             
 .نيوماتيـك

۶۵،۸۰۰عدد۱۵۲۹۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گيري واندازه كنترل دستگاههاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.اينچسوپاپ گازوييل دو ساچمه به قطر نامي يـك دوم ۲۸،۱۰۰عدد۱۵۳۰۰۱
 سوپاپ گازوييل دو ساچمه به قطر نامي سه چهارم            

 .اينچ
۳۳،۸۰۰عدد۱۵۳۰۰۲

.سوپاپ گازوييل دو ساچمه به قطر نامي يـك اينچ ۵۸،۵۰۰عدد۱۵۳۰۰۳
 سوپاپ گازوييل دو ساچمه به قطر نامي يـك و يـك           

 .چهارم اينچ
۷۴،۰۰۰عدد۱۵۳۰۰۴

.شير شناور، به قطر نامي يـك دوم اينچ ۳۳،۸۰۰عدد۱۵۳۱۰۱
۳۴،۸۰۰عدد۱۵۳۱۰۲ .شير شناور، به قطر نامي سه چهارم اينچ

.شير شناور، به قطر نامي يـك اينچ ۶۳،۱۰۰عدد۱۵۳۱۰۳
.شير شناور، به قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ ۸۸،۳۰۰عدد۱۵۳۱۰۴

۹۰،۴۰۰عدد۱۵۳۱۰۵ .شير شناور، به قطرنامي يـك و يـك دوم اينچ
. اينچ۲شير شناور، به قطر نامي ۹۳،۰۰۰عدد۱۵۳۱۰۶

.شير شناور، به قطر نامي دو و يـك دوم اينچ ۱۹۱،۵۰۰عدد۱۵۳۱۰۷
١٧







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
وگازي نفتي(كن گرمآب.شانزدهمفصل )

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. گالن۳۵آب گرم كن نفـت سوز، به ظرفيـت ۰دستگاه۱۶۰۱۰۱
۱،۰۰۶،۰۰۰دستگاه۱۶۰۱۰۲ . گالن۵۰آب گرم كن نفـت سوز، به ظرفيـت 

. گالن۴۰آب گرم كن گازسوز، به ظرفيـت ۱،۱۱۵،۰۰۰دستگاه۱۶۰۲۰۱
. گالن۵۰آب گرم كن گازسوز، به ظرفيـت ۱،۱۵۰،۰۰۰دستگاه۱۶۰۲۰۲

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
رادياتور.هفدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مترمربع سطح ۱۷۰۱۰۱ .رادياتور چدني
حرارتي

۰

مترمربع سطح ۱۷۰۲۰۱ .رادياتور فوالدي
حرارتي

۷۲،۰۰۰

مترمربع سطح ۱۷۰۳۰۱ .رادياتورآلومينيومي
حرارتي

۱۰۴،۵۰۰

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سردكنآب.هيجدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  گالن در ساعـت، با بدنه       ۱۰آب سردكن، به ظرفيـت     
 اي از ورق آهن با رنـگ پخته، روي آب سردكن از              

مجهز فوالد زنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و كمپرسور 
ترموستات  به الكتروموتور يـك فاز يـك چهارم اسـب،        

شيرفوالدي برداشـت  حرارتي قابل تنظيم و يـك عدد        
 .آب

۱،۹۱۶،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۱

  گالن درساعـت، بابدنه و     ۱۰آب سردكن، به ظرفيـت     
 رويه از فوالد زنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و                
 كمپرسورمجهز به الكتروموتور يـك فاز يـك چهارم         

شير  اسـب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و يـك عدد         
 .فوالدي برداشـت آب

۲،۱۶۶،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۲

اي   گالن درساعـت، با بدنه      ۱۵آب سردكن، به ظرفيـت     
 از ورق آهن با رنـگ پخته، روي آب سردكن از                

مجهز  فوالدزنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و كمپرسور         
ترموستات  به الكترو موتور يـك فاز يـك سوم اسـب،          

شيرفوالدي برداشـت  حرارتي قابل تنظيم و يـك عدد        
 .آب

۲،۱۶۶،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۳

و   گالن درساعـت ، با بدنه       ۱۵آب سردكن، به ظرفيـت     
 رويه از فوالد زنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و                
 كمپرسور مجهز به الكتروموتور يـك فاز يـك سوم           

شير  اسـب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و يـك عدد         
 .فوالدي برداشـت آب

۲،۴۶۱،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۴

و   گالن در ساعـت، با بدنه       ۳۰آب سردكن، به ظرفيـت     
 رويه ازفوالد زنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و                
 كمپرسور مجهز به الكتروموتور يـك فاز يـك دوم            
 اسـب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و دو عدد شير          

 .فوالدي برداشـت آبو

۴،۲۱۴،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سردكنآب.هيجدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   گالن در ساعـت، با بدنه       ۵۰آب سردكن، به ظرفيـت     
 رويه از فوالدزنـگ نزن براق، مخزن از فوالد و                
 كمپرسور مجهز به الكتروموتور يـك فاز يـك و يـك          
 چهارم اسـب، ترموستات حرارتي قابل تنظيم و چهار         

 .عدد شير فوالدي برداشـت آب

۵،۰۳۴،۰۰۰دستگاه۱۸۰۱۰۶

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هوا هوا،دريچهكانال.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت
 .ميليمتر۵/۰  

۶۵،۰۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۱

كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت
 . ميليمتر۶/۰

۷۲،۱۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۲

كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت
 . ميليمتر۷۵/۰

۸۳،۲۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۳

 كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت            
 .يـك ميليمتر

۹۹،۷۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۴

كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت
 . ميليمتر۲۵/۱

۱۱۷،۵۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۵

كانال فلزي هوا، از ورق آهن گالوانيزه به ضخامـت
 . ميليمتر۵/۱

۱۳۶،۵۰۰مترمربع۱۹۰۱۰۶

از  اتصاالت برزنتي، براي حذف ارتعاشات، ساخته شده        
ها،  برزنـت به ابعاد و اندازه مشخـص شده در نقشه             
مانند  شامل نبشي، پيچ ومهره، چسـب، روغن اليـف و          

.آن، به ازاي سطح مفيد برزنـت

۸۴،۷۰۰مترمربع۱۹۰۲۰۱

۷۲،۵۰۰عدد۱۹۰۳۰۱ . اينچ، با دمپر۱۲دريچه هوا، به قطرتا 
. اينچ، با دمپر۱۴دريچه هوا، به قطر  ۸۸،۹۰۰عدد۱۹۰۳۰۲
. اينچ، با دمپر۱۵دريچه هوا، به قطر  ۹۸،۰۰۰عدد۱۹۰۳۰۳
۱۰۷،۵۰۰عدد۱۹۰۳۰۴ . اينچ ، با دمپر۱۶دريچه هوا، به قطر 
. اينچ، با دمپر۱۸دريچه هوا، به قطر  ۱۳۴،۰۰۰عدد۱۹۰۳۰۵
. اينچ، با دمپر۲۰دريچه هوا، به قطر  ۱۵۷،۵۰۰عدد۱۹۰۳۰۶
۲۱۶،۵۰۰عدد۱۹۰۳۰۷ . اينچ، با دمپر۲۴دريچه هوا، به قطر 

. اينچ، بدون دمپر۱۲دريچه هوا، به قطر تا  ۵۸،۰۰۰عدد۱۹۰۴۰۱
. اينچ، بدون دمپر۱۴دريچه هوا، به قطر  ۶۹،۱۰۰عدد۱۹۰۴۰۲
۷۵،۳۰۰عدد۱۹۰۴۰۳ . اينچ ، بدون دمپر۱۵دريچه هوا، به قطر
. اينچ، بدون دمپر۱۶دريچه هوا، به قطر  ۸۱،۸۰۰عدد۱۹۰۴۰۴
. اينچ، بدون دمپر۱۸دريچه هوا، به قطر  ۱۰۱،۰۰۰عدد۱۹۰۴۰۵
۱۱۷،۰۰۰عدد۱۹۰۴۰۶ . اينچ، بدون دمپر۲۰دريچه هوا، به قطر 
. اينچ، بدون دمپر۲۴دريچه هوا، به قطر  ۱۶۰،۰۰۰عدد۱۹۰۴۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هوا هوا،دريچهكانال.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  اينچ  ۱۲۰دريچه يكطرفه آهني متحرك بدون دمپر، تا        
 .مربع

۳۸،۵۰۰عدد۱۹۰۵۰۱

۱۲۰بر  دريچه يكطرفه آهني متحرك، بدون دمپر، مازاد         
 .اينچ مربع

۳۲۰اينچ مربع۱۹۰۵۰۲

۴۵،۶۰۰عدد۱۹۰۶۰۱ .مربع  اينچ ۱۲۰دريچه يكطرفه آهني متحرك با دمپر، تا
اينچ    ۱۲۰دريچه يكطرفه آهني متحرك، با دمپر، مازاد بر       

 .مربع
۳۷۰اينچ مربع۱۹۰۶۰۲

۵۶،۵۰۰عدد۱۹۰۷۰۱ .مربع  اينچ ۱۲۰دريچه دوطرفه آهني متحرك با دمپر، تا
اينچ    ۱۲۰دريچه دوطرفه آهني متحرك، با دمپر، مازاد بر       

 .مربع
۴۷۵اينچ مربع۱۹۰۷۰۲

  اينچ  ۱۲۰دريچه دوطرفه آهني متحرك، بدون دمپر، تا       
 .مربع

۴۷،۰۰۰عدد۱۹۰۸۰۱

۱۲۰مازادبر  دريچه دوطرفه آهني متحرك ، بدون دمپر،         
 .اينچ مربع 

۳۹۰اينچ مربع۱۹۰۸۰۲

اينچ    ۱۲۰دريچه سقفي آهني چهارگوش بدون دمپر، تا        
 .مربع

۴۹،۴۰۰عدد۱۹۰۹۰۱

۱۲۰دمپرمازادبر  دريچه سقفي آهني چهارگوش ، بدون        
 .اينچ مربع 

۴۱۰اينچ مربع۱۹۰۹۰۲

  اينچ  ۱۲۰دريچه سقفي آهني چهارگوش با دمپر، تا           
 .مربع

۵۹،۱۰۰عدد۱۹۱۰۰۱

  ۱۲۰دريچه سقفي آهني چهارگوش، با دمپر، مازاد بر         
 .اينچ مربع

۴۹۵اينچ مربع۱۹۱۰۰۲

۴۷،۰۰۰عدد۱۹۱۱۰۱ . اينچ مربع۱۲۰دريچه آهني ثابـت بدون دمپر، تا
.مربع اينچ۱۲۰دريچه آهني ثابـت، بدون دمپر، مازاد بر ۳۵۰اينچ مربع۱۹۱۱۰۲

. اينچ مربع۱۲۰دريچه آهني ثابـت با دمپر، تا ۴۷،۰۰۰عدد۱۹۱۲۰۱
۳۹۰اينچ مربع۱۹۱۲۰۲ . اينچ مربع۱۲۰دريچه آهني ثابـت، با دمپر، مازاد بر

. اينچ مربع۱۲۰ شكل، تا V پادري آهني  ۴۵،۵۰۰عدد۱۹۱۳۰۱
. اينچ مربع۱۲۰ شكل، مازاد بر V پادري آهني  ۳۸۰اينچ مربع۱۹۱۳۰۲
۴۰،۶۰۰عدد۱۹۱۴۰۱ . اينچ مربع۱۲۰ شكل، بدون قاب، تا  V پادري آهني 
  اينچ  ۱۲۰ شكل، بدون قاب، مازاد بر        V  پادري آهني   

 .مربع
۳۴۰اينچ مربع۱۹۱۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هوا هوا،دريچهكانال.نوزدهمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 دمپرآهني ضد حريق، براي نصـب داخل كانال، با             
 . اينچ مربع۱۵۰فيوزمربوط، تا

۹۱،۷۰۰عدد۱۹۱۵۰۱

 دمپرآهني ضد حريق، براي نصـب داخل كانال، با             
. اينچ مربع۱۵۰فيوزمربوط، مازاد بر

۵۳۰اينچ مربع۱۹۱۵۰۲

۷۵،۲۰۰عدد۱۹۱۶۰۱ . اينچ مربع۱۵۰، تا)بدون موتور(دمپرموتوري آهني 
  اينچ  ۱۵۰، مازاد بر   )بدون موتور (دمپرموتوري آهني    

 .مربع
۵۰۰اينچ مربع۱۹۱۶۰۲

۶۶،۱۰۰عدد۱۹۱۷۰۱ . اينچ مربع۱۵۰دفلكتور آهني، تا 
. اينچ مربع۱۵۰دفلكتور آهني، مازاد بر ۴۴۰اينچ مربع۱۹۱۷۰۲

.آلومينيومي)فن كويل(دريچه هواي تازه  ۳۹،۷۰۰عدد۱۹۱۸۰۱
 آلومينيومي، بدون دمپر،    )  الين گريل (دريچه خطي    

 . اينچ مربع۱۲۰تا
۵۹،۱۰۰عدد۱۹۱۹۰۱

مازاد  آلومينيومي، بدون دمپر،    )  الين گريل (دريچه خطي   
 . اينچ مربع۱۲۰بر

۴۹۵اينچ مربع۱۹۱۹۰۲

  ۱۲۰آلومينيومي، با دمپر، تا    )الين گريل (دريچه خطي   
 .اينچ مربع

۷۱،۲۰۰عدد۱۹۲۰۰۱

 آلومينيومي، بادمپر، مازاد    )  الين گريل (دريچه خطي    
 . اينچ مربع۱۲۰بر

۵۹۵اينچ مربع۱۹۲۰۰۲

 آلومينيومي، بدون  )الين ديفيوزر (دريچه سقفي خطي     
 . اينچ مربع۱۲۰دمپر، تا 

۶۷،۶۰۰عدد۱۹۲۱۰۱

 آلومينيومي، بدون  )الين ديفيوزر (دريچه سقفي خطي     
. اينچ مربع۱۲۰دمپر، مازاد بر 

۵۶۵اينچ مربع۱۹۲۱۰۲

 آلومينيومي، بادمپر،  )الين ديفيوزر (دريچه سقفي خطي    
 . اينچ مربع۱۲۰تا

۷۶،۰۰۰عدد۱۹۲۲۰۱

دمپر،  آلومينيومي، با   )الين ديفيوزر (دريچه سقفي خطي    
 . اينچ مربع۱۲۰مازاد بر

۶۳۵اينچ مربع۱۹۲۲۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هواكش.بيستمفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر و ظرفيـت     ۱۵هواكـش پنجره اي، به قطر        
 . فوت مكعـب در دقيقه۲۰۰تخليه 

۱۲۲،۰۰۰دستگاه۲۰۰۱۰۱

  سانتيمتر و ظرفيـت      ۲۰هواكـش پنجره اي، به قطر      
. فوت مكعـب در دقيقه۴۰۰ تا۲۰۰تخليه بيـش از 

۱۴۶،۵۰۰دستگاه۲۰۰۱۰۲

  سانتيمتر و ظرفيـت     ۲۵هواكـش پنجره اي، به قطر        
. فوت مكعـب در دقيقه۶۰۰ تا۴۰۰تخليه بيـش از 

۱۶۴،۰۰۰دستگاه۲۰۰۱۰۳

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۳۰هواكـش ديواري، به قطر   
 . فوت مكعـب در دقيقه۹۰۰

۵۰۴،۰۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۱

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۳۵هواكـش ديواري، به قطر     
. فوت مكعـب در دقيقه۱۴۰۰ تا۹۰۰بيـش از

۵۴۸،۵۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۲

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۴۰هواكـش ديواري، به قطر   
. فوت مكعـب در دقيقه۲۱۰۰ تا۱۴۰۰بيـش از

۶۸۰،۰۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۳

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۴۵هواكـش ديواري، به قطر     
 . فوت مكعـب در دقيقه۲۷۰۰ تا۲۱۰۰بيـش از

۸۰۵،۰۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۴

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۵۰هواكـش ديواري، به قطر   
با موتور   فوت مكعـب در دقيقه      ۳۷۵۰ تا ۲۷۰۰بيـش از 

 .يـك فاز يا سه فاز

۸۶۱،۵۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۵

تخليه   سانتيمتر و ظرفيـت     ۶۰هواكـش ديواري، به قطر   
با موتور   فوت مكعـب در دقيقه      ۵۹۰۰ تا ۳۷۵۰بيـش از 
 .سه فاز

۱،۳۶۵،۰۰۰دستگاه۲۰۰۲۰۶

  فوت مكعـب در     ۳۵۰هواكـش سقفي، به ظرفيـت تا     
.دقيقه و باموتور يـك فاز يا سه فاز

۱،۰۴۳،۰۰۰دستگاه۲۰۰۳۰۱

فوت    ۸۰۰ تا ۳۵۰هواكـش سقفي، به ظرفيـت بيـش از       
.مكعـب در دقيقه و با موتور يـك فاز يا سه فاز

۱،۳۹۸،۰۰۰دستگاه۲۰۰۳۰۲

فوت    ۱۶۰۰ تا ۸۰۰هواكـش سقفي، به ظرفيـت بيـش از     
 .مكعـب در دقيقه و با موتور سه فاز

۱،۹۱۱،۰۰۰دستگاه۲۰۰۳۰۳

  ۲۳۵۰ تا ۱۶۰۰هواكـش سقفي، به ظرفيـت بيـش از         
.فوت مكعـب در دقيقه و با موتورسه فاز

۲،۱۵۲،۰۰۰دستگاه۲۰۰۳۰۴

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هيتر كويل،يونيت فن.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. فوت مكعـب در دقيقه۲۰۰فن كويل، به ظرفيـت  ۱،۳۴۳،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۱
۱،۴۹۴،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۲ . فوت مكعـب در دقيقه۳۰۰فن كويل، به ظرفيـت 
. فوت مكعـب در دقيقه۴۰۰فن كويل، به ظرفيـت  ۱،۶۰۴،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۳
. فوت مكعـب در دقيقه۶۰۰فن كويل، به ظرفيـت  ۱،۷۵۷،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۴
۲،۵۸۵،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۵ . فوت مكعـب در دقيقه۸۰۰فن كويل، به ظرفيـت 
. فوت مكعـب در دقيقه۱۰۰۰فن كويل، به ظرفيـت  ۳،۰۰۱،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۶
. فوت مكعـب در دقيقه۱۲۰۰فن كويل، به ظرفيـت  ۳،۶۱۵،۰۰۰دستگاه۲۱۰۱۰۷

  ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت        
 .در ساعـت. يو.تي.بي

۱،۶۷۴،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۱

  ۱۵۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
 .در ساعـت. يو.تي. بي۲۰۰۰۰تا

۱،۶۷۴،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۲

  ۲۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
.در ساعـت. يو.تي. بي۳۰۰۰۰تا

۱،۸۳۰،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۳

  ۳۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
.در ساعـت. يو.تي. بي۴۰۰۰۰تا

۲،۱۳۰،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۴

  ۴۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
 .در ساعـت. يو.تي. بي۶۰۰۰۰تا

۲،۴۲۸،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۵

  ۶۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
.در ساعـت. يو.تي. بي۸۰۰۰۰تا

۲،۴۲۸،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۶

  ۸۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از          
.در ساعـت. يو.تي. بي۱۰۰۰۰۰تا

۲،۹۰۱،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۷

  ۱۰۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع افقي، به ظرفيـت بيـش از        
 .در ساعـت. يو.تي. بي۱۲۰۰۰۰تا

۲،۹۰۱،۰۰۰دستگاه۲۱۰۲۰۸

  ۱۰۰۰۰يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت               
.در ساعـت. يو.تي. بي۱۵۰۰۰تا

۲،۱۵۷،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۱

۱۵۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
.در ساعـت. يو.تي. بي۲۰۰۰۰تا

۲،۱۵۷،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۲

۲۰۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
 .در ساعـت. يو.تي. بي۳۰۰۰۰تا

۲،۳۵۶،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۳

۳۰۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
.در ساعـت. يو.تي. بي۴۰۰۰۰تا

۲،۷۴۶،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
هيتر كويل،يونيت فن.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۴۰۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
 .در ساعـت. يو.تي. بي۶۰۰۰۰تا

۲،۸۵۲،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۵

۶۰۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
.در ساعـت. يو.تي. بي۸۰۰۰۰تا

۳،۱۲۷،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۶

۸۰۰۰۰از  يونيـت هيتر، نوع عمودي، به ظرفيـت بيـش         
.در ساعـت. يو.تي. بي۱۰۰۰۰۰تا

۳،۷۳۴،۰۰۰دستگاه۲۱۰۳۰۷

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كولرآبي.ودومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. فوت مكعـب در دقيقه۳۰۰۰كولرآبي، به ظرفيـت  ۱،۱۱۳،۰۰۰دستگاه۲۲۰۱۰۱
۱،۴۰۳،۰۰۰دستگاه۲۲۰۱۰۲ . فوت مكعـب در دقيقه۴۰۰۰كولرآبي، به ظرفيـت 
. فوت مكعـب در دقيقه۶۵۰۰كولرآبي، به ظرفيـت  ۱،۴۶۹،۰۰۰دستگاه۲۲۰۱۰۳
. فوت مكعـب در دقيقه۷۰۰۰كولرآبي، به ظرفيـت  ۱،۶۴۶،۰۰۰دستگاه۲۲۰۱۰۴

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كولرگازي.وسومبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 در .  يو.تي. بي ۱۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت     
 .ساعت

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۱
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۲
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۲۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۳
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت. يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۴
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۶۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۵
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۷۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۶
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۱۹۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت. يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۷
يودرساعـت

۱۹۹،۵۰۰

.تي.بي    ۲۰۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۸
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۲۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۰۹
يودرساعـت

۰

.تي.بي    ۲۵۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت. يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۱۰
يودرساعـت

۱۸۹،۵۰۰

.تي.بي    ۲۹۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰كولرگازي، به ظرفيـت بيـش از    
 .در ساعت.يو

هزاربي تي ۲۳۰۱۱۱
يودرساعـت

۰

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
الكتروپمپ.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  گالن در دقيقه،    ۸الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي        
  فوت و قدرت موتور يـك دوازدهم اسـب          ۵ارتفاع  
 .بخار

۰دستگاه۲۴۰۱۰۱

دقيقه،   گالن در    ۲۰الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
اسـب   فوت و قدرت موتور يـك ششم           ۵/۵ارتفاع  
 .بخار

۰دستگاه۲۴۰۱۰۲

دقيقه،   گالن در    ۲۵الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
 .اسـب بخار  فوت و قدرت موتور يـك ششم ۶ارتفاع 

۶۹۵،۵۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۳

دقيقه،   گالن در    ۲۰الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
اسـب   فوت و قدرت موتور يـك چهارم           ۱۵ارتفاع  
 .بخار

۰دستگاه۲۴۰۱۰۴

دقيقه،   گالن در    ۲۴الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
.اسـب بخار فوت و قدرت موتور يـك سوم۲۲ارتفاع 

۰دستگاه۲۴۰۱۰۵

دقيقه،   گالن در    ۳۸الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
.اسـب بخار فوت و قدرت موتور يـك دوم۲۴ارتفاع 

۸۰۸،۵۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۶

دقيقه،   گالن در    ۵۵الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
 .اسـب بخار  فوت و قدرت موتور سه چهارم ۲۶ارتفاع 

۱،۰۸۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۱۰۷

دقيقه،   گالن در    ۳۶الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
.بخار فوت و قدرت موتور يـك اسـب۵۰ارتفاع 

۰دستگاه۲۴۰۱۰۸

دقيقه،   گالن در    ۸۰الكترو پمـپ روي خط، باآب دهي       
دوم   فوت و قدرت موتور يـك و يـك             ۳۷ارتفاع  

 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۱۰۹

۰دستگاه۲۴۰۲۰۱ .۳۲-۱۲۵پمـپ در اندازه 
.۳۲-۱۶۰پمـپ در اندازه  ۹۵۲،۵۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۲
.۳۲-۲۰۰پمـپ در اندازه  ۱،۰۱۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۳
۸۸۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۴ .۴۰-۱۲۵پمـپ در اندازه 
.۴۰-۱۶۰پمـپ در اندازه  ۱،۰۰۶،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۵
.۴۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  ۱،۰۸۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۶
۱،۱۹۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۷ .۴۰-۲۵۰پمـپ در اندازه 
.۵۰-۱۲۵پمـپ در اندازه  ۰دستگاه۲۴۰۲۰۸
.۵۰-۱۶۰پمـپ در اندازه  ۱،۰۴۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
الكتروپمپ.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.۵۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  ۱،۱۸۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۰
۱،۲۹۴،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۱ .۵۰-۲۵۰پمـپ در اندازه 
.۶۵-۱۲۵پمـپ دراندازه  ۱،۱۶۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۲
.۶۵-۱۶۰پمـپ در اندازه  ۱،۲۰۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۳
۱،۳۳۵،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۴ .۶۵-۲۰۰پمـپ در اندازه 
.۶۵-۲۵۰پمـپ در اندازه  ۱،۵۴۹،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۵
.۶۵-۳۱۵پمـپ در اندازه  ۱،۷۳۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۶
۱،۳۱۶،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۷ .۸۰-۱۶۰پمـپ در اندازه 
.۸۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  ۱،۴۶۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۸
.۸۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  ۱،۷۴۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۱۹
۲،۰۱۳،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۰ .۸۰-۳۱۵پمـپ در اندازه 
.۱۰۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  ۱،۶۱۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۱
.۱۰۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  ۱،۸۵۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۲
۲،۳۱۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۳ .۱۰۰-۳۱۵پمـپ در اندازه 
.۱۰۰-۴۰۰پمـپ در اندازه  ۲،۶۲۲،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۴
.۱۲۵-۲۵۰پمـپ در اندازه  ۲،۴۱۶،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۵
۲،۸۹۳،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۶ .۱۲۵-۳۱۵پمـپ در اندازه 
.۱۲۵-۴۰۰پمـپ در اندازه  ۰دستگاه۲۴۰۲۲۷
.۱۵۰-۳۱۵پمـپ در اندازه  ۳،۰۱۲،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۸
۳،۵۳۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۲۲۹ .۱۵۰-۴۰۰پمـپ در اندازه 

سه   دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود  
 .چهارم اسـب بخار

۴۶۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۱

  دور در دقيقه، به قدرت         ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود   
 .يـك اسـب بخار

۵۱۳،۵۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۲

۵/۱    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود  
 .اسـب بخار

۵۷۰،۵۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۳

  ۲ دور در دقيقه، به قدرت        ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود  
 .اسـب بخار

۶۸۴،۵۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۴

  ۳ دور در دقيقه، به قدرت        ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود  
 .اسـب بخار

۷۸۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
الكتروپمپ.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۴ دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۹۱۲،۵۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۶

  ۵ دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۱،۱۴۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۷

 دور در دقيقه، به قدرت۳۰۰۰الكترو موتور، حدود     
 . اسـب بخار۵/۷

۱،۴۳۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۸

۱۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۱،۶۵۴،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۰۹

۱۵    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۲،۲۵۸،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۱۰

۲۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۲،۴۷۵،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۱۱

۲۵    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۲،۶۳۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۳۱۲

۳۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۳۱۳

۴۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۳۱۴

۵۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۳۰۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۳۱۵

سه   دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .چهارم اسـب بخار

۵۱۳،۵۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۱

  دور در دقيقه، به قدرت        ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود     
 .يـك اسـب بخار

۵۴۷،۵۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۲

 دور در دقيقه، به قدرت۱۵۰۰الكترو موتور، حدود     
 . اسـب بخار۵/۱  

۶۳۹،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۳

  ۲ دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۷۳۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۴

  ۳ دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۸۸۹،۵۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
الكتروپمپ.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۴ دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۹۹۲،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۶

  ۵ دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۱،۲۲۰،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۷

 دور در دقيقه، به قدرت۱۵۰۰الكترو موتور، حدود     
 . اسـب بخار۵/۷

۱،۵۵۱،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۸

۱۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۱،۸۲۷،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۰۹

۱۵    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۲،۳۹۵،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۱۰

۲۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۲،۵۶۶،۰۰۰دستگاه۲۴۰۴۱۱

۲۵    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۴۱۲

۳۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۴۱۳

۴۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۴۱۴

۵۰    دور در دقيقه، به قدرت       ۱۵۰۰الكترو موتور، حدود    
 .اسـب بخار

۰دستگاه۲۴۰۴۱۵

۴







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، بايـك ال     ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 .كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك دوم اينچ

۳،۹۶۰مترطول۲۵۰۱۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت       
.كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي سه چهارم اينچ

۴،۰۸۰مترطول۲۵۰۱۰۲

  ميليمتر، بايـك ال     ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
.كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك اينچ

۴،۲۲۰مترطول۲۵۰۱۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك              

 .چهارم اينچ

۴،۶۱۰مترطول۲۵۰۱۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
دوم  كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك           

 .اينچ

۴،۷۷۰مترطول۲۵۰۱۰۵

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 . اينچ۲كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي 

۵،۱۲۰مترطول۲۵۰۱۰۶

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي دو و يـك دوم             

 .اينچ

۵،۶۴۰مترطول۲۵۰۱۰۷

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۳كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۵،۹۸۰مترطول۲۵۰۱۰۸

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۴كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۶،۸۶۰مترطول۲۵۰۱۰۹

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 . اينچ۵كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي 

۷،۵۲۰مترطول۲۵۰۱۱۰

  ميلميتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۶كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۸،۵۳۰مترطول۲۵۰۱۱۱

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
.كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي يـك دوم اينچ

۷،۴۸۰مترطول۲۵۰۲۰۱

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 .كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي سه چهارم اينچ

۷،۷۵۰مترطول۲۵۰۲۰۲

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
.كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي يـك اينچ

۸،۰۲۰مترطول۲۵۰۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي يـك و يـك              

 .چهارم اينچ

۸،۶۱۰مترطول۲۵۰۲۰۴

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
دوم  كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي يـك و يـك           

 .اينچ

۸،۸۷۰مترطول۲۵۰۲۰۵

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 . اينچ۲كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي 

۹،۳۹۰مترطول۲۵۰۲۰۶

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي دو و يـك دوم             

 .اينچ

۱۰،۲۰۰مترطول۲۵۰۲۰۷

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۳كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۱۱،۱۰۰مترطول۲۵۰۲۰۸

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۴كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۱۲،۷۰۰مترطول۲۵۰۲۰۹

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 . اينچ۵كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي 

۱۴،۲۰۰مترطول۲۵۰۲۱۰

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۶كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۱۶،۲۰۰مترطول۲۵۰۲۱۱

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۸كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۱۹،۵۰۰مترطول۲۵۰۲۱۲

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
 . اينچ۱۰كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي 

۲۳،۹۰۰مترطول۲۵۰۲۱۳

  ميلميتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
. اينچ۱۲كاغذ كرافـت،براي لوله به قطر نامي

۲۶،۱۰۰مترطول۲۵۰۲۱۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك دوم اينچ

۸،۰۵۰مترطول۲۵۰۳۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي سه چهارم اينچ

۸،۳۵۰مترطول۲۵۰۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 .قطر نامي يـك اينچ

۸،۶۵۰مترطول۲۵۰۳۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۹،۵۴۰مترطول۲۵۰۳۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

۹،۸۷۰مترطول۲۵۰۳۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۲قطر نامي 

۱۰،۵۰۰مترطول۲۵۰۳۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي دو و يـك دوم اينچ

۱۱،۷۰۰مترطول۲۵۰۳۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۳قطر نامي 

۱۲،۴۰۰مترطول۲۵۰۳۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۴قطر نامي 

۱۴،۲۰۰مترطول۲۵۰۳۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۵قطر نامي 

۱۵،۵۰۰مترطول۲۵۰۳۱۰

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۶قطر نامي 

۲۳،۰۰۰مترطول۲۵۰۳۱۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك دوم اينچ

۱۲،۷۰۰مترطول۲۵۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي سه چهارم اينچ

۱۳،۱۰۰مترطول۲۵۰۴۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 .قطر نامي يـك اينچ

۱۳،۵۰۰مترطول۲۵۰۴۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۱۵،۰۰۰مترطول۲۵۰۴۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

۱۵،۳۰۰مترطول۲۵۰۴۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۲قطر نامي 

۱۶،۱۰۰مترطول۲۵۰۴۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي دو و يـك دوم اينچ

۱۷،۹۰۰مترطول۲۵۰۴۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۳قطر نامي 

۱۸،۸۰۰مترطول۲۵۰۴۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۴قطر نامي 

۲۰،۶۰۰مترطول۲۵۰۴۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۵قطر نامي 

۲۳،۱۰۰مترطول۲۵۰۴۱۰

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۶قطر نامي 

۲۵،۴۰۰مترطول۲۵۰۴۱۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۸قطر نامي 

۲۹،۰۰۰مترطول۲۵۰۴۱۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۱۰قطر نامي

۳۴،۶۰۰مترطول۲۵۰۴۱۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه به ضخامـت        
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۱۲قطر نامي 

۳۸،۰۰۰مترطول۲۵۰۴۱۴

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك دوم اينچ

۸،۳۶۰مترطول۲۵۰۵۰۱

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي سه چهارم اينچ

۹،۴۲۰مترطول۲۵۰۵۰۲

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك اينچ

۱۰،۱۰۰مترطول۲۵۰۵۰۳

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

.نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۱۱،۳۰۰مترطول۲۵۰۵۰۴

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي يـك و يـك دوم اينچ

۱۲،۴۰۰مترطول۲۵۰۵۰۵

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۲نامي 

۱۳،۸۰۰مترطول۲۵۰۵۰۶

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي دو و يـك دوم اينچ

۱۶،۳۰۰مترطول۲۵۰۵۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۳نامي 

۱۸،۱۰۰مترطول۲۵۰۵۰۸

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۴نامي 

۲۱،۷۰۰مترطول۲۵۰۵۰۹

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك دوم اينچ

۱۷،۴۰۰مترطول۲۵۰۶۰۱

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي سه چهارم اينچ

۱۸،۶۰۰مترطول۲۵۰۶۰۲

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك اينچ

۱۹،۷۰۰مترطول۲۵۰۶۰۳

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

.نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۲۲،۷۰۰مترطول۲۵۰۶۰۴

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي يـك و يـك دوم اينچ

۲۳،۰۰۰مترطول۲۵۰۶۰۵

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۲نامي 

۲۵،۵۰۰مترطول۲۵۰۶۰۶

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي دو و يـك دوم اينچ

۲۹،۰۰۰مترطول۲۵۰۶۰۷

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۳نامي

۳۲،۰۰۰مترطول۲۵۰۶۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 عايق پشم شيشه پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي          
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۴نامي 

۴۶،۹۰۰مترطول۲۵۰۶۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۳۰عايق پشم شيشه، به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي            

 .عايق كاري

۱۲،۷۰۰مترمربع۲۵۰۷۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه، به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي            

 .عايق كاري

۱۹،۲۰۰مترمربع۲۵۰۷۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۳۰عايق پشم شيشه، به ضخامـت       
پوشـش  كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه،          

رنـگ روغني،  پارچه اي متقال، ماستيـك و دو دسـت         
 .براي عايق كاري

۲۳،۹۰۰مترمربع۲۵۰۸۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم شيشه، به ضخامـت       
پوشـش  كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه،          

رنـگ روغني،  پارچه اي متقال، ماستيـك و دو دسـت         
 .براي عايق كاري

۳۰،۹۰۰مترمربع۲۵۰۸۰۲

 عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي يـك دوم               
 .اينچ

۳،۱۷۰مترطول۲۵۰۹۰۱

 عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي سه چهارم              
 .اينچ

۳،۶۲۰مترطول۲۵۰۹۰۲

.عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي يـك اينچ ۴،۰۸۰مترطول۲۵۰۹۰۳
 عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك             

 .چهارم اينچ
۴،۵۴۰مترطول۲۵۰۹۰۴

 عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك             
 .دوم اينچ

۴،۹۶۰مترطول۲۵۰۹۰۵

. اينچ۲عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي ۵،۷۳۰مترطول۲۵۰۹۰۶
 عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي دو و يـك               

 .دوم اينچ
۶،۸۶۰مترطول۲۵۰۹۰۷

. اينچ۳عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي ۷،۶۱۰مترطول۲۵۰۹۰۸
. اينچ۴عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي ۹،۶۰۰مترطول۲۵۰۹۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. اينچ۵عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي ۱۱،۳۰۰مترطول۲۵۰۹۱۰
۱۳،۳۰۰مترطول۲۵۰۹۱۱ . اينچ۶عايق قير و گوني، براي لوله به قطر نامي 

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
.كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
.كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي سه چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 .كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك              

 .چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
دوم  كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك           

 .اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۲كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۰مترطول۲۵۱۰۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي دو و يـك دوم             

 .اينچ

۰مترطول۲۵۱۰۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۳كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۰مترطول۲۵۱۰۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 . اينچ۴كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۰۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۵كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۰مترطول۲۵۱۰۱۰

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۶كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۰مترطول۲۵۱۰۱۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 .كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك دوم اينچ

۹،۷۶۰مترطول۲۵۱۱۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
.كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي سه چهارم اينچ

۱۰،۱۰۰مترطول۲۵۱۱۰۲



بهای کلمقدارشرح
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فهرست بهاي واحد پايه رشته
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۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 .كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك اينچ

۱۰،۵۰۰مترطول۲۵۱۱۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك              

 .چهارم اينچ

۱۱،۳۰۰مترطول۲۵۱۱۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
دوم  كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي يـك و يـك           

 .اينچ

۱۱،۷۰۰مترطول۲۵۱۱۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۲كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۱۲،۴۰۰مترطول۲۵۱۱۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي دو و يـك دوم             

 .اينچ

۱۳،۵۰۰مترطول۲۵۱۱۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۳كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۱۴،۶۰۰مترطول۲۵۱۱۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 . اينچ۴كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي 

۱۶،۷۰۰مترطول۲۵۱۱۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۵كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۱۸،۷۰۰مترطول۲۵۱۱۱۰

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۶كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۲۱،۲۰۰مترطول۲۵۱۱۱۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
 . اينچ۸كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي 

۲۵،۵۰۰مترطول۲۵۱۱۱۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۱۰كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۳۱،۰۰۰مترطول۲۵۱۱۱۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
. اينچ۱۲كاغذ كرافـت، براي لوله به قطر نامي

۳۴،۱۰۰مترطول۲۵۱۱۱۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي سه چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 .قطر نامي يـك اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۲قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۲۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي دو و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۲۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۳قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۲۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۴قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۲۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۵قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۲۱۰

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۶قطر نامي 

۰مترطول۲۵۱۲۱۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك دوم اينچ

۱۵،۰۰۰مترطول۲۵۱۳۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي سه چهارم اينچ

۱۵،۵۰۰مترطول۲۵۱۳۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 .قطر نامي يـك اينچ

۱۶،۰۰۰مترطول۲۵۱۳۰۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۱۷،۶۰۰مترطول۲۵۱۳۰۴

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي يـك و يـك دوم اينچ

۱۸،۲۰۰مترطول۲۵۱۳۰۵

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۲قطر نامي 

۱۹،۱۰۰مترطول۲۵۱۳۰۶

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

.قطر نامي دو و يـك دوم اينچ

۲۱،۲۰۰مترطول۲۵۱۳۰۷

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۳قطر نامي 

۲۲،۳۰۰مترطول۲۵۱۳۰۸

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۴قطر نامي 

۲۴،۶۰۰مترطول۲۵۱۳۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۵قطر نامي 

۲۸،۱۰۰مترطول۲۵۱۳۱۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۶قطر نامي 

۳۰،۴۰۰مترطول۲۵۱۳۱۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۸قطر نامي 

۳۵،۰۰۰مترطول۲۵۱۳۱۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۱۰قطر نامي 

۴۱،۷۰۰مترطول۲۵۱۳۱۳

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
به  كاغذ كرافـت و پوشـش پارچه اي متقال، براي لوله           

 . اينچ۱۲قطر نامي 

۴۶،۰۰۰مترطول۲۵۱۳۱۴

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۱

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي سه چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۲

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۳

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

.نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۴

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي يـك و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۵

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۲نامي 

۰مترطول۲۵۱۴۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي دو و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۴۰۷

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۳نامي 

۰مترطول۲۵۱۴۰۸

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۲۵كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۴نامي 

۰مترطول۲۵۱۴۰۹

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۱

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي سه چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۲

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 .نامي يـك اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۳

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

.نامي يـك و يـك چهارم اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۴

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي يـك و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۵

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۲نامي 

۰مترطول۲۵۱۵۰۶

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     
.نامي دو و يـك دوم اينچ

۰مترطول۲۵۱۵۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
عايق.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۳نامي 

۰مترطول۲۵۱۵۰۸

 عايق پشم سنـگ پيـش ساخته با روكـش آلومينيومي         
قطر   ميليمتر، براي لوله به      ۵۰كارخانه اي، به ضخامـت     

 . اينچ۴نامي 

۰مترطول۲۵۱۵۰۹

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ، به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي            

.عايق كاري كانالهاي هوا

۰مترمربع۲۵۱۶۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ، به ضخامـت       
 كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه، براي            

.عايق كاري كانالهاي هوا

۲۵،۳۰۰مترمربع۲۵۱۶۰۲

  ميليمتر، با يـك ال      ۲۵عايق پشم سنـگ، به ضخامـت       
پوشـش  كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه،          

رنـگ روغني  پارچه اي متقال، ماستيـك و دو دسـت         
.براي عايق كاري كانالهاي هوا

۰مترمربع۲۵۱۷۰۱

  ميليمتر، با يـك ال      ۵۰عايق پشم سنـگ به ضخامـت       
پوشـش  كاغذ كرافـت و سيم پيچي با مفتول گالوانيزه،          

روغني  پارچه اي متقال، ماستيـك و دو دسـت رنـگ           
 .براي عايق كاري كانالهاي هوا

۳۷،۰۰۰مترمربع۲۵۱۷۰۲

١۴







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مبرد دستگاههاي.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۱۲به ظرفيـت 

۶۴،۹۱۴،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۱

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۲۰به ظرفيـت 

۱۰۶،۶۱۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۲

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۳۵به ظرفيـت 

۱۴۵،۱۵۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۳

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۴۵به ظرفيـت 

۱۵۸،۲۴۰،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۴

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۵۵به ظرفيـت 

۱۹۱،۶۳۴،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۵

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۶۵به ظرفيـت 

۲۱۶،۵۳۲،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۶

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۷۵به ظرفيـت 

۲۵۹،۶۲۷،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۷

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۸۵به ظرفيـت 

۳۰۳،۶۰۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۸

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۹۵به ظرفيـت 

۳۳۰،۸۹۰،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۰۹

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۱۱۰به ظرفيـت 

۳۵۵،۱۵۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۱۰

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۲۰به ظرفيـت 

۳۷۴،۹۱۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۱۱

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۳۰به ظرفيـت 

۴۰۸،۶۹۸،۰۰۰دستگاه۲۷۰۱۱۲

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۱۴۰به ظرفيـت 

۰دستگاه۲۷۰۱۱۳

 )   Water Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۶۰به ظرفيـت 

۰دستگاه۲۷۰۱۱۴

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۲ظرفيـت 

۶۳،۰۳۳،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مبرد دستگاههاي.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۲۰ظرفيـت 

۱۰۶،۲۸۷،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۲

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۳۵ظرفيـت 

۱۴۵،۱۵۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۳

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۴۵ظرفيـت 

۱۵۸،۲۴۰،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۴

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۵۵ظرفيـت 

۱۹۱،۶۳۴،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۵

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۶۵ظرفيـت 

۲۱۶،۵۳۲،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۶

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۷۵ظرفيـت 

۲۵۹،۶۲۷،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۷

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۸۵ظرفيـت 

۳۰۳،۶۰۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۸

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۹۵ظرفيـت 

۳۳۰،۸۹۰،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۰۹

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۱۰ظرفيـت 

۳۵۵،۱۵۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۱۰

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۱۲۰ظرفيـت 

۳۷۴،۹۱۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۱۱

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۳۰ظرفيـت 

۴۰۸،۶۹۸،۰۰۰دستگاه۲۷۰۲۱۲

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
. تن واقعي۱۴۰ظرفيـت 

۰دستگاه۲۷۰۲۱۳

 به )    Air Cooled Water Chiller  (دستگاه مبرد   
 . تن واقعي۱۶۰ظرفيـت 

۰دستگاه۲۷۰۲۱۴

. تن واقعي۶دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۱۵،۵۶۰،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۱
. تن واقعي۱۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۱۷،۵۹۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۲
۲۲،۷۰۲،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۳ . تن واقعي۱۵دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت 
. تن واقعي۲۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۳۲،۵۴۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۴
. تن واقعي۳۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۳۷،۰۵۳،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
مبرد دستگاههاي.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. تن واقعي۴۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۴۳،۰۰۶،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۶
۶۰،۷۰۱،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۷ . تن واقعي۵۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت 
. تن واقعي۶۰دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۶۸،۹۸۴،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۸
. تن واقعي۷۵دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت ۸۰،۰۷۹،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۰۹
۹۰،۳۴۴،۰۰۰دستگاه۲۷۰۳۱۰ . تن واقعي۹۵دستگاه كندانسور هوايي به ظرفيـت 

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كننده خنك برجهاي.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 برج خنـك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
 . گالن آب در دقيقه۵۰ظرفيـت خنـك كنندگي 

۱۰،۵۴۳،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۱

 برج خنـك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
. گالن آب در دقيقه۱۲۰ظرفيـت خنـك كنندگي

۱۷،۴۲۹،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۲

 برج خنـك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
. گالن آب در دقيقه۲۰۰ظرفيـت خنـك كنندگي

۲۱،۴۱۱،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۳

 برج خنـك كننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
 . گالن آب در دقيقه۳۰۰ظرفيـت خنـك كنندگي 

۲۴،۴۴۳،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۴

 برج خنـك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
. گالن آب در دقيقه۴۰۰ظرفيـت خنـك كنندگي

۳۶،۳۲۸،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۵

 برج خنـك كننده، با بدنه از ورق آهن گالوانيزه و               
. گالن آب در دقيقه۵۰۰ظرفيـت خنـك كنندگي

۳۸،۴۳۷،۰۰۰دستگاه۲۸۰۱۰۶

خنـك  برج خنـك كننده، با اسكلـت فلزي، به ظرفيـت         
 . گالن آب در دقيقه۶۰۰كنندگي 

۴۱،۱۹۲،۰۰۰دستگاه۲۸۰۲۰۱

خنـك  برج خنـك كننده، با اسكلـت فلزي، به ظرفيـت         
. گالن آب در دقيقه۱۰۰۰كنندگي 

۷۱،۲۷۵،۰۰۰دستگاه۲۸۰۲۰۲

خنـك  برج خنـك كننده، با اسكلـت فلزي، به ظرفيـت         
. گالن آب در دقيقه۱۵۰۰كنندگي 

۱۱۹،۰۷۷،۰۰۰دستگاه۲۸۰۲۰۳

خنـك  برج خنـك كننده، با اسكلـت فلزي، به ظرفيـت         
 . گالن آب در دقيقه۲۰۰۰كنندگي 

۱۳۸،۸۶۲،۰۰۰دستگاه۲۸۰۲۰۴

خنـك  برج خنـك كننده، با اسكلـت فلزي، به ظرفيـت         
. گالن آب در دقيقه۲۵۰۰كنندگي 

۲۰۲،۷۵۰،۰۰۰دستگاه۲۸۰۲۰۵

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بهداشتي،شيرآالت بهداشتي لوازم.ونهمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

×  ۵۷روشويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي              ۴۴  
 .سانتيمتر، بدون پايه

۹۱،۷۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۱

×  ۶۰روشويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي              ۴۶  
 .سانتيمتر، بدون پايه

۱۰۲،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۲

×  ۶۵روشويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي              ۴۹  
 .سانتيمتر، بدون پايه

۱۰۲،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۳

  ۴۶×۶۰روشويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر، بدون پايه

۱۳۳،۵۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۴

  ۴۹×۶۵روشويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر، بدون پايه

۱۳۳،۵۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۵

  ۴۶×۶۰روشويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي               
 .سانتيمتر، با پايه

۱۴۶،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۶

  ۴۶×۶۰روشويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر، با پايه

۱۴۶،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۷

  ۴۹×۶۵روشويي از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي               
 .سانتيمتر، با پايه

۱۷۶،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۸

  ۴۹×۶۵روشويي از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر، با پايه

۱۷۶،۰۰۰دستگاه۲۹۰۱۰۹

تقريبي  توالـت شرقي از چيني سفيد، جا پادار، به ابعاد           
 . سانتيمتر۵۶×۴۵

۱۴۱،۵۰۰دستگاه۲۹۰۲۰۱

تقريبي  توالـت شرقي از چيني رنگي، جا پادار، به ابعاد           
 . سانتيمتر۵۶×۴۵

۱۴۱،۵۰۰دستگاه۲۹۰۲۰۲

 توالـت غربي، با فالش تانـك از چيني سفيد، به ابعاد           
نشيمن   سانتيمتر، سيفون سرخود، با      ۷۵×۴۶×۷۵تقريبي  

.طور كاملو درپوش لواليي و وسايل داخلي منبع به

۴۰۲،۵۰۰دستگاه۲۹۰۳۰۱

 توالـت غربي، با فالش تانـك از چيني رنگي، به ابعاد           
نشيمن   سانتيمتر، سيفون سرخود، با      ۷۵×۴۶×۷۵تقريبي  

.طور كاملو درپوش لواليي و وسايل داخلي منبع به

۴۰۲،۵۰۰دستگاه۲۹۰۳۰۲

۳۸×۳۶×۵۸   از چيني سفيد، به ابعاد تقريبي         )  بيده(شويه  
 .سانتيمتر

۱۹۷،۵۰۰دستگاه۲۹۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بهداشتي،شيرآالت بهداشتي لوازم.ونهمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۸×۳۶×۵۸     از چيني رنگي، به ابعاد تقريبي       )  بيده(شويه  
 .سانتيمتر

۱۹۷،۵۰۰دستگاه۲۹۰۴۰۲

.ازچيني سفيد، نوع ديواري) پيسوار(اورينال  ۸۷،۸۰۰دستگاه۲۹۰۵۰۱
.از چيني رنگي، نوع ديواري) پيسوار(اورينال  ۸۷،۸۰۰دستگاه۲۹۰۵۰۲

  ۷۵×۷۵زيردوشي فوالدي لعابي سفيد، به ابعاد تقريبي         
 .سانتيمتر

۱۳۶،۵۰۰دستگاه۲۹۰۶۰۱

  ۷۵×۷۵زيردوشي فوالدي لعابي رنگي، به ابعاد تقريبي         
 .سانتيمتر

۱۳۶،۵۰۰دستگاه۲۹۰۶۰۲

  ۷۵×۷۵زيردوشي چدني لعابي سفيد، به ابعادتقريبي          
 .سانتيمتر

۰دستگاه۲۹۰۶۰۳

  ۷۵×۷۵زيردوشي چدني لعابي رنگي، به ابعاد تقريبي          
 .سانتيمتر

۰دستگاه۲۹۰۶۰۴

.سانتيمتر۷۲×۷۲زيردوشي چيني سفيد، به ابعاد تقريبي ۳۱۰،۰۰۰دستگاه۲۹۰۶۰۵
۳۱۰،۰۰۰دستگاه۲۹۰۶۰۶ .سانتيمتر  ۷۲×۷۲زيردوشي چيني رنگي، به ابعاد تقريبي 

  ۱۷۰×۷۰وان فوالدي لعابي سفيد، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر

۸۱۱،۰۰۰دستگاه۲۹۰۷۰۱

  ۱۷۰×۷۰وان فوالدي لعابي رنگي، به ابعاد تقريبي              
 .سانتيمتر

۸۱۱،۰۰۰دستگاه۲۹۰۷۰۲

  ۱۷۰×۷۰وان چدني لعابي سفيد، به ابعاد تقريبي               
 .سانتيمتر، با پايه هاي چدني

۰دستگاه۲۹۰۷۰۳

  ۱۷۰×۷۰وان چدني لعابي رنگي، به ابعاد تقريبي               
.سانتيمتر، با پايه هاي چدني

۰دستگاه۲۹۰۷۰۴

   ۸/۱۸سينـك ظرفشويي، از فوالد زنـگ نزن                
 ميليمتر، سيني به ابعاد تقريبي۷/۰به ضخامـت حدود     

  ۱۶ سانتيمتر و عمق تقريبي لگن حدود            ۱۰۰×۵۰   
 .سانتيمتر

۱۲۵،۰۰۰دستگاه۲۹۰۸۰۱

  ۸/۱۸سينـك ظرفشويي، از فوالد زنـگ نزن                 
  ميليمتر، داراي دولگن به عمق       ۷/۰به ضخامـت حدود    

   سانتيمتر و يـك سيني به ابعاد تقريبي              ۱۶تقريبي  
 . سانتيمتر۱۵۰×۵۰

۲۴۵،۰۰۰دستگاه۲۹۰۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بهداشتي،شيرآالت بهداشتي لوازم.ونهمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

   ۸/۱۸سينـك ظرفشويي، از فوالد زنـگ نزن                 
  ميليمتر، داراي دولگن به عمق       ۷/۰به ضخامـت حدود    

۱۷۰×۵۰    سانتيمتر و دو سيني به ابعاد تقريبي         ۱۶تقريبي  
 .سانتيمتر

۳۱۶،۵۰۰دستگاه۲۹۰۸۰۳

از   ليتر ساخته شده     ۱۰فالش تانـك، به ظرفيـت تقريبي      
 ورق آهن گالوانيزه، شامل درپوش، شناور، سرريز،           
با  دسته و زنجير، لوله تخليه يـك و يـك چهارم اينچ             

 .بسـت و پيچ و مهره

۱۷۴،۰۰۰دستگاه۲۹۰۹۰۱

شامل   ليتر،   ۱۰فالش تانـك لعابي، به ظرفيـت تقريبي        
تخليه يـك  درپوش، شناور، سرريز، دسته و زنجير، لوله        

 .مهره و يـك چهارم اينچ، با بسـت و پيچ و 

۱۳۱،۵۰۰دستگاه۲۹۰۹۰۲

 فالش والوكرمه سه چهارم اينچ، با لوله كرمه يـك و            
 .يـك چهارم اينچ

۸۹،۳۰۰دستگاه۲۹۱۰۰۱

 كفشوي برنجي، با پنجره كرمه گرد يا چهارگوش،             
به قطر   سانتيمتر، سيفون سرخود،     ۱۰×۱۰به ابعاد تقريبي    

 . اينچ۲

۲۱،۷۰۰عدد۲۹۱۱۰۱

 كفشوي چدني لعابي، با پنجره چدني لعابي، به ابعاد             
.اينچ۲ سانتيمتر، سيفون سرخود، به قطر۱۵×۱۵تقريبي 

۲۱،۲۰۰عدد۲۹۱۱۰۲

 شيرمخلوط روشويي كرمه، توكا سه و دو پايه، به قطر            
 .يـك دوم اينچ، با پولـك، واشر و مهره كرمه

۱۱۶،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۱

 شير مخلوط روشويي كرمه، نوع ديواري، به قطر يـك          
.دوم اينچ، با پولـك، واشر و مهره كرمه

۹۶،۶۰۰عدد۲۹۱۲۰۲

به قطر  شير مخلوط روشويي كرمه، توكا سه و تـك پايه، 
.يـك دوم اينچ، با پولـك، واشر و مهره كرمه

۱۳۱،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۳

به قطر  شير مخلوط روشويي كرمه، توكا سه و سه پايه،           
 .يـك دوم اينچ، با پولـك، واشر و مهره كرمه

۱۷۸،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۴

با  شير مخلوط شيلنـگ دار كرمه، به قطر يـك دوم اينچ،           
 پولـك كرمه، افشانـك، قالب و شيلنـگ خرطومي           

 . سانتيمتر۱۲۰كرمه، به طول تقريبي 

۱۱۲،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۵

علم،  شير مخلوط كرمه دوش، به قطر يـك دوم اينچ، با           
.سردوش و بسـت كرمه

۲۰۵،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بهداشتي،شيرآالت بهداشتي لوازم.ونهمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

علم  شير مخلوط كرمه دوش، به قطر يـك دوم اينچ، با            
تلفني  سردوش، بسـت كرمه و يـك عدد دوش كمر            

.باسه راه تبديل مربوط كرمه

۲۶۲،۰۰۰عدد۲۹۱۲۰۷

.شير مخلوط بيده كرمه، به قطر يـك دوم اينچ ۲۲۸،۵۰۰عدد۲۹۱۲۰۸
 شير تكي شيلنـگ دار كرمه، به قطر يـك دوم اينچ، با            

به  پولـك، افشانـك، قالب و شيلنـگ خرطومي كرمه،         
. سانتيمتر۱۲۰طول تقريبي 

۵۶،۷۰۰عدد۲۹۱۳۰۱

 شير تكي دنباله بلند كرمه، به قطر يـك دوم اينچ با               
 .پولـك كرمه

۲۱،۸۰۰عدد۲۹۱۳۰۲

 شير پيسوار كرمه، به قطر سه هشتم اينچ، با مهره،               
 . سانتيمتر۳۰پولـك و لوله كرمه، به طول تقريبي 

۳۴،۴۰۰عدد۲۹۱۴۰۱

 زير آب كرمه، به قطر يـك و يـك چهارم اينچ، براي             
.روشويي و ظرفشويي، با درپوش الستيكي و زنجير

۱۱،۵۰۰عدد۲۹۱۵۰۱

 زير آب كرمه، به قطر يـك و يـك دوم اينچ، براي               
.روشويي و ظرفشويي، با درپوش الستيكي و زنجير

۱۱،۵۰۰عدد۲۹۱۵۰۲

 زيرآب برنجي، به قطر يـك و يـك چهارم اينچ با               
 .پنجره كرمه، به انضمام درپوش الستيكي و زنجير

۲۰،۱۰۰عدد۲۹۱۵۰۳

 زيرآب برنجي به قطر يـك و يـك دوم اينچ، با پنجره            
.كرمه، به انضمام درپوش الستيكي و زنجير

۲۰،۱۰۰عدد۲۹۱۵۰۴

پنجره  زيرآب برنجي، به قطر يـك و يـك دوم اينچ، با            
درپوش  و سرريز، كرمه با تمام لوله هاي رابط زنجير و            

 .الستيكي براي وان

۴۹،۵۰۰عدد۲۹۱۵۰۵

اينچ،  سيفون كرمه، به قطر ورودي، يـك و يـك چهارم          
 به انضمام لوله هاي رابط، پولـك كرمه و تبديل                

 .الستيكي

۳۱،۱۰۰عدد۲۹۱۶۰۱

به  سيفون كرمه، به قطر ورودي، يـك و يـك دوم اينچ،           
.الستيكيانضمام لوله هاي رابط، پولـك كرمه و تبديل

۳۷،۳۰۰عدد۲۹۱۶۰۲

لوله  سيفون برنجي، به قطر يـك و يـك چهارم اينچ، با           
 .هاي رابط برنجي و تبديل الستيكي

۳۰،۶۰۰عدد۲۹۱۶۰۳

 سيفون برنجي، به قطر يـك و يـك دوم اينچ، با لوله             
.هاي رابط برنجي و تبديل الستيكي

۳۷،۸۰۰عدد۲۹۱۶۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بهداشتي،شيرآالت بهداشتي لوازم.ونهمبيستفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 سه راه كرمه براي سينـك دولگنه، با لوله هاي كرمه             
 .مربوط

۲۹،۰۰۰عدد۲۹۱۶۰۵

 شير شيلنگي برنجي، به قطر يـك دوم اينچ، با ماسوره           
.سرشيلنـگ، به طور كامل

۲۰،۸۰۰عدد۲۹۱۷۰۱

ماسوره  شير شيلنگي برنجي، به قطر سه چهارم اينچ، با           
.سرشيلنـگ، به طور كامل

۲۲،۴۰۰عدد۲۹۱۷۰۲

 شير شيلنگي برنجي، به قطر يـك اينچ، با ماسوره              
 .سرشيلنـگ، به طور كامل

۳۱،۰۰۰عدد۲۹۱۷۰۳

 شيرشيلنگي كرمه، به قطر يـك دوم اينچ، با ماسوره            
.سرشيلنـگ، به طور كامل

۲۳،۴۰۰عدد۲۹۱۷۰۴

 شير شيلنگي كرمه، به قطر سه چهارم اينچ، با ماسوره            
.سرشيلنـگ، به طور كامل

۲۴،۴۰۰عدد۲۹۱۷۰۵

 شير شيلنگي كرمه، به قطر يـك اينچ، با ماسوره                
 .سرشيلنـگ، به طور كامل

۳۳،۱۰۰عدد۲۹۱۷۰۶

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
نشاني آتشوسايل.امسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 به )  سر لوله آتـش نشاني       (النـس آلومينيومي ساده     
  سانتيمتر، به قطر يـك و يـك دوم           ۵۰طول تقريبي   
 .اينچ، بدون شير

۵۶،۷۰۰عدد۳۰۰۱۰۱

طول  به  )  سر لوله آتـش نشاني   (النـس آلومينيومي ساده    
 . اينچ، بدون شير۲ سانتيمتر، به قطر ۵۰تقريبي 

۶۳،۴۰۰عدد۳۰۰۱۰۲

طول  به  )  سرلوله آتـش نشاني  (النـس آلومينيومي ساده    
اينچ، بدون   سانتيمتر، به قطر دو و يـك دوم         ۵۰تقريبي  

 .شير

۷۶،۰۰۰عدد۳۰۰۱۰۳

به  )  با ضامن يا بدون ضامن    (النـس آلومينيومي شيردار    
با   سانتيمتر و به قطر يـك و يـك دوم اينچ،             ۵۰طول  
 .صافي

۱۱۱،۰۰۰عدد۳۰۰۲۰۱

به  )  با ضامن يا بدون ضامن    (النـس آلومينيومي شيردار    
.  اينچ، با صافي۲ سانتيمتر و به قطر۵۰طول 

۱۲۶،۵۰۰عدد۳۰۰۲۰۲

به  )  با ضامن يا بدون ضامن    (النـس آلومينيومي شيردار    
با   سانتيمتر و به قطر دو و يـك دوم اينچ،               ۵۰طول  
 .صافي

۱۴۲،۰۰۰عدد۳۰۰۲۰۳

 بدون (لوله آتـش نشاني از نخ پرلون تو الستيكي              
.، به قطر يـك و يـك دوم اينچ)كوپلينـگ

۱۸،۷۰۰مترطول۳۰۰۶۰۱

 بدون (لوله آتـش نشاني از نخ پرلون تو الستيكي              
 .  اينچ۲، به قطر )كوپلينـگ

۲۶،۱۰۰مترطول۳۰۰۶۰۲

 بدون (لوله آتـش نشاني از نخ پرلون تو الستيكي              
.، به قطر دو و يـك دوم اينچ)كوپلينـگ

۳۶،۴۰۰مترطول۳۰۰۶۰۳

اينچ  كوپلينـگ آتـش نشاني، به قطر يـك و يـك دوم           
 .بطور كامل

۲۰،۵۰۰عدد۳۰۰۷۰۱

. اينچ بطور كامل۲كوپلينـگ آتـش نشاني، به قطر ۲۵،۹۰۰عدد۳۰۰۷۰۲
 كوپلينـگ آتـش نشاني، به قطر دو و يـك دوم اينچ             

 .بطور كامل
۳۵،۵۰۰عدد۳۰۰۷۰۳

سانتيمتر،    ۷۵×۶۵×۲۰جعبه آتـش نشاني، به ابعادتقريبي     
جاي  مجهز به قرقره دوار، يـك در، قفل ايمني،                
و يـك  مخصوص كليد، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ         

.توي كاردسـت رنـگ روغني ، آماده براي نصـب

۲۴۶،۵۰۰عدد۳۰۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
نشاني آتشوسايل.امسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۷۵×۶۵×۲۰جعبه آتـش نشاني، به ابعاد تقريبي              
 باز شو از دو    (سانتيمتر، مجهز به قرقره دوار ، دو در،          

 ، قفل ايمني، جاي مخصوص كليد، با دو              )جهـت
روغني،  دسـت رنـگ ضد زنـگ و يـك دسـت رنـگ          

 .آماده براي نصـب توي كار

۳۵۹،۵۰۰عدد۳۰۰۸۰۲

  ۷۵×۶۵×۲۰جعبه آتـش نشاني، به ابعاد تقريبي              
 سانتيمتر، مجهز به قرقره دوار، يـك در، قفل ايمني،            
و  جاي مخصوص كليد، با دو دسـت رنـگ ضدز نـگ          

 يـك دسـت رنـگ روغني، آماده براي نصـب روي           
.كار

۲۲۴،۰۰۰عدد۳۰۰۸۰۳

 شيرفلكه برنجي دنده اي فشارقوي، مخصوص آتـش         
 نشاني، به قطر يـك و يـك دوم اينچ، براي فشار                

).بدون كوپلينـگ( بار ۱۰كارحداقل 

۷۸،۷۰۰عدد۳۰۰۹۰۱

 شيرفلكه برنجي دنده اي فشارقوي، مخصوص آتـش         
(    بار   ۱۰نشاني، به قطر دو اينچ، براي فشار كارحداقل          

 ).بدون كوپلينـگ

۱۱۰،۰۰۰عدد۳۰۰۹۰۲

 شيرفلكه برنجي دنده اي فشارقوي، مخصوص آتـش         
 نشاني، به قطر دو و يـك دوم اينچ، براي فشار كار               

).بدون كوپلينـگ( بار ۱۰حداقل 

۱۳۸،۰۰۰عدد۳۰۰۹۰۳

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ليتر از نوع شعله غير        ۱۵۰پلوپز گازي، به ظرفيـت      
از  مستقيم، با مخزن فوالدي زنـگ نزن و بدنه خارجي           

 فوالد زنـگ نزن، مجهز به شير تخليه، شير پركن،              
(   مشعل، ترموكوپل، درجه تنظيم شعله و پايلوت             

 ).گيرانه

۱۲،۷۰۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۱

۷۵×۷۵×۵۵   اجاق گاز زميني سه رديفه، به ابعاد تقريبي         
مجهز به صفحه و  سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنـگ نزن،        

و وصل گاز، با  مشعل چدني، شيرهاي برنجي قطع        
.در ساعـتيو.تي. بي۱۱۱۰۰۰قدرت حرارتي 

۱،۱۷۰،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۲

اجاق گاز زميني چهار رديفه، به ابعاد تقريبي
  سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنـگ نزن           ۱۰۰×۱۰۰×۵۵   

و  مجهز به صفحه و مشعل چدني، شيرهاي برنجي قطع          
در  يو  .  تي.   بي ۲۱۶۰۰۰وصل گاز، با قدرت حرارتي       

 .ساعـت

۱،۵۲۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۳

با  ماهيتابه گردان گازي، مخزن تابه چدني يـك  پارچه،          
دو تابه، بدنه  از فوالد زنـگ نزن به ابعاد تقريبي

  سانتيمتر، داراي مكانيزم گردان با فرمان        ۱۲۰×۹۰×۸۵   
 دستي، مجهز به شير قطع سريع مخصوص گاز،               

).گيرانه(ترموستات، ترموكوپل و پايلوت

۹،۱۵۷،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۴

سيـب زميني سرخ كن گازي، به ابعاد كلي و تقريبي
داراي   سانتيمتر، با بدنه از فوالد زنـگ نزن،         ۶۰×۹۰×۸۵   

شيرتخليه  دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموكوپل و           
 .روغن

۲،۲۴۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۵

 اجاق گازفردار رستوراني، با بدنه از فوالد زنـگ نزن،          
مجهز  داراي چهارشعله روباز و يـك دستگاه فردرزير،         

(پايلوت    به مشعلهايي با شيرهاي قطع و وصل گاز،            
به ابعاد  ، فر مجهز به ترموستات و ترموكوپل،          )گيرانه

. سانتيمتر۹۰×۹۰×۸۵كلي و تقريبي 

۴،۴۸۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اجاق گاز فردار رستوراني، از فوالد زنـگ نزن، داراي          
 داراي )  گريدل(يـك صفحه چدني روغن رو             

 چهارشعله رو باز و يـك دستگاه فردرزير، مجهز به            
(   مشعلهايي با شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت              

ابعاد  و فر مجهز به ترموستات و ترموكوپل، به          )  گيرانه
. سانتيمتر۹۰×۹۰×۸۵كلي و تقريبي 

۴،۶۲۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۷

 سماور گازي خودكار، داراي يـك مخزن توليدآب           
  ليتر در ساعـت، با دو        ۲۲۰جوش دايم به ظرفيـت      

ليتر،  مخزن در طرفين هر يـك، به ظرفيـت تقريبي پنج          
 .با تمام متعلقات

۳،۷۸۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۸

گرمخانه و دمكن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقريبي
مجوف   سانتيمتر، با اسكلـت از پروفيل       ۱۰۰×۱۰۰×۱۲۰   

نزن، با عايق  آهني و جدار خارجي از ورق فوالد زنـگ         
فوالدي، شير قطع  بندي از پشم شيشه، داراي مشعلهاي       

و داراي درهاي  و وصل گاز، ترموستات، ترموكوپل        
 .لواليي

۴،۲۶۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۰۹

گرمخانه و دمكن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقريبي
مجوف   سانتيمتر، با اسكلـت از پروفيل       ۲۰۰×۱۰۰×۱۲۰   

نزن، با عايق  آهني و جدار خارجي از ورق فوالد زنـگ         
فوالدي، شير قطع  بندي از پشم شيشه، داراي مشعلهاي       

و داراي درهاي  و وصل گاز، ترموستات، ترموكوپل        
 .لواليي

۷،۱۰۰،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۱۰

 منقل كباب پز، گازسوز روميزي، از فوالد زنـگ نزن،           
و  )  گيرانه(مجهز به شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت          

ابعاد  سيني در زيرمشعلها براي جمع آوري روغن، به            
 . سانتيمتر۹۶×۵۶×۳۶كلي و تقريبي 

۱،۶۸۲،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۱۱

 منقل كباب پز، گازسوز پايه دار، از فوالد زنـگ نزن،            
و  )  گيرانه(مجهز به شيرهاي قطع و وصل گاز، پايلوت          

ابعاد  سيني در زير مشعلها براي جمع آوري روغن، به            
. سانتيمتر۹۶×۵۶×۸۵كلي و تقريبي 

۱،۸۸۳،۰۰۰دستگاه۳۱۰۱۱۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و   روميزي، با سيني     ۲۲ماشين چرخ گوشـت برقي نمره      
 .كاسه گوشـت از ورق فوالد زنـگ نزن

۴،۳۲۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۱

و   روميزي، با سيني     ۳۲ماشين چرخ گوشـت برقي نمره      
.كاسه گوشـت از ورق فوالد زنـگ نزن

۵،۴۴۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۲

 ماشين اره استخوان بر برقي، نوع روميزي، با موتوري          
.به قدرت حداقل يـك سوم اسـب

۵،۹۰۳،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۳

به  ماشين اره استخوان بر برقي، نوع پايه دار، با موتوري           
 .قدرت حداقل يـك اسـب

۸،۷۰۲،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۴

 ماشين برقي خردكن غذا، مجهز به سيستم ايمني، با            
.موتوري به قدرت حداقل يـك سوم اسـب

۴،۰۰۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۵

 ماشين رنده و سبزي خردكن برقي، مجهز به سيستم            
.ايمني، با موتوري به قدرت حداقل يـك سوم اسـب

۴،۰۰۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۶

به  ماشين سيـب زميني خالل كن برقي، داراي موتوري         
 قدرت حداقل يـك سوم اسـب، با تمام وسايل               

 .استاندارد

۳،۰۲۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۷

۱۰   ماشين سيـب زميني پوسـت كن برقي، به ظرفيـت          
 از نوع  )    دقيقه ۳ تا   ۱( كيلوگرم در هر مرتبه        ۱۵تا  

.اسـبايستاده، با موتوري به قدرت حداقل يـك سوم

۳،۶۶۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۸

از   ليتر، با لگن     ۲۰ماشين مخلوط كن برقي به ظرفيـت       
 فوالد زنـگ نزن و سيستم تغييرسرعـت و سه عدد             

.بهمزن مختلـف، به قدرت حداقل سه چهارم اسـب

۷،۴۷۴،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۰۹

 ، با تيغه برش به      )ورقه كن (ماشين برش اغذيه برقي      
  سانتيمتر، بدنه آلومينيومي آنودايزشده و            ۲۵قطر   

 موتوري به قدرت حداقل يـك دوم اسـب و مكانيزم           
 .تنظيم ضخامـت برش

۵،۷۱۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۱۰

 ماشين ظرفشويي برقي خودكار، با بدنه اي از فوالد            
 زنـگ نزن، مجهز به گرمكن برقي و پمـپ شستشو،           

  ۲۰۰كنترلهاي الزم با تسمه نقاله، به ظرفيـت تقريبي           
قدرت  درساعـت و موتوري با     )   سانتيمتر ۵۰ ×۵۰(سبد

.حداقل يـك و يـك دوم اسـب

۴۹،۱۷۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۱۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ماشين ظرفشويي برقي خودكار، با بدنه اي از فوالد            
 زنـگ نزن، مجهز به گرمكن برقي و پمـپ شستشو،           

  ۱۰۰كنترلهاي الزم با تسمه نقاله، به ظرفيـت تقريبي           
قدرت  درساعـت و موتوري با     )   سانتيمتر ۵۰ ×۵۰(سبد

 .حداقل يـك اسـب

۴۱،۸۱۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۱۲

 ماشين ظرفشويي برقي نيمه خودكار، با بدنه اي از             
شستشو  فوالد زنـگ نزن، مجهز به گرمكن برقي، پمـپ         

۵۰ ×۵۰(    سبد   ۵۰و كنترلهاي الزم، به ظرفيـت تقريبي       
 .در ساعـت) سانتيمتر

۲۶،۲۸۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۲۱۳

 يخچال ايستاده چهار در، با روكـش داخلي از ورق            
زنـگ  از ورق فوالد    )  قابل رويـت (آلومينيوم و خارجي    

كنترلهاي  نزن، مجهز به كمپرسور و كندانسورهوايي و          
.سانتيمتر۱۷۰×۸۰×۲۰۵الزم، به ابعاد كلي و تقريبي

۱۱،۲۹۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۳۰۱

ورق  از  )  قابل رويـت (فريزر شـش در، بابدنه خارجي      
كندانسورهوايي و  فوالدزنـگ نزن، مجهز به كمپرسور و       

۱۷۰×۷۵×۹۰تقريبي    كنترلهاي الزم، به ابعاد كلي و          
 .سانتيمتر

۷،۳۷۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۳۰۲

قابل(   بطري سردكن با درهاي كشويي، با بدنه خارجي          
كمپرسور و  از ورقه فوالد زنـگ نزن، مجهز به        )  رويـت

كلي و تقريبي  كندانسورهوايي و كنترلهاي الزم به ابعاد       
. سانتيمتر۱۶۰×۷۵×۱۱۰

۷،۰۹۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۳۰۳

۲۴    كيلوگرم در    ۲۰۰ماشين يخ سازي، به ظرفيـت نامي       
 . كيلوگرم۲۰۰ساعـت، با مخزني به گنجايـش 

۱۴،۲۷۴،۰۰۰دستگاه۳۱۰۳۰۴

۲۴    كيلوگرم در    ۱۰۰ماشين يخ سازي، به ظرفيـت نامي       
. كيلوگرم۱۵۰ساعـت، با مخزني به گنجايـش

۱۲،۱۸۲،۰۰۰دستگاه۳۱۰۳۰۵

۳،۴۷۷،۰۰۰مترمكعـب۳۱۰۴۰۱ . مترمكعـب۱۵ تا ۱۰سردخانه، با حجم داخلي 
.مترمكعـب۲۰ تا۱۵سردخانه، با حجم داخلي بيـش از ۳،۱۹۸،۰۰۰مترمكعـب۳۱۰۴۰۲
.مترمكعـب۳۰ تا۲۰سردخانه، با حجم داخلي بيـش از ۲،۵۲۱،۰۰۰مترمكعـب۳۱۰۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 هود مركزي سقفي يا ديواري، ساخته شده از ورق             
 آلومينيوم آنودايزشده به ضخامـت يـك ميليمتر، با           
 اسكلـت از پروفيل آهني مجوف، مجهز به فيلترهاي          

  سانتيمتر، قابل    ۵چربي گيرآلومينيومي به ضخامـت       
  مترمربع به   ۲۵/۰تعويـض و شستشوبا سطح حداقل        

 ازاي هر مترمربع از سطح بخارگير هود، سيم كشي در           
 لوله فوالدي، چراغهاي ضد رطوبـت به شمار يـك           

  مترمربع سطح بخارگير، با مجراي       ۵/۱عدد براي هر     
 خروجي هوا، قابل انطباق با نقشه كانال كشي، با تمام           

.وسايل اتصال و نصـب و بستهاي مربوط

۱،۱۲۴،۰۰۰مترمربع۳۱۰۵۰۱

 به ضخامـت۸/۱۸ميزكار، با رويه فوالد زنـگ نزن          
  ميليمتر، كه از زير به وسيله نئوپان تقويـت و             ۲۵/۱   

  ۴×۴صداگيري شده اسـت، داراي پايه هاي پروفيل           
و    ۶۵سانتيمتر از فوالد زنـگ نزن قابل تنظيم، به عرض          

در   سانتيمتر با يـك طبقه مشبـك گالوانيزه          ۸۵ارتفاع  
حداقل  در ميزهاي ديواري رو يه سمـت ديوار بايد   . زير
 . سانتيمتر لبه داشته باشد۵

۱،۸۰۵،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۰۲

 ميزكار، با رويه اي از چوب جنگلي به ضخامـت كلي           
از   سانتيمتر   ۴×۴ سانتيمتر، داراي پايه هاي پروفيل        ۵تا  

۸۵    و ارتفاع    ۶۵فوالد زنـگ نزن قابل تنظيم، به عرض        
.سانتيمتر، با يـك طبقه مشبـك گالوانيزه در زير

۱،۵۰۵،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۰۳

 كشوي ميز از ورق فوالدزنـگ نزن دو جداره، با قاب           
۵۰    سانتيمتر و جعبه كشو به عمق        ۵۰×۱۲كشو به ابعاد    

.سانتيمتر، با دستگيره، ريل و قرقره بلبرينگي

۶۴۲،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۴

 تخته ساطور، از چوب سخـت جنگلي به                    
  سانتيمتر، كه به وسيله پيچ و مهره            ۵۰×۵۰×۳۰ابعاد

پايه  قطعات چوب به يگديگر محكم شده و روي چهار          
اسـت،   فوالد زنـگ نزن قرارگرفته      ۵×۵فلزي از پروفيل    

 . سانتيمتر۸۵به ارتفاع كلي 

۹۳۳،۵۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۸۵×۲۴۰×۶۵ميز لگن دار، به ابعاد كلي و تقريبي              
 سانتيمتر، داراي دولگن پرس شده به ابعاد تقريبي هر           

شيارهاي   سانتيمتر، كه رويه ميز داراي       ۳۰×۶۰×۴۶لگن  
.باشدبرجسته براي جلوگيري از جمع شدن آب

۳،۶۴۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۶

  ۸۵×۱۸۰×۶۵ميز لگن دار، به ابعادكلي و تقريبي              
 سانتيمتر، داراي دولگن پرس شده به ابعاد تقريبي هر           

شيارهاي   سانتيمتر، كه رويه ميز داراي       ۳۰×۶۰×۴۶لگن  
 .باشد برجسته براي جلوگيري از جمع شدن آب 

۲،۵۴۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۷

بدنه  تانـك شستشوي سبزي و سيـب زميني لبه دار، با           
پرس  اي از فوالد زنـگ نزن و گوشه هاي گرد به شكل            

  ۳۰شده، داراي زيرآب، سرريز و صافي به عمق               
سانتيمتر،    ۱۲۰×۶۵×۸۵سانتيمتر، به ابعادكلي و تقريبي       
سانتيمتر از فوالد    ۴×۴داراي پايه هاي فلزي از پروفيل       

 .زنـگ نزن

۲،۲۸۴،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۸

۱۲۰×۸۰   شبكه ديـگ شوي، شامل يـك صفحه به ابعاد         
سانتيمتر از فوالد    ۵×۵سانتيمتر، متشكل از ناودانيهاي      

 .قرارگرفته اند  سانتيمتر ۵زنـگ نزن كه به فواصل 

۸۵۴،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۰۹

 قفسه نگهداري ديـگ، چهار طبقه، متشكل از                
  سانتيمتر از فوالدزنـگ نزن، كه در          ۵×۳ناودانيهاي  

 . كالفي از فوالد زنـگ نزن مستحكم شده اسـت             
  سانتيمتر، از يكديگرقرار دارند،       ۵ناودانيها به فاصله     

نزن،   سانتيمتر، از فوالد زنـگ      ۵×۵پايه هاي قفسه نبشي     
سانتيمتر    ۲۰۰×۱۰۰×۶۰ابعاد كلي و تقريبي قفسه          

 .اسـت

۲،۳۷۷،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۰

 قفسه نگهداري ظروف تميز، چهار طبقه از ورق فوالد          
 زنـگ نزن يـك ميليمتري، كه لبه هاي آن از چهار              
 طرف به داخل خم شده اسـت و داراي چهار عدد              

  ميليمتري فوالد    ۲۵/۱ سانتيمتري از ورق       ۵×۵نبشي  
۲۰۰×۴۲×۹۲   زنـگ نزن اسـت، به ابعاد كلي و تقريبي          

 .سانتيمتر

۱،۶۱۷،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 قفسه سيخ كباب، داراي شـش طبقه، از ورق فوالد             
 زنـگ نزن كه از يـك طرف براي قراردادن سيخ باز             

. سانتيمتر۵۰×۶۰×۴۰اسـت، به ابعاد كلي و تقريبي

۱،۱۶۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۲

ابعاد  محفظه نگهداري از حبوبات، به شكل مكعـب، كه         
فوالد زنـگ   سانتيمتر از ورق     ۷۰×۶۰×۶۰كلي و تقريبي    

در، در قسمـت  نزن يـك ميليمتري و داراي يـك عدد         
.اسـتفوقاني و چهار چرخ الستيكي در زير

۹۴۳،۵۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۳

حوضچه چلو صاف كن، به ابعاد كلي و تقريبي
  سانتيمتر از فوالد زنـگ نزن و لگن از           ۱۷۰×۸۵×۷۵   

تمام   سانتيمتر اسـت كه در      ۲۵فوالد زنـگ نزن به عمق      
دو و  طول اسكلـت داراي سوراخي در گوشه به قطر           

در  يـك دوم اينچ، با زيرآب، سيفون و يـك شبكه              
.برداشـتقسمـت پاياني از فوالد زنـگ نزن و قابل

۲،۶۸۰،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۴

 لگن متحرك، تشكيل شده از يـك لگن از فوالدزنـگ          
  سانتيمتر، داراي   ۶۰×۴۶×۳۰نزن به ابعادكلي و تقريبي      

 زيرآب و درپوش كه به روي پايه هايي از فوالد زنـگ            
مي باشد  نزن نصـب شده و داراي چهار چرخ الستيكي         

.كه دو عددآن مجهز به ترمز اسـت

۱،۷۰۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۵

ترولي حمل غذا و ظروف، به ابعاد كلي و تقريبي
  سانتيمتر از ورق فوالد زنـگ نزن             ۹۰×۸۵×۵۰   

 به ضخامـت يـك ميليمتر، با كالف بندي و پايه هاي            
 لوله اي از فوالد زنـگ نزن، داراي چهار عدد چرخ             

 .الستيكي كه دو عددآن مجهز به ترمز اسـت

۱،۶۲۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۶



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ابعاد  ترولي گرم براي حمل و نگهداري غذاي گرم، به           
خارجي از   سانتيمتر با بدنه     ۱۰۵×۵۵×۹۰كلي و تقريبي    

داراي چهار عدد  ورق فوالد زنـگ نزن يـك ميليمتري،       
۲۰ تا  ۱۵عمق     لگنچه سلـف سرويـس دردار به           

يـك دوم در  سانتيمتر، دو عدد يـك يكم ودو عدد           
كشويي در  قسمـت بااليي و لگنچه اي با درهاي             
خشـك، به  قسمـت پايين، مجهز به المنـت حرارتي         
خاموش و  ظرفيـت دو كيلووات، ترموستات و كليد          

.حرارتي شده   روشن كننده دستگاه، جداره ها كال عايق         
اسـت كه دو عددآن  ترولي داراي چهار چرخ الستيكي      

 .مجهز به ترمزمي باشد

۵،۲۳۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۷

فوالد  كانتر سيني و قاشق و چنگال، با رويه اي از ورق             
به ابعاد   ميليمتر و    ۲۵/۱ به ضخامـت    ۸/۱۸زنـگ نزن   

داراي يـك   سانتيمتر، كه    ۸۰×۱۱۰×۱۶۰كلي و تقريبي    
طبقه براي  طبقه براي قراردادن سيني و همچنين دو           

كانتر به طور  .  نگهداري كارد، قاشق و چنگال اسـت       
 .اسـت كامل از قابهاي فلزي دكوراتيو شده 

۲،۰۹۵،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۸

كـف  كانتر ساده، با رويه تقويـت شده و طبقه مياني و            
ميليمتر،    ۲۵/۱ به ضخامـت   ۸/۱۸از فوالد زنـگ نزن       

كشويي  كالف بندي، پايه ها، جدارها و درهاي               
ميليمتري، به ابعاد  دوجداره كال از فوالدزنـگ نزن يـك       

سانتيمتر، جبهه و تمام    ۱۸۰×۸۰×۸۵كلي و تقريبي     
 .شده اسـت كانتر از قابهاي فلزي دكوراتيو 

۴،۳۰۷،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۱۹

مياني  كانترساده، بدون در با رويه تقويـت شده و طبقه           
۲۵/۱    به ضخامـت    ۸/۱۸و كـف از فوالد زنـگ نزن        

زنـگ نزن  ميليمتر، كالف بندي، پايه ها و جدارها فوالد         
۱۸۰×۸۰×۸۵   يـك ميليمتري ابعاد كلي و تقريبي            

قابهاي فلزي  سانتيمتراسـت، جبهه و تمام كانتر از           
 .دكوراتيو شده اسـت

۳،۸۳۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۰



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مياني  كانتر زير سماوري، با رويه تقويـت شده و طبقه           
۲۵/۱    به ضخامـت    ۸/۱۸و كـف از فوالد زنـگ نزن        

كشويي  ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها و درهاي         
ضخامـت   به   ۸/۱۸دوجداره، كال از فوالد زنـگ نزن         

۱۸۰×۸۰×۸۵   يـك ميليمتر، به ابعاد كلي و تقريبي            
قابهاي فلزي  سانتيمتر اسـت، جبهه و تمام كانتر از            
شبكه دارآب  دكوراتيو شده و مجهز به يـك طشتـك          

طوري كه آب   سانتيمتر اسـت، به       ۱۵رو به عرض     
.فاضالب مرتبط شوداضافي سماور از طريق شبكه به

۵،۳۶۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۱

 كانتر گرم، با رويه صاف و تقويـت شده با طبقات              
  ۲۵/۱ به ضخامـت    ۸/۱۸مشبـك از فوالد زنـگ نزن       

كشويي  ميليمتر، كالف بندي، پايه ها، جدارها و درهاي         
 به۸/۱۸   دو جداره عايق شده، كال از فوالد زنـگ نزن           
حرارتي  ضخامـت يـك ميليمتر، گرمايـش با المنـت         
سه كيلو  خشـك از فوالد زنـگ نزن به قدرت حداقل          

وصل،  وات، با كنترل ترموستاتيـك و با كليدقطع و             
۱۸۰×۸۰×۸۵   چراغ سيگنال، به ابعاد كلي و تقريبي            
فلزي دكوراتيو  سانتيمتر، جبهه و تمام كانتر از قابهاي          

 .شده اسـت

۸،۶۳۰،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، با رويه تقويـت شده و بدنه از          )بن ماري (كانترگرم  
  ميليمتر،  ۲۵/۱ به ضخامـت      ۸/۱۸فوالد زنـگ نزن      

 كالف بندي، پايه ها، جدارها و درهاي كشويي دو             
  به  ۸/۱۸جداره عايق شده، كال از فوالد زنـگ نزن             

شده  ضخامـت يـك ميليمتر، بايـك وان آب گرم عايق         
  به  ۸/۱۸در سطح باال از ورق فوالد زنـگ نزن                

  ميليمتر، داراي دو عدد لگنچه يـك         ۲۵/۱ضخامـت  
 يكم، دو عدد لگنچه يـك دوم و سه عدد لگنچه يـك            
 چهارم، كه به وسيله المنتهاي حرارتي از نوع آبي گرم           
 مي شود و در قسمـت زيرين كانتر، قفسه  اي مجهز به             
 . درهاي كشويي و المنتهاي برقي حداقل سه كيلووات        

 كانتر مجهز به ترموستات، كليد قطع و وصل، شير              
 قسمتهاي قابل رويـت   .  شناور، سرريز و تخليه اسـت     
يـك   به ضخامـت    ۸/۱۸كانتر از ورق فوالد زنـگ نزن       

جبهه و   سانتيمتر،   ۱۸۰×۸۰×۸۵ميليمتر و به ابعاد كلي       
.اسـتنماي كانتر از قابهاي فلزي دكوراتيو شده

۷،۸۶۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۳

 ، با رويه صاف از ورق فوالد           )يخچالي(كانتر سرد    
محفظه   ميليمتر، با    ۲۵/۱ به ضخامـت    ۸/۱۸زنـگ نزن   

 و درهاي   )  با پالستوفوم  (دو جداره عايق شده          
 ، )با لوال و يراق آالت مخصوص      (مخصوص يخچالي   

طبقه  جدارهاي داخل و خارج با كالف بندي، پايه ها و           
مجهز به  هاي مشبـك داخل، كال از فوالدزنـگ نزن           

قدرت  ماشين آالت برودتي، با كندانسور هوايي به            
لزوم، به  حداقل يـك پنجم اسـب و كنترلهاي مورد           

. سانتيمتر۱۸۰×۸۰×۸۵ابعاد كلي و تقريبي 

۸،۰۲۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، با رويه صاف از ورق فوالد           )يخچالي(كانتر سرد    
محفظه   ميليمتر، با    ۲۵/۱ به ضخامـت    ۸/۱۸زنـگ نزن   

 با درهاي   )  با پالستوفوم  (دو جداره عايق شده          
 ، )با لوال و يراق آالت مخصوص      (مخصوص يخچالي   

طبقه  جدارهاي داخل و خارج با كالف بندي، پايه هاو           
مجهز به  هاي مشبـك داخل، كال از فوالد زنـگ نزن،           

قدرت  ماشين آالت برودتي، با كندانسور هوايي به            
لزوم، به  حداقل يـك پنجم اسـب و كنترلهاي مورد           

مجهز به   سانتيمتر و    ۱۸۰×۸۰×۸۵ابعاد كلي و تقريبي      
 به۸/۱۸نزن    طشتـك سرد شونده از ورق فوالد زنـگ         

۱۱۰×۵۰×۱۵    ميليمتر، به ابعاد تقريبي       ۲۵/۱ضخامـت  
برودتي مستقل به  سانتيمتر و عايق شده، با ماشين آالت        

.كنترلهاي الزمقدرت حداقل يـك پنجم اسـب و

۹،۲۴۹،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۵

  به  ۸/۱۸كانتر صندوق، با رويه از فوالد زنـگ نزن             
  ميليمتر، داراي يـك عدد كشوي قفل        ۲۵/۱ضخامـت  

صندوق  دار مناسـب، براي استفاده يـك دستگاه ماشين        
سانتيمتر، به شكل    ۱۳۰×۴۰×۸۵به ابعاد كلي و تقريبي       

Lو جبهه دكوراتيو و كال از ورق فوالد زنـگ نزن.

۲،۳۳۶،۰۰۰دستگاه۳۱۰۵۲۶

فوالد  رف روي سلـف سرويـس، شامل پايه از پروفيل         
يـك طبقه  زنـگ نزن، داراي يـك شاخـك كه روي آن         

به طور افقي   سانتيمتر،   ۲۵از فوالد زنـگ نزن به عرض       
 .قرار دارد

۴۴۹،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۲۷

 ديواره حفاظ شيشه اي، براي تعبيه در جلوي رف، با            
.بستهاي الزم به ضخامـت هشـت ميليمتر

۲۱۰،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۲۸

 ريل هدايـت سيني از ورق فوالد زنـگ نزن، كه سه             
 عدد برآمدگي در طول ريل تعبيه شده و به وسيله               
 گونياهايي از فوالدزنـگ نزن به بدنه كانترها متصل            

 .اسـت

۴۱۲،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۲۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر، ساخته   ۹۰نرده هدايـت مشتري، به ارتفاع        
هاي  شده از لوله هاي فوالدي زنـگ نزن قائم كه درپايه     

.اسـت  چدني مدورتراش شده جاسازي و استوار گشته        
به وسيله   سانتيمتري،   ۱۲۰لوله هاي قائم در فاصله هاي       

 .اسـت زنجيرهاي دكوراتيو به يكديگر متصل شده 

۲۶۳،۰۰۰مترطول۳۱۰۵۳۰

  گالن با رگوالتور و تمام       ۵۰۰مخزن گاز، به ظرفيـت     
 وسايل ايمني، با فشارسنج، شيرمخصوص شارژ گاز،         

مايع،  شيرتخليه، شيراطمينان و عقربه نشان دهنده سطح        
.مورد تاييد شركـت ملي گاز ايران

۹،۸۴۰،۰۰۰دستگاه۳۱۰۶۰۱

تمام   گالن با رگوالتور و      ۱۰۰۰مخزن گاز، به ظرفيـت     
شارژگاز،  وسايل ايمني، با فشارسنج، شيرمخصوص         
سطح مايع،  شيرتخليه، شيراطمينان و عقربه نشان دهنده       

.مورد تاييد شركـت ملي گاز ايران

۱۷،۹۱۱،۰۰۰دستگاه۳۱۰۶۰۲

صفحه   كيلوگرم، با    ۲۰۰ترازوي باسكولي، به ظرفيـت     
.تخـت و وزنه جدا، ساخـت داخل

۷۸۲،۵۰۰دستگاه۳۱۰۷۰۱

  كيلوگرم، باصفحه   ۵۰۰ترازوي باسكولي، به ظرفيـت      
 .تخـت و وزنه جدا، ساخـت داخل

۱،۲۳۸،۰۰۰دستگاه۳۱۰۷۰۲

به  كابينـت زميني، بابدنه ساخته شده ازآهن رنـگ شده،         
فوالد  ضخامـت حداقل يـك ميليمتر، رويه كابينـت از         

لبه اي   ميليمتر، با    ۲۵/۱ به ضخامـت    ۸/۱۸زنـگ نزن   
زيرتقويـت و  در قسمـت عقـب كه به طوريكپارچه از         

جداره كابينـت  رويه درهاي دو    .  صداگيري شده اسـت  
 به۸/۱۸نزن    از قطعات كشيده شده فوالد زنـگ            

درها به وسيله  .  ضخامـت حداقل يـك ميليمتر اسـت     
داراي دستگيره  لوالهاي فلزي به بدنه متصل بوده و           

قابل تنظيم و از  كابينـت داراي طبقه مياني       .  اسـت
 ميليمتر و۲۵/۱    به ضخامـت     ۸/۱۸فوالدزنـگ نزن    

شده به ريلهاي  داراي پايه هاي قابل تنظيم جوش           
سانتيمتر و ارتفاع آن    ۶۵تقويتي زير اسـت، عمق كلي      

 . سانتيمتر اسـت۸۵

۱،۶۳۶،۰۰۰مترطول۳۱۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آشپزخانه لوازم.ويكمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

رنـگ  كابينـت ديواري، بابدنه ساخته شده از ورق آهن         
 شده به ضخامـت يـك ميليمتر، بارويه، درهاي              

  به  ۸/۱۸دوجداره از فوالدكشيده شده زنـگ نزن            
به  ضخامـت يـك ميليمتر، كه به وسيله لوالهاي فلزي          

تنظيم  بدنه متصل اسـت و داراي يـك طبقه مياني قابل           
ميليمتر    ۲۵/۱ به ضخامـت     ۸/۱۸از فوالد زنـگ نزن      

سانتيمتر    ۶۰ و ارتفاع      ۳۰اسـت، كابينـت به عمق       
 .اسـت

۱،۱۱۵،۰۰۰مترطول۳۱۰۸۰۲

با  كابينـت زميني، ساخته شده از ورق فوالدي گالوانيزه،         
با دو  يـك دسـت رنـگ روغني و يا ورق فوالدي سياه          

روغني،  دسـت رنـگ ضدزنـگ و يـك دسـت رنـگ         
۱۸نئوپان    به ضخامـت يـك ميليمتر، با رويه اي از            
كابينـت به  ميليمتري و روكـش از فرميكاي استخواني،        

 .اسـت  سانتيمتر ۸۵ سانتيمتر و ارتفاع ۵۰عمق 

۱،۰۸۸،۰۰۰مترطول۳۱۰۸۰۳

١٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گير سختي.ودومسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
 . گالن در دقيقه۵ گرين در روز و جريان آب ۱۸۰۰۰  

۳،۴۷۷،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۱

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
. گالن در دقيقه۷ گرين در روز و جريان آب۳۰۰۰۰

۳،۷۲۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۲

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۱۲ گرين در روز و جريان آب۶۰۰۰۰

۴،۴۹۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۳

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
 .دقيقه  گالن در ۲۲ گرين در روز و جريان آب ۱۲۰۰۰۰  

۷،۵۴۶،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۴

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۲۲ گرين در روز و جريان آب۱۵۰۰۰۰

۸،۹۰۲،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۵

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۲۸ گرين در روز و جريان آب۱۵۰۰۰۰

۸،۹۰۲،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۶

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
 .دقيقه  گالن در ۳۲ گرين در روز و جريان آب ۲۱۰۰۰۰  

۱۰،۰۹۲،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۷

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۳۲ گرين در روز و جريان آب۲۷۰۰۰۰

۱۱،۹۹۴،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۸

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۵۰ گرين در روز و جريان آب۲۷۰۰۰۰

۱۲،۰۰۶،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۰۹

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
 .دقيقه  گالن در ۵۰ گرين در روز و جريان آب ۳۶۰۰۰۰  

۱۴،۴۲۱،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۰

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۵۰ گرين در روز و جريان آب۴۵۰۰۰۰

۱۶،۵۵۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۱

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۸۰ گرين در روز و جريان آب۴۵۰۰۰۰

۱۶،۵۵۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۲

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
 .دقيقه  گالن در ۸۵ گرين در روز و جريان آب ۴۵۰۰۰۰  

۱۶،۵۵۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۳

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
.دقيقه گالن در۸۵ گرين در روز و جريان آب۶۳۰۰۰۰

۲۳،۵۹۱،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۴

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
  گالن در   ۱۰۰ گرين در روز و جريان آب          ۶۳۰۰۰۰   

 .دقيقه

۲۳،۳۵۷،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گير سختي.ودومسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
  گالن در   ۱۱۰ گرين در روز و جريان آب          ۶۳۰۰۰۰   

 .دقيقه

۲۳،۵۹۱،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۶

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
  گالن در   ۱۲۰ گرين در روز و جريان آب          ۸۴۰۰۰۰   

 .دقيقه

۳۱،۸۱۰،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۷

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
  گالن در   ۱۳۰ گرين در روز و جريان آب          ۸۴۰۰۰۰   

 .دقيقه

۳۱،۴۹۹،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۸

دستگاه سختي گير با كنترل دستي، به قدرت تصفيه
  گالن در   ۱۳۰ گرين در روز و جريان آب         ۱۱۱۰۰۰۰   

 .دقيقه

۴۲،۵۳۲،۰۰۰دستگاه۳۲۰۱۱۹

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
 .دقيقه  گالن در ۷ گرين در روز و جريان آب ۳۰۰۰۰

۷،۰۵۶،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۱

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۱۲ گرين در روز و جريان آب۶۰۰۰۰

۷،۶۴۱،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۲

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۲۲ گرين در روز و جريان آب۱۲۰۰۰۰

۹،۶۲۲،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۳

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
 .در دقيقه  گالن ۲۲ گرين در روز و جريان آب ۱۵۰۰۰۰

۱۱،۳۳۰،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۴

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۲۸ گرين در روز و جريان آب۱۵۰۰۰۰

۱۱،۳۳۰،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۵

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۳۲ گرين در روز و جريان آب۲۱۰۰۰۰

۱۳،۱۴۱،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۶

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
 .در دقيقه  گالن ۳۲ گرين در روز و جريان آب ۲۷۰۰۰۰

۱۵،۳۳۳،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۷

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۵۰ گرين در روز و جريان آب۲۷۰۰۰۰

۱۵،۳۳۳،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۸

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۵۰ گرين در روز و جريان آب۳۶۰۰۰۰

۱۷،۴۴۳،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۰۹



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گير سختي.ودومسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
 .در دقيقه  گالن ۵۰ گرين در روز و جريان آب ۴۵۰۰۰۰

۲۲،۵۲۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۰

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۸۰ گرين در روز و جريان آب۴۵۰۰۰۰

۲۲،۵۲۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۱

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
.در دقيقه گالن۸۵ گرين در روز و جريان آب۴۵۰۰۰۰

۲۲،۵۲۸،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۲

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
 .در دقيقه  گالن ۸۵ گرين در روز و جريان آب ۶۳۰۰۰۰

۳۱،۳۶۹،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۳

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
گالن در    ۱۰۰ گرين در روز و جريان آب           ۶۳۰۰۰۰

 .دقيقه

۳۰،۹۶۹،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۴

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
گالن در    ۱۱۰ گرين در روز و جريان آب           ۶۳۰۰۰۰

 .دقيقه

۳۱،۳۶۹،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۵

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
گالن در    ۱۲۰ گرين در روز و جريان آب           ۸۴۰۰۰۰

 .دقيقه

۳۹،۷۲۷،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۶

تصفيه  دستگاه سختي گير با كنترل اتوماتيـك، به قدرت         
گالن در    ۱۳۰ گرين در روز و جريان آب          ۱۱۱۰۰۰۰

 .دقيقه

۴۷،۷۱۴،۰۰۰دستگاه۳۲۰۲۱۷

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ومبدلها منابع.وسومسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 منبع آب گرم دوجداره ، يامنبع انبساط بسته، ساخته            
 شده از ورق گالوانيزه به ابعاد و ضخامـت تعيين شده           

كافي  درنقشه ها و مشخصات، با بوشن و فلنج به تعداد           
 .و پايه مربوط

۸،۴۰۰كيلوگرم۳۳۰۱۰۱

 مخزن تحـت فشار براي آبرساني يا سيستم آتـش             
 نشاني و منابع آب گرم، مناسـب براي نصـب كويل،           

تعيين  ساخته شده از ورق گالوانيزه به ابعاد و ضخامـت          
كافي و  شده درنقشه ها و مشخصات، با بوشن به تعداد          

 .پايه و دريچه بازديد

۸،۴۰۰كيلوگرم۳۳۰۲۰۱

شده  منبع انبساط باز و منابع تغذيه ديـگ بخار، ساخته           
 از ورق گالوانيزه به ابعاد و ضخامـت تعيين شده               
 درنقشه ها و مشخصات، با پايه و دريچه بازديد و               

 .بوشنهاي الزم

۸،۴۷۰كيلوگرم۳۳۰۳۰۱

و  منبع گازوييل، ساخته شده از ورق آهن سياه به ابعاد            
يـك  ضخامـت تعيين شده درنقشه ها و مشخصات، با          
قشر  دسـت رنـگ ضدزنـگ، و دوال گوني و سه               

ضدزنـگ و  قيربراي منابع دفني، با يـك دسـت رنـگ         
زميني، شامل پايه و  دو دسـت رنـگ اكليل براي مخازن       

.دريچه بازديد و بوشنهاي الزم

۶،۴۷۰كيلوگرم۳۳۰۴۰۱

نصـب  كويل، ساخته شده با لوله مسي بدون درز، براي          
ظرفيـت  داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجي، به             

مشخصات، به  حرارتي مشخـص شده در جدول           
 .انضمام فلنج، واشر و پيچ و مهره الزم

۵۷،۰۰۰فوت مربع۳۳۰۵۰۱

۴    فوت مربع و قطر پوسته       ۵/۲مبدل، با سطح حرارتي     
 .اينچ

۲۳۷،۵۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۱

  ۶ فوت مربع و قطر پوسته        ۸مبدل، با سطح حرارتي      
 .اينچ

۵۷۰،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۲

  ۸ فوت مربع و قطر پوسته       ۱۵مبدل، با سطح حرارتي     
 .اينچ

۹۵۱،۵۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۳

۱۰    فوت مربع و قطر پوسته       ۲۷مبدل، با سطح حرارتي     
 .اينچ

۱،۳۷۱،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ومبدلها منابع.وسومسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۱۲    فوت مربع و قطر پوسته       ۶۱مبدل، با سطح حرارتي     
 .اينچ

۲،۷۵۷،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۵

۱۴    فوت مربع و قطر پوسته       ۸۳مبدل، با سطح حرارتي     
 .اينچ

۳،۶۷۱،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۶

 فوت مربع و قطر پوسته۱۰۷مبدل، با سطح حرارتي      
 . اينچ۱۶

۴،۷۱۵،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۷

 فوت مربع و قطر پوسته۱۲۹مبدل، با سطح حرارتي      
 . اينچ۱۸  

۵،۶۸۱،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۸

 فوت مربع و قطر پوسته۱۷۰مبدل، با سطح حرارتي      
 . اينچ۲۰

۷،۴۳۷،۰۰۰دستگاه۳۳۰۶۰۹

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گاهها،دودكش بستها،تكيه.وچهارمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

يا  بسـت ياآويز فوالدي، براي نگهداري لوله روي ديوار         
اشكال  زيرسقـف، ساخته شده از تسمه و ميلگرد به            

يـك  مختلـف، با پيچ و مهره هاو اتصاالت الزم و               
.روغنيدسـت رنـگ ضدزنـگ و يـك دسـت رنـگ

۶،۸۵۰كيلوگرم۳۴۰۱۰۱

ديوار  بسـت ياآويزآلومينيومي، براي نگهداري لوله روي       
به اشكال  يا زيرسقـف، ساخته شده از تسمه آلومينيومي        

.مختلـف، با پيچ و مهره و اتصاالت الزم

۲۱،۶۰۰كيلوگرم۳۴۰۲۰۱

فلزي  تكيه گاه و ياآويز، براي نگهداري لوله و يا كانال            
ساختماني،  هوا در زيرسقـف يا در داخل كانالهاي            

تسمه و ميلگرد  ساخته شده از نبشي، ناوداني، پروفيل،        
دسـت رنـگ ضد  با پيچ و مهره هاي الزم، با يـك            

.روغنيزنـگ و يـك دسـت رنـگ

۶،۹۱۰كيلوگرم۳۴۰۳۰۱

و  تكيه گاه و ياآويز، براي نگهداري واحدهاي حرارتي          
 برودتي از نبشي، ناوداني، تسمه و ميلگردبا پيچ و              
 مهره هاي الزم و با يـك دسـت رنـگ ضد زنـگ و              

.يـك دسـت رنـگ روغني

۶،۸۳۰كيلوگرم۳۴۰۴۰۱

 تكيه گاه ياآويزبراي لوله ها، شامل غلطـك چدني و           
 پايه از نبشي يا ناوداني باميلگرد و پيچ و مهره هاي               
 الزم، با يـك دسـت رنـگ ضدزنـگ و يـك دسـت           

 .رنـگ روغني

۱۰،۶۰۰كيلوگرم۳۴۰۵۰۱

 Fix  (   ثابـت كردن لوله درنقاط مشخـص شده درنقشه        
Point (مانند آن، با  ،  ناوداني، تسمه، ميلگرد و   ، با نبشي

دسـت رنـگ  يـك دسـت رنـگ ضدزنـگ و يـك          
 .روغني

۶،۰۱۰كيلوگرم۳۴۰۶۰۱

 ، براي جلوگيري از انحراف لوله         )  Guide  (حفاظ  
 درمحل نصـب مفاصل انبساط، بايـك دسـت رنـگ         

.ضدزنـگ و يـك دسـت رنـگ روغني

۶،۵۳۰كيلوگرم۳۴۰۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
گاهها،دودكش بستها،تكيه.وچهارمسيفصل

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 دودكـش از ورق فوالدي، به ضخامـت تعيين شده در          
 نقشه ها، شامل كالهـك جلوگيري از نفوذآب باران،          

دوده  دريچه تخليه   )  دريچه هوا (پره هاي هدايـت دود     
رنـگ  با تمام اتصاالت و بستهاي الزم و دو دسـت              

 .محتوي تركيبات روي و كرم

۱۱،۰۰۰كيلوگرم۳۴۰۸۰۱

 عايق دودكـش، از مخلوط سيمان و پنبه نسوز، به              
و   اينچ ، روكـش توري گالوانيزه، ماستيـك        ۲ضخامـت  

 .رنـگ مقاوم در مقابل حرارت وآب

۸۸،۷۰۰مترمربع۳۴۰۹۰۱

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲تاسيسات مکانيکي سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.لوله فوالدي سياه درزدار ۳،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۱۰۱
۴،۵۹۰كيلوگرم۴۱۰۲۰۱ .لوله فوالدي سياه بدون درز

۴،۶۴۰كيلوگرم۴۱۰۳۰۱ .لوله فوالدي گالوانيزه
۴،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۴۰۱ .لوله چدني فاضالبي

۵،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۴۰۲ .قطعات اتصال چدني فاضالبي
۳،۷۹۰كيلوگرم۴۱۰۵۰۱ .لوله چدني داكتيل

.قطعات اتصال چدني داكتيل ۸،۹۵۰كيلوگرم۴۱۰۵۰۲
۶،۹۶۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۱ .سي.وي.لوله پي

.سي.وي.قطعات اتصال پي ۱۱،۵۰۰كيلوگرم۴۱۰۶۰۲
.لوله آزبسـت سيمان تحـت فشار ۱،۸۱۰كيلوگرم۴۱۰۷۰۱

۲،۰۸۰كيلوگرم۴۱۰۸۰۱ .لوله آزبسـت سيمان تحـت فشار ضد سولفات
.لوله آزبسـت سيمان فاضالبي ۱،۵۱۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۱

.لوله آزبسـت سيمان فاضالبي ضد سولفات ۱،۷۷۰كيلوگرم۴۱۱۰۰۱
۲۶،۴۰۰كيلوگرم۴۱۱۱۰۱ .لوله مسي

مترمربع سطح ۴۱۱۲۰۱ .رادياتور چدني
حرارتي

۰

مترمربع سطح ۴۱۱۳۰۱ .رادياتور فوالدي
حرارتي

۶۴،۶۰۰

مترمربع سطح ۴۱۱۴۰۱ .رادياتورآلومينيومي
حرارتي

۹۷،۶۰۰

۵،۷۱۰كيلوگرم۴۱۱۵۰۱ .ورق گالوانيزه
  ۲۵عايق پشم شيشه با كاغذ كرافـت به ضخامـت             

 .ميليمتر
۶،۱۰۰مترمربع۴۱۱۶۰۱

  ۵۰عايق پشم شيشه با كاغذ كرافـت به ضخامـت             
 .ميليمتر

۱۰،۵۰۰مترمربع۴۱۱۶۰۲

  ۲۵عايق پشم سنـگ با كاغذ كرافـت به ضخامـت             
 .ميليمتر

۰مترمربع۴۱۱۷۰۱

  ۵۰عايق پشم سنـگ با كاغذ كرافـت به ضخامـت             
 .ميليمتر

۱۵،۳۰۰مترمربع۴۱۱۷۰۲

١
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