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 دستورالعمل کاربرد
 
   دسـتورالعمل   ، ایـن    شـود، شـامل      مـی    نامیـده   یبرقـ   تاسیسـات    بهـای   اختصار فهرست  به     که  یبرق  تاسیسات   رشته   واحد پایه    بهای  فهرست .1
 :  زیر است شرح به  بها،   فهرست  و پیوستهایها ردیف واحد   و بهای ، شرحها فصل  ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 . قات طب  ضریب)2  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)3  پیوست
 اند بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان )4  پیوست

  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2 
   که  در مواردی .  دهد   را پوشش   برقی  تاسیسات   رشته   کارهای   عمومی   اقالم   که   است   شده   تهیه  وینح به  بها،     فهرست   این  یها  ردیف  شرح .2-1

   بـرای    مناسـب    ردیف   نکند، شرح    بها تطبیق    فهرست   این  یها  ردیف   با شرح    آن   اقالم   مورد نیاز کار باشد، که      ای   ویژه   و اجرایی    فنی  مشخصات
  یهـا  ردیـف   عنـوان  به   و      مشخص   ستاره  ، با عالمت  ها  ردیف  این. شود   می   جدید درج    ردیف  ، با شماره     مربوط   گروه  انتهای ودر    ، تهیه    اقالم  آن

  هرگـاه . شـود    مـی    مورد نظـر درج     و در برابر ردیف    به، محاس    قیمت   تجزیه  دار، با روش     ستاره  یها  ردیف واحد    بهای. شوند   می   نامیده دار  ستاره
 .گردد  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای به  و   تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره یها ردیف   پرداخت  برای العملیدستور

، 1-2 در بنـد       شـده    درج  روش بـه    واحـد هسـتند،        بهای  ،اما بدون    بها موجود است     فهرست   آنها در این     شرح   که  ییها  ردیف واحد    بهای .2-2
 .شوند  می  محسوبدار  ستاره یها ردیف نیز   اقالم این. شوند  می تعیین

  ، باید هنگام  2-2 بند     موضوع   غیرپایۀ  یها  ردیف واحد    ، و بهای  )دار   ستاره  اقالم (1-2 بند     موضوع   غیرپایه  یها  ردیف واحد     و بهای   شرح .2-3
 . برسد  اجرایی  دستگاه صویبت به  کار،   اجرای  برآورد هزینه بررسی

  های  برآورد ردیف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  های  برآورد ردیف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می   که در کارهایی .4ـ2
  دستگاه الزم است درصد باشد، )30(سی شتر از  بی،   رشتهاین در ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمالبدون)   و غیرپایه پایه(  بها  فهرست
به ،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهپس از تصویب،  را،   رشته  در آن دار هستار  های ردیفتمامی  واحد   و بهای ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرایی
   شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالجمهورس ی و نظارت راهبردی ریریزی برنامهمعاونت  در،   فنی  عالی  شورایدبیرخانه

 . خواهد بوددرصد) 10(ده شود، سقف یاد شده   در کارهایی که از طریق ترک مناقصه واگذار می. قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی عالی
  ، یـا روش     ییهـا   ردیـف  یـا      واحد ردیف    از بهای    درصدی  رتصو به  ها    آن  ، بهای ها  فصل   یا مقدمه    در کلیات    که   از اقالمی    هر یک   برای .2-5

   تعیـین   روش بـه      کـه    واحد آن    شود و بهای    بینی   پیش   مربوط   در گروه    مناسب   و شرح    با شماره   ای   جداگانه  ، باید ردیف     است   شده  دیگر، تعیین 
 .شوند  می  محسوب  پایه یها ردیف  م اقال این.  شود  درج  یاد شده  ردیف گردد، در مقابل می به محاس شده

بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضـافه یـا کسـر بهـا               ) یا کسر (که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه               در صورتی 
 .عمل خواهد بود مالک

بـه   آنهـا،     ماهیـت  بـه      با توجـه     هر فصل   یها  ردیف،    جدید  یها  ردیف   درج   مورد نیاز و امکان     یها  ردیف به     دسترسی  منظور سهولت  به   .2-6
 از   ترتیب به     که   است   رقم   شش  بها، شامل    فهرست  یها  ردیف  شماره.   است   شده   تفکیک   مشخص   با شماره   ای   جداگانه  یها  فصل یا زیر    ها  گروه 

   یا زیـر فصـل    در هر گروه  ردیف شماره به  آخر،   و دو رقم  یا زیر فصل وه گر شمارهبه    بعدی ، دو رقم  فصل شمارهبه     اول  ، دو رقم     چپ  سمت
 .  است  شده  داده اختصاص
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   زیـر، طبـق     های  ، ضریبها و هزینه     آن به     مربوط   غیر پایۀ   یها  ردیف بها و      فهرست   این  یها  ردیف واحد     بهای  جمع به   برآورد،     تهیه  هنگام .2-7
 .شود  می ، اعمال8-2 بند  در  شده  تعیین روش

 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  طبقات ضریب .2-7-1
 .3   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .2-7-2
   ایـن  یهـا  ردیـف    حسـب  و بـر  تعیین،   فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای   برآورد هزینۀ   برای .2-8

بهـای کـل    واحـد، مقـدار و    ، واحـد، بهـای   ، شـرح   شـماره   شـامل   کـه  فهرستی. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه یها  ردیف بها و     فهرست
 .شود  می ، تهیه ستها ردیف
،   هـر فصـل      بـه      مربوط  های   ردیف  بهای کل    از جمع  .  است   ردیف   واحد آن    مقدار در بهای     ضرب  ، حاصل    هر ردیف   بهای کل ،     فهرست  در این 
 ، به)مورد  بر حسب (  طبقات ضریب. آید  می  دست نظر، به    کار مورد  بها برای  فهرست این   مبلغ جمع ها،  فصل  مبالغ ، و از جمع  فصل  مبلغ

  کار  اجرای هزینۀ ، برآورد شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به   کارگاه دن تجهیز و برچی ، و هزینۀ  شده  ضرب پی در   پی صورت  به فهرست   مبلغ جمع 
   تهیه  ، مجموعۀ    شده  بها ضمیمه    فهرست 2   مورد پیوست    بر حسب   و 4 ،3،  1  ها و پیوستهای     فصل  ، مقدمۀ   ، کلیات    یادشده  مدارک  به  . بود خواهد
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای زینۀ بها و مقادیرکار، یا برآورد ه  فهرست عنوان ، به  شده

 
   هـر نـوع     طور کلـی     آنها و به     تهیه   و منبع   ، وتجهیزات    مصالح   کامل   برآورد باید، مشخصات     کننده   مشاور یا واحد تهیه     مهندس. 3

   داشـته    آگـاهی   آن    بـه    نسبت   قیمت  پیشنهاد  هی ارا   پیمانکار برای    است   و الزم   ثر بوده و م   از نظر قیمت     آنها را، که     درباره  اطالعاتی
 منظـور از    . کنـد    درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنـی            پیمان   خصوصی   فنی   و در مشخصات    باشد، تهیه 

 این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است                      "منبع تهیه "
 عالوه بر آن، چنانچه تولیدکننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشـابه و                        و

 .کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند قیمتهای نزدیک بهم  تولید می
 
   بها و مقادیر یا بـرآورد هزینـه   ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته   از یک    آنها، بیش    اجرای   برآورد هزینه    برای   که  در کارهایی  .4

. شـود    مـی    تهیه  طور جداگانه  به     مربوط   رشته   پایه   بهای   کاربرد فهرست    دستورالعمل  ، طبق    است   رشته  یک به     مربوط   از کار که     هر بخش   اجرای
 بـرآورد     برآورد کـه     خالصه   با برگ   شود، همراه    می   کار تهیه    مختلف   بخشهای   برای   ترتیب  این به     اجرا که    بها و مقادیر یا برآورد هزینه       فهرست
بـه   کـار،    اجـرای   بها و مقادیر یا بـرآورد هزینـه          فهرست  عنوان به  ،     است   منعکس   نیز در آن     جمع  صورت به   و    تفکیک به   کار     مختلف  بخشهای

 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می یکدیگر ملحق 

االمکـان در سـمت    برای سهولت مشاهده تغییرات عمده به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال قبل، سعی شـده اسـت حتـی        .5
 .باشد ست که این موضوع به هیچ عنوان رافع مسوولیت استفاده کنندگان نمیراست موارد اصالحی، عالمت گذاری شود، شایان ذکر ا
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل ، اجزایها ردیف   و شرحها فصل  ، مقدمۀ مفاد کلیات. 1
 از    واحد هر یک     بهای  ، بلکه    کار نیست    کامل   مشخصات   کنندۀ   تعیین  تنهایی به،     و کلیات  ها  فصل   در مقدمۀ    شده   درج   و شرح  ها  ردیف  شرح. 2

 بهـا،     فهرسـت    در ایـن     شـده    تعیـین    شود و با مشخصـات       انجام   فنی   و مشخصات    نقشه   کار، طبق    که   است   پرداخت   قابل   در صورتی  ها  ردیف
 . باشد  داشته مطابقت

   نیروی  کارگیری به   و     تأمین  های   هزینه   و شامل    بوده   برقی  تاسیسات  رشتۀ به     مربوط  های کار   اجرای   هزینۀ   بها، متوسط    فهرست   این  قیمتهای. 3
،   در کارگـاه   مصالح جایی به ، جا  مصالح  و باراندازی ، حمل   ، بارگیری   ، تهیه    مورد نیاز، شامل     مصالح   تأمین   و ابزار وهمچنین     آالت  ، ماشین   انسانی
 بهـا     فهرسـت    این  یها  ردیف واحد    در بهای )  مورد  بر حسب  ( اندازی   و راه    آزمایش  هزینۀ.   کار است    کامل  ، اجرای   ور کلی ط به، و    مصالح  اتالف
 .  است  شده بینی پیش

،    زمـین    سـختی    بابـت    بهـایی    اضافه   گونه  هیچ.   است   فنی   و مشخصات    نقشه   کار، طبق    انجام   برای   کاملی   بها، قیمتهای    فهرست   این  قیمتهای. 4
   کـار را مشـکلتر یـا مخصـوص      اجرای  دیگر که  و کیفیات ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم  های  ، انحنا، دهانه     یا ارتفاع   عمق

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این صراحت به  کند، جز آنچه
   عبـارت   اختصـار از درج   و برای است  منظور شده اندازی  و راه ، آزمایش ، نصب   ، حمل    تهیه  های   بها، هزینه    فهرست   این  یها  ردیف  در قیمت . 5
 .  است ، صرفنظر شدهها ردیف  در شرح»  اندازی  و راه ، آزمایش ، نصب ، حمل تهیه«

 از    یـک    هـیچ    کیلـومتر، بـرای    30 مـازاد بـر        و هزینه    است   شده  بینی   پیش ها  ردیف   کیلومتر در قیمت   30   تا فاصله   ح مصال   برای   حمل  هزینه. 6
 . نخواهد شد  پرداخت مصالح

  نشـده  نـی بی بهـا پـیش    فهرسـت   این یها ردیف   دستگاهها، در قیمت     نصب   محل   ساخت   توکار و همچنین    ها و وسایل     لوله   محل   تعبیه  هزینه. 7
 .شود  می  استفاده  متفرقه  وسایل  در فصل  مربوط یها ردیف، از   آن  هزینه  پرداخت ، برای  تخریب  عملیات  انجام  ضرورت  در صورت. است 

  ، منظـور شـده    به پیمان  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  طبقات و هزینه    به ضریبهای    مربوط  مبلغ. 8
 .  است  پرداخت باشد، قابل

 روز   بـا قیمتهـای    آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ   فهرست   این  یها  فصل   از مقایسۀ    گیری  با نتیجه . 9
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین صراحت به   بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه به یا استناد 

 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش. 10
 و کـاهش خطـر      معیارهـا امور فنی، تـدوین     دفتر   110   شماره  نشریه ( عمومی   فنی   بها، مشخصات    فهرست   در این    فنی  منظور از مشخصات  . 11

،   پیمـان   خصوصـی   فنـی   مـورد، مشخصـات    و بـر حسـب    ) ریزی و نظارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری          معاونت برنامه  پذیری ناشی از زلزله   
 .  و دستور کارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین مشخصات

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

   انجـام   شده   تعیین  روش به    گیری  ، اندازه    است   شده  بینی   بها پیش    فهرست   در این   گیری   اندازه   برای  ای   ویژه   روش   که  در مواردی .گیرد   می  صورت
 .شود می
ـ       آنها بعداً میسر نیست      کامل   بازرسی  شود و امکان     می   کار پوشیده    از انجام    پس   که  عملیاتی. 14  آنهـا بـا      هـا، بایـد مطابقـت       کشـی   ل، ماننـد کاب
 . شود  جلسه  مشاور، صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های نقشه
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   فصـول  یهـا  ردیـف    در قیمـت  گپـال   و رول ، پیچ ، فیوز، ترمینال ، سرپیچشامل چراغها   و نصب  در تهیه   الزم   وسایل   و مصرف    تهیه  هزینه. 15
 . است   منظور شده مربوط

 فصل دوم، هزینه تهیه     های  چراغدر قیمت   . باشد   فصول یک، سه، چهار و پنج شامل قیمت تهیه و نصب المپ مربوط می              های  چراغقیمت  . 16
 .اند ل پیش بینی گردیدهی مستقل در این فصها ردیفای و کم مصرف به صورت  های رشته  و المپهدشو نصب المپ منظور ن

   بـا اسـتاندارد مربـوط       انداز و خـازن     ، راه باالست الکترونیکی یا القایی      بها شامل    فهرست   در این    شده   درج   و کامپکت   فلورسنت  های  چراغ .17
 .  است  منظور شده  مربوط یها ردیف   آنها در قیمت کاربردن به  و   تهیه  و هزینه بوده
بـه صـورت      ورق آهـن بـوده و       شـده یـا    آنـودایز  آلومینیـوم    از جـنس  بها     فهرست   در این    شده   درج  کامپکتفلورسنت و     ایه  چراغبدنه  . 18

 . الکترواستاتیک پودری باید رنگ شده باشد
 بـه    مربوط  یها ردیف   مورد، قیمتهای    حسب   وات 18 و   36   فلورسنت   از المپهای    استفاده  در صورت  فلورسنت   های  چراغ –در فصل اول    . 19

 ).  کامپکت های چراغ  باستثنای( قرار گیرد   عمل  باید مالک  وات20 و 40   با المپ چراغ
 بـه   هـا و اتصـال       سرسـیم    دادن  ، تطبیق    کردن  ، آزمایش   زدن  ، برچسب    دادن   و آرایش   فرم به   مربوط  ، هزینه   کشی   وکابل  کشی   سیم  در عملیات . 20

 . است   شده بینی  ترمینالها و کابلشوها پیش یها ردیف   در قیمت  مربوط محل
   مربـوط  یهـا  ردیـف    در قیمـت   آن  حمـل   و هزینـۀ   شده  در نظر گرفته     قرقره   روی   و تلفن   ، قوی    فشار ضعیف   یها  کابل   انواع   تمام  تحویل. 21

 . است  منظور گردیده
   قیمـت   همچنـین .   اسـت   طـور کامـل    بـه     آن بـه    منضـم    ملحقات   و تمام    مربوط  ابلشوهای، ک ها  کابل سر   تهیه   قیمت   شامل ها  کابل سر  قیمت. 22
 .  است طور کامل به   آن به    مربوط  لوازم  و تمام  مفصل  تهیه  قیمت  شاملها فصلم

  یهـا  ردیـف   ها در قیمـت  پالگ ها، و رول ها، پیچ  بست روکار، هزینهسی . وی. پی و   فوالدی   برق  کشی  ، لوله   کشی  ، کابل   کشی  در مورد سیم  . 23
 . شود  استفاده  متفرقه  وسایل  فصل یها ردیف باید از   آن  هزینه  پرداخت  و برای  نشده بینی  پیش مربوط

 در    مربـوط   یهـا   ردیف از     مصرفی  های  بست   بهای   ولی   گردیده   توکار تلقی   کشی  ، لوله    اصلی  سقف  و زیر    کاذب   سقف   در داخل   کشی  لوله. 24
 .شود  می  پرداخت  متفرقه  وسایل فصل
   سایر اتصـاالت    برای.   است  ، زانو و بوشن      خم   شامل   فقط   شده   در نظر گرفته    ، اتصاالت   سی. وی.  یا پی    روکار یا توکار فوالدی     کشی  در لوله . 25

 . شود  استفاده  مربوط ول فص یها ردیف از  طور جداگانه به  و باید   نشده بینی  پیش ای هزینه
بهـا     فهرست  ها در این    آن   و تجهیزات    مصالح   ساخت   برای   که  ییها  ردیف واحد     کارفرما، بهای    مشاور و تصویب     تأیید مهندس   در صورت . 26

 نافـذ   نیـز   است   شده   ساخته   یگرید  معتبر   استاندارد   و طبق    مشخصات   با همان    که  تجهیزاتی  و  مورد مصالح  ، در    است  شده   مشخص  استانداردی
 . است
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت های  وضعیت  در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح. 27
 .  است شده به محاس1387  سال  چهارم  ماهه  سه های  قیمت بها بر مبنای  فهرست این. 28
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   فلورسنت های چراغ.  اول فصل
 

  مقدمه
 
طـور   به  بینی نشده و      ی مربوط پیش  ها  ردیفهای کاذب در بهای واحد        سازی محل نصب چراغ توکار در انواع سقف         جاکاری و     کندههزینه   .1

 .شود جداگانه پرداخت می
 . کسر خواهد شد  مربوط  واحد ردیف  درصد از بهای5 باشد،   طرفه  یک  روکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت  چراغ  که در صورتی .2
 فلورسنت های چراغهمچنین در . باشد ای، شبکه از نوع ورق فلزی یا پالستیکی می           فلورسنت و کامپکت روکار و توکار شبکه       های  چراغ در   .3

 .باشد روکار و توکار لووردار، لوور از نوع ورق آهنی رنگ شده می
   واحـد ردیـف   بهـای  بـه  درصـد  20ینیوم آنودایز شده باشد،  فلورسنت روکار و توکار لووردار، لوور از نوع ورق آلوم         های  چراغ چنانچه در    .4

 . خواهد شد  اضافه مربوط
 .باشد  کامپکت روکار و توکار لووردار، لوور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده میهای چراغدر  .5
 .استیک تمایسردار، حباب از نوع پلکسی گالس شیری یا پ  فلورسنت و کامپکت روکار و توکار حبابهای چراغدر  .6
 مـذکور   های  چراغچنانچه در    .باشد   فلورسنت و کامپکت روکار و توکار رفلکتوری، رفلکتور از نوع ورق آهنی رنگ شده می               های  چراغدر   .7

 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به درصد 20رفلکتور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده باشد، 
   واحد ردیف بهای به درصد 20 کامپکت سیلندری توکار عمودی و افقی، رفلکتور از نوع آلومینیوم آنودایز شده باشد، های چراغچنانچه در    .8

 . خواهدشد  اضافه مربوط
 درصـد بـه     20ری یا پریسماتیک باشـند،      ی کامپکت سیلندری توکار عمودی و افقی شامل حباب از نوع پلکسی گالس ش             های  چراغ چنانچه   .9

 . ردیف مربوط اضافه خواهد شدبهای واحد
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .10
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره
 . ای توکار شبکه   سقفی کامپکت  چراغ 13 . ساده  روکار قاب  سقفی نت فلورس چراغ 01
 . روکار لووردار   سقفی کامپکت  چراغ 14 .  روکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت چراغ 02
 . توکار لووردار   سقفی کامپکت  چراغ 15 .  توکار رفلکتوری  سقفی  فلورسنت چراغ 03
 . دار روکار حباب   سقفی کامپکت  چراغ 16 .ای ار شبکهروک   سقفی  فلورسنت چراغ 04
 . دار توکار حباب   سقفی کامپکت  چراغ 17 .ای توکار شبکه   سقفی  فلورسنت چراغ 05
 . سیلندری توکار عمودی  کامپکت  چراغ 18 . روکار لووردار   سقفی  فلورسنت چراغ 06
 . سیلندری توکار افقی  کامپکت  چراغ 19 . توکار لووردار   سقفی  فلورسنت چراغ 07
 .ای با حباب پالستیکی گوشه   فلورسنت چراغ 20 . دار حبابکار رو   سقفی  فلورسنت چراغ 08
 .دیواری کدوئی روکار تمام پالستیکی   فلورسنت چراغ 21 . دار حباب توکار   سقفی  فلورسنت چراغ 09
 . دیواری باالی روشوئی   فلورسنت چراغ 22 .  ساده روکار قاب   سقفی کامپکت  چراغ 10
 . کامپکت دیواری باالی روشوئی نور مخفی  چراغ 23 . روکار رفلکتوری   سقفی کامپکت  چراغ 11
   . ای روکار شبکه   سقفی کامپکت  چراغ 12
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 281،000

 عدد چهارورسنت سقفی روکارقاب ساده، با چراغ فل
 . وات40المپ فلورسنت 

 010103 

  

 عدد 222،500

چراغ فلورسنت سقفی روکارقاب ساده، با سه عدد 
 . وات40المپ فلورسنت 

 010104 

  

 عدد 190،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده، با دو عدد 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010105 

  

 عدد 137،500
 یک عدد چراغ فلورسنت سقفی روکارقاب ساده، با

 . وات40المپ فلورسنت 
 010106 

  

 عدد 255،500
  عدد چهارچراغ فلورسنت سقفی روکارقاب ساده، با

 . وات20المپ فلورسنت 
 010107 

  

 عدد 191،000
چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده، با سه عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010108 

  

 عدد 137،000
چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده، با دو عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010109 

  

 عدد 111،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار قاب ساده، با یک عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010110 

  

 عدد 311،500
 چهارچراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با 

 . وات40عدد المپ فلورسنت 
 010203 

  

 عدد 235،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با سه عدد 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010204 

  

 عدد 221،000
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با دو عدد 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010205 

  

 عدد 145،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با یک عدد 

 .ات و40المپ فلورسنت 
 010206 

  

 عدد 286،500
 چهارچراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با 

 . وات20عدد المپ فلورسنت 
 010207 

  

 عدد 214،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با سه عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010208 

  

 عدد 168،500
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با دو عدد 

 . وات20ورسنت المپ فل
 010209 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 127،000
چراغ فلورسنت سقفی روکار رفلکتوری، با یک عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010210 

  

 عدد 267،000
چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با دو عدد 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010305 

  

 عدد 178،500
چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با یک عدد 

 . وات40مپ فلورسنت ال
 010306 

  

 عدد 187،500
چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با دو عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010308 

  

 عدد 137،500
چراغ فلورسنت سقفی توکار رفلکتوری با یک عدد 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010309 

  

 عدد 521،000
 عدد چهار با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010401 

  

 عدد 427،000
 عدد سه با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010402 

  

 عدد 322،500
 عدد دو با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010403 

  

 عدد 227،500
 عدد یک با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010404 

  

 عدد 434،000
 عدد چهار با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010405 

  

 عدد 344،500
 عدد سه با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010406 

  

 عدد 261،000
 عدد دو با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010407 

  

 عدد 211،000
 عدد یک با ای روکار شبکهچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010408 

  

 عدد 516،500
 عدد چهار با ای شبکهچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010501 

  

 عدد 424،500
 عدد سه با ای هشبکچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010502 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 324،500
 عدد دو با ای شبکهچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010503 

  

 عدد 231،500
 عدد یک با ای شبکهچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات40المپ فلورسنت 
 010504 

  

 عدد 450،500
 عدد چهار با ای بکهشچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010505 

  

 عدد 353،000
 عدد سه با ای شبکهچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010506 

  

 عدد 263،500
 عدد دو با ای شبکهچراغ فلورسنت سقفی توکار 

 . وات20المپ فلورسنت 
 010507 

  

 عدد 215،500
 عدد یک با ای شبکهار چراغ فلورسنت سقفی توک

 . وات20المپ فلورسنت 
 010508 

  

 عدد 518،000
 عدد چهار با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010601 

  

 عدد 463،000
 عدد سه با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010602 

  

 عدد 369،500
 عدد دو با لووردارکار رو چراغ فلورسنت سقفی

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010603 

  

 عدد 244،500
 عدد یک با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010604 

  

 عدد 483،000
 عدد چهار با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010605 

  

 عدد 359،500
 عدد سه با لووردارکار روسقفی چراغ فلورسنت 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010606 

  

 عدد 274،000
 عدد دو با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010607 

  

 عدد 224،000
 عدد یک با لووردارکار روچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010608 

  

 عدد 567،500
 عدد چهار با لووردارکار توت سقفی چراغ فلورسن

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010701 
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 عدد 470،000
 عدد سه با لووردارکار توچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010702 

  

 عدد 378،500
  عدد المپدو با لووردارکار توچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40 فلورسنت
 010703 

  

 عدد 246،000
 عدد یک با لووردارکار توورسنت سقفی چراغ فل

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010704 

  

 عدد 484،000
 عدد چهار با لووردارکار توچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010705 

  

 عدد 392،000
 عدد سه با لووردارکار توچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010706 

  

 عدد 294،000
  عدد المپدو با لووردارکار توغ فلورسنت سقفی چرا

 . وات20 فلورسنت
 010707 

  

 عدد 216،500
 عدد یک با لووردارکار توچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010708 

  

 عدد 598،500
 عدد چهار با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010801 

  

 دعد 504،000
 عدد سه با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010802 

  

 عدد 394،500
 عدد دو با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010803 

  

 عدد 266،500
 عدد یک با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40  فلورسنتالمپ
 010804 

  

 عدد 504،500
 عدد چهار با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20فلورسنت المپ 
 010805 

  

 عدد 407،500
 عدد سه با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20فلورسنت المپ 
 010806 

  

 عدد 317،500
 عدد دو با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20فلورسنت المپ 
 010807 

  

 عدد 245،000
 عدد یک با دار روکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20فلورسنت المپ 
 010808 
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 عدد 594،500
 عدد چهار با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40فلورسنت  المپ
 010901 

  

 عدد 501،500
 عدد سه با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40فلورسنت  المپ
 010902 

  

 عدد 380،500
 عدد دو با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40فلورسنت  المپ
 010903 

  

 عدد 257،500
 عدد یک با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات40فلورسنت  المپ
 010904 

  

 عدد 485،000
 عدد چهار با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 .وات 20  فلورسنتالمپ
 010905 

  

 عدد 392،500
 عدد سه با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010906 

  

 عدد 315،000
 عدد دو با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20  فلورسنتالمپ
 010907 

  

 عدد 242،500
 عدد یک با دار توکار حبابچراغ فلورسنت سقفی 

 . وات20 ت فلورسنالمپ
 010908 

  

 عدد 277،000
 عدد دو با روکار قاب ساده سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011001 

  

 عدد 208،500
 عدد یک با روکار قاب ساده سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011002 

  

 عدد 196،000
 عدد دو با روکار قاب ساده سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011003 

  

 عدد 171،500
 عدد یک با روکار قاب ساده سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011004 

  

 عدد 292،500
 عدد دو با روکار رفلکتوری سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011101 

  

 عدد 224،500
 عدد یک با روکار رفلکتوری سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011102 

  

 عدد 182،000
 عدد دو با روکار رفلکتوری سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011103 
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 عدد 152،000
 عدد یک با روکار رفلکتوری سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011104 

  

 عدد 599،500
 عدد چهار با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011201 

  

 عدد 526،000
  عدد المپسه با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011202 

  

 عدد 408،500
  عدد المپدو با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011203 

  

 عدد 279،000
 عدد یک با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 .ات و36  کامپکتالمپ

 011204 

  

 عدد 438،500
 عدد چهار با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011205 

  

 عدد 338،000
  عدد المپسه با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011206 

  

 عدد 247،500
  عدد المپدو با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011207 

  

 عدد 196،500
 عدد یک با ای روکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011208 

  

 عدد 598،500
 عدد چهار با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011301 

  

 عدد 524،500
  عدد المپسه با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011302 

  

 عدد 445،000
  عدد المپدو با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011303 

  

 عدد 289،000
 عدد یک با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011304 

  

 عدد 428،000
 عدد چهار با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011305 

  

 عدد 359،000
  عدد المپسه با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011306 
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 عدد 251،500
  عدد المپدو با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011307 

  

 عدد 199،000
 عدد یک با ای توکار شبکه سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011308 

  

 عدد 662،000
 عدد چهار با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011401 

  

 عدد 583،500
  عدد المپسه با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011402 

  

 عدد 464،500
  عدد المپدو با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011403 

  

 عدد 310،000
  عدد المپیک با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011404 

  

 عدد 473،000
 عدد چهار با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011405 

  

 عدد 420،500
  عدد المپسه با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011406 

  

 عدد 271،000
  عدد المپدو با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011407 

  

 عدد 229،500
  عدد المپیک با روکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011408 

  

 عدد 647،500
  عدد المپچهار با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011501 

  

 دعد 565،500
  عدد المپسه با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011502 

  

 عدد 481،000
  عدد المپدو با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011503 

  

 عدد 301،000
  عدد المپیک با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011504 

  

 عدد 484،000
  عدد المپچهار با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011505 
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 عدد 415،500
  عدد المپسه با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011506 

  

 عدد 261،500
  عدد المپدو با توکار لوردار سقفی کامپکتچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011507 

  

 عدد 193،000
  عدد المپیک با توکار لوردار سقفی تکامپکچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011508 

  

 عدد 566،000
 عدد چهار با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011601 

  

 عدد 497،000
 عدد سه با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011602 

  

 عدد 422،000
 عدد دو با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011603 

  

 عدد 282،500
 عدد یک با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011604 

  

 عدد 475،000
 عدد چهار با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011605 

  

 عدد 403،500
 عدد سه با دار روکار حباب سقفی تکامپکچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011606 

  

 عدد 234،000
 عدد دو با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011607 

  

 عدد 165،500
 عدد یک با دار روکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011608 

  

 عدد 546،500
 عدد چهار با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011701 

  

 عدد 479،000
 عدد سه با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011702 

  

 عدد 408،000
  عدد المپدو با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 

 . وات36 کامپکت
 011703 

  

 عدد 281،500
 عدد یک با دار توکار حباب سقفی تکامپکچراغ 
 . وات36  کامپکتالمپ

 011704 
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 عدد 449،500
 عدد چهار با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011705 

  

 عدد 316،000
 عدد سه با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011706 

  

 عدد 260،500
  عدد المپدو با دار توکار حباب سقفی کتکامپچراغ 

 . وات18 کامپکت
 011707 

  

 عدد 172،000
 عدد یک با دار توکار حباب سقفی کامپکتچراغ 
 . وات18  کامپکتالمپ

 011708 

  

 عدد 59،600

کامپکت سیلندری بدون حباب توکار عمودی چراغ 
یک  سانتیمتر و با رفلکتور سفید رنگ و 10به قطر 

 . وات10کامپکت  عدد المپ

 011801 

  

 عدد 77،600

کامپکت سیلندری بدون حباب توکار عمودی چراغ 
 سانتیمتر و با رفلکتور سفید رنگ و 14 یا 12به قطر 

 . وات18کامپکت یک عدد المپ 

 011802 

  

 عدد 112،500

کامپکت سیلندری بدون حباب توکار عمودی چراغ 
د رنگ و شیشه  سانتیمتر و با رفلکتور سفی14به قطر 

 18کامپکت یک عدد المپ سندبالست محافظ و 
 .وات

 011803 

  

 عدد 169،500

کامپکت سیلندری بدون حباب توکار افقی به چراغ 
 سانتیمتر و با رفلکتور سفید رنگ و شیشه 14قطر 

 . وات10کامپکت  عدد المپ سندبالست محافظ و دو

 011901 

  

 عدد 218،500

بدون حباب توکار افقی به کامپکت سیلندری چراغ 
 سانتیمتر و با رفلکتور سفید رنگ و شیشه 19قطر 

 18کامپکت  عدد المپ سندبالست محافظ و دو
 .وات

 011902 

  

 عدد 323،000
 ای و دو فلورسنت با حباب پالستیکی گوشهچراغ 

 . وات40فلورسنت عدد المپ 
 012001 

  

 عدد 267،000
 ای و یک  گوشهفلورسنت با حباب پالستیکیچراغ 

 . وات40فلورسنت عدد المپ 
 012002 

  

 عدد 220،000
 ای و دو فلورسنت با حباب پالستیکی گوشهچراغ 

 . وات20فلورسنت عدد المپ 
 012003 
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 عدد 149،000
 ای و یک فلورسنت با حباب پالستیکی گوشهچراغ 

 . وات20فلورسنت عدد المپ 
 012004 

  

 عدد 178،500
 دیواری کدویی بلند روکار تمام فلورسنتچراغ 

 . وات20فلورسنت  عدد المپ پالستیکی با دو
 012101 

  

 عدد 144،000
 عدد فلورسنت دیواری باالی روشویی با یکچراغ 
 . وات40فلورسنت المپ 

 012201 

  

 عدد 133،500
 عدد فلورسنت دیواری باالی روشویی با یکچراغ 
 . وات20فلورسنت المپ 

 012202 

  

 عدد 291،500
کامپکت دیواری باالی روشویی نور مخفی با چراغ 

 . وات36کامپکت  عدد المپ دو
 012301 

  

 عدد 224،000
کامپکت دیواری باالی روشویی نور مخفی با چراغ 
 . وات36کامپکت  عدد المپ یک

 012302 

  

 عدد 179،000
کامپکت دیواری باالی روشویی نور مخفی با چراغ 
 . وات18امپکت ک عدد المپ یک

 012303 
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 ای و کم مصرف های رشته ها با المپ چراغ.   دوم فصل
 

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

 .  است ور شده واحد کار منظ آنها، جزو بهای
ای و کم مصرف به صورت  های رشته  درج شده در این فصل، هزینه تهیه و نصب المپ منظور نگردیده و المپهای چراغدر قیمت پایه . 2

 .اند ی مستقل در این فصل پیش بینی گردیدهها ردیف
   واحد ردیف بهای به درصد 10 باشند،   و گلند مربوط ، خروجی  با ورودی کشی  سیم  برای3 و 2، 1  یها گروه  های چراغ   که در صورتی .3

 . خواهد شد  اضافه مربوط
 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به درصد 15 کلید سرخود باشند،  ، از نوع3   گروه های چراغ   که در صورتی .4
 .احد ردیف مربوط اضافه خواهد شد درصد به بهای و7، از نوع مات باشند، 12های گروه  در صورتی که المپ. 5
 E27 دارای کالهک 15های کم مصرف پیچی گروه   و المپE14 دارای کالهک 14 گروه Spiral( ،3U(های کم مصرف پیچی  المپ. 6
 .باشد می
 . است   شده درج زیر   در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .7

 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 ای چراغ سقفی روکار با حباب شیشه 01
 ای  سقفی روکار با پایه چینی و حباب شیشه چراغ 02
 ای  دیواری روکار با پایه چینی و حباب شیشه چراغ 03
 تر سیمم می و حداکثر نE٢٧ی تسرپیچ با کالی 04
 چراغ دکوراتیو دیواری با بدنه فلزی و حباب پالستیکی 05
 چراغ دکوراتیو فضای داخلی روکار با پایه قابل تنظیم 06
 ای چراغ دکوراتیو سقفی روکار استوانه 07
 ای چراغ دکوراتیو سقفی توکار استوانه 08
 چراغ توکار هالوژن 09
 چراغ هالوژن ریلی 10
 فاف یا ماتای ش المپ رشته 11
 ای رفلکتوری شفاف  المپ رشته 12
 ای شمعی المپ رشته 13
 E١٤ با کالهک ٣U ،المپ کم مصرف پیچی 14

 E٢٧المپ کم مصرف پیچی با کالهک  15
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 105،500

 ای گرد یا چراغ سقفی روکار، با حباب شیشه
 . سانتیمتر30 چهارگوش به قطر حدود

 020101 

  

 عدد 94،900
ای گرد یا  چراغ سقفی روکار، با حباب شیشه

 . سانتیمتر25 چهارگوش به قطر حدود
 020102 

  

 عدد 76،000
ای  چراغ سقفی روکار، با پایه چینی، حباب شیشه

 . سانتیمتر18کروی به قطر حدود 
 020201 

  

 عدد 73،900
ای   روکار، با پایه چینی، حباب شیشهچراغ سقفی

 . سانتیمتر14کروی به قطر حدود 
 020202 

  

 عدد 76،000
ای  چراغ دیواری روکار، با پایه چینی، حباب شیشه

  . سانتیمتر18قطر حدود  کروی به 
 020301 

  

 عدد 73،900
ای  چراغ دیواری روکار، با پایه چینی، حباب شیشه

  .نتیمتر سا14قطر حدود  کروی به 
 020302 

  

 عدد 20،400
، با حداکثر نیم مترسیم دوال، با E27سرپیچ باکالیتی 
 .ترمینال مربوط

 020401 

  

 عدد 107،500
چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حباب 

 .E14سرپیچ پالستیکی شیری و دو عدد 
 020501 

  

 عدد 86،500
اب چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حب

 .E14سرپیچ پالستیکی شیری و یک عدد 
 020502 

  

 عدد 84،900
 فضای داخلی روکار با پایه قابل تنظیم چراغ دکوراتیو

 . وات150 و با قدرت حداکثر E27و سرپیچ 
 020601 

  

 عدد 82،900

ای، ساخته شده  چراغ دکوراتیو سقفی روکار استوانه
ای  دندانهاز آلومینیوم آنودایز شده، با نور پخش کن 

 .رنگ مشکی به 

 020701 

  

 عدد 103،500

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

 .یا گرد کرمه یا رنگی

 020801 

  

 عدد 94،000
 ولت با بدنه فلزی و 12هالوژن  توکار  رنگیچراغ

 .اتور مربوطمحفظه ثابت و با ترانسفورم
 020901 

 021001  .  ولتی12ریلی هالوژن چراغ ریل  مترطول 61،300  
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 89،000
هالوژن مخصوص ریل با بدنه فلزی بدون چراغ 

 .ترانسفورماتور مربوط
 021002 

  

 عدد 113،500
   وات مخصوص چراغ50 ولتی 12ترانسفورماتور 

 .هالوژن ریلی
 021003 

 021101 . وات100 یا 60، 40، 25ای شفاف  تهالمپ رش عدد 2،510  
 021102 . وات100 یا 60، 40ای مات  المپ رشته عدد 2،660  
 021201 . وات40ای رفلکتوری شفاف  المپ رشته عدد 5،630  
 021202 . وات60ای رفلکتوری شفاف  المپ رشته عدد 6،420  
 021203 . وات100ای رفلکتوری شفاف  المپ رشته عدد 6،890  
 021301 . وات60  یا 40ای شمعی شفاف  المپ رشته عدد 2،510  
 021302 . وات60ای شمعی اشکی  المپ رشته عدد 3،340  
 021401 . وات11المپ کم مصرف پیچی  عدد 20،100  
 021402 . وات13المپ کم مصرف پیچی  عدد    
 021403 . وات٣U 15المپ کم مصرف  عدد 21،000  
 021501 . وات15المپ کم مصرف پیچی  ددع    
 021502 . وات20المپ کم مصرف پیچی  عدد 28،000  
 021503 . وات23المپ کم مصرف پیچی  عدد 29،000  
 021504 . وات26المپ کم مصرف پیچی  عدد 31،100  
 021505 . وات30المپ کم مصرف پیچی  عدد 37،400  
 021506 . وات40المپ کم مصرف پیچی  عدد 47،400  
 021507 . وات50المپ کم مصرف پیچی  عدد 70،500  
 021508 . وات60المپ کم مصرف پیچی  عدد 84،200  
 021509 . وات75المپ کم مصرف پیچی  عدد 98،900  
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   صنعتی های چراغ.   سوم فصل
 

  مقدمه
 به و   تهیه  و هزینه  است  مناسب  نسوز و ترمینال بندی ، سیم  مرغوب  چینی یچهای سرپ ، شامل  فصل  دراین  شده درج  صنعتی های چراغ  تمام .1

 . است   واحد کار منظور شده  آنها، جزو بهای کاربردن
   تهیه  و هزینه  است  با استاندارد مربوط خازنانداز و  راه و   ترانس شامل) 6  گروه(با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده    صنعتی های چراغ  تمام .2
 .  است  واحد کار منظور شده  آنها جزو بهای کار بردن به و 
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .3
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  وه مختصر گر رحش گروه شماره
 . و گردوغبار  ضد رطوبت  و سرپیچ  ساده  روکار با قاب  سقفی  فلورسنت چراغ 01
 .  معمولی  و گردوغبار با سرپیچ  روکار ضد رطوبت  سقفی  فلورسنت  صنعتی چراغ 02
 .  ضد رطوبت  و گردوغبار با سرپیچ  روکار ضد رطوبت  سقفی  فلورسنت  صنعتی چراغ 03
 .  ضد رطوبت  با سرپیچ  رفلکتوری لورسنت ف  صنعتی چراغ 04
 . ای  کوره  و رنگ  فلزی  با قاب  تاب  پهن  صنعتی چراغ 05
 .  آنودایز شده  با رفلکتور آلومینیومی  صنعتی چراغ 06
 .  و سبد محافظ ای  شیشه  با حباب  تونلی چراغ 07
 . کربنات پلی از مواد   شده  ساخته  ضد رطوبت  تونلی  فلورسنت چراغ 08
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 244،500

چراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، 
سرپیچهای ضد رطوبت و گرد و غبار، با دو عدد 

 .  وات40المپ فلورسنت 

 030101 

  

 عدد 207،500

چراغ فلورسنت سقفی روکار، باقاب ساده، 
یچهای ضد رطوبت و گرد و غبار، با یک عدد سرپ

 . وات40المپ فلورسنت 

 030102 

  

 عدد 535،000

چراغ صنعتی فلورسنت سقفی روکار، ضد رطوبت و 
گرد و غبار، با سرپیچ معمولی، حباب پالستیکی 
شفاف، قاب آلومینیومی و با سه عدد المپ فلورسنت 

 . وات40

 030201 

  

 عدد 432،000

فلورسنت سقفی روکار، ضد رطوبت و چراغ صنعتی 
گرد و غبار، با سرپیچ معمولی، حباب پالستیکی 
شفاف، قاب آلومینیومی و با دو عدد المپ فلورسنت 

 . وات40

 030202 

  

 عدد 536،000

چراغ صنعتی فلورسنت سقفی روکار، ضد رطوبت و 
گرد و غبار، با سرپیچ ضد رطوبت، حباب پالستیکی 

می و با دو عدد المپ فلورسنت شفاف، قاب آلومینیو
 . وات40

 030301 

  

 عدد 378،000
چراغ صنعتی فلورسنت رفلکتوری، با سرپیچهای ضد 

 . وات40رطوبت و با سه عدد المپ فلورسنت 
 030403 

  

 عدد 270،000
چراغ صنعتی فلورسنت رفلکتوری، با سرپیچهای ضد 

 . وات40رطوبت و با دو عدد المپ فلورسنت 
 030404 

  

 عدد 198،000

چراغ صنعتی پهن تاب با قاب فلزی، و رنگ کوره 
 سانتیمتر و یک عدد المپ گازی 30قطر حدود ای به 

 . وات160

 030501 

  

 عدد 154،500

چراغ صنعتی پهن تاب با قاب فلزی، و رنگ کوره 
 200 سانتیمتر و یک عدد المپ 30قطر حدود  ای به 

 .وات رشته ای

 030502 



 های صنعتی چراغ. فصل سوم
 1388رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 

 
 

 22

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 383،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
با توزیع نور  وات بخار جیوه، 250یک عدد المپ 

 .پهن

 030601 

  

 عدد 383،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
سدیم و ایگناتور  وات بخار 250یک عدد المپ 

 .سیمه با توزیع نور پهن سه

 030602 

  

 عدد 383،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
متال هاالید و ایگناتور  وات 250یک عدد المپ 

 .سیمه با توزیع نور پهن سه

 030603 

  

 عدد 445،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
با توزیع نور  وات بخار جیوه، 400یک عدد المپ 

 .پهن

 030604 

  

 عدد 481،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
سدیم و ایگناتور  وات بخار 400یک عدد المپ 

 .سیمه با توزیع نور پهن سه

 030605 

  

 عدد 532،500

آلومینیومی آنودایز شده و  چراغ صنعتی با رفلکتور
متال هاالید و ایگناتور  وات 400یک عدد المپ 

 .هنسیمه با توزیع نور پ سه

 030606 

  

 عدد 65،900
ای، سبد محافظ فلزی  چراغ تونلی گرد باحباب شیشه

 . وات رشته ای100و یک عدد المپ 
 030701 

  

 عدد 63،500
ای، سبد محافظ  چراغ تونلی بیضی با حباب شیشه

 . وات رشته ای100 یا 60فلزی و یک عدد المپ 
 030702 

  

 عدد 525،000

طوبت، ساخته شده از چراغ فلورسنت تونلی ضد ر
 40مواد پلی کربنات، با سه عدد المپ فلورسنت 

 .وات

 030801 

  

 عدد 479،500
چراغ فلورسنت تونلی ضد رطوبت، ساخته شده از 

 . وات40موادپلی کربنات، با دو عدد المپ فلورسنت 
 030802 
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  آزاد  فضای های چراغ.   چهارم فصل
 

  مقدمه
  ، سرپیچ  با استاندارد مربوط و خازنانداز  و راه   ترانس ، شامل  فصل  در این  شده درجیا سدیم    بخار جیوه  با المپ یابانی خ های چراغ  تمام .1

 . است   واحد کار منظور شده  آنها، جزو بهای کاربردن به و   تهیه  و هزینۀ  نسوز است  متر سیم  و یک چینی
   واحد ردیف  بهای ازدرصد  8 وات استفاده شود 100ای   از المپ رشته040602 و چراغ چمنی ردیف )05گروه (چنانچه در چراغ پارکی  .2

 .شد  خواهد کسر  مربوط
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .3
 
 

 ها گروهختصر  م  و شرح  شماره جدول
 

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

 .  پالستیکی  با حباب   چمنی چراغ 06
 .  پالستیکی  با حباب  نرده  روی  نصب  قابل  مکعبی چراغ .7
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 686،000

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

 . وات40مپ فلورسنت نفوذ باران، با سه عدد ال

 040101 

  

 عدد 651،500

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

 . وات40نفوذ باران، با دو عدد المپ فلورسنت 

 040102 

  

 عدد 463،000

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

 125حرارت، از نوع الک پشتی با یک عدد المپ 
 .وات بخار جیوه

 040201 

  

 عدد 645،000

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

 250مپ حرارت، از نوع الک پشتی با یک عدد ال
 .وات بخار جیوه

 040202 

  

 عدد 952،500

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

 400حرارت، از نوع الک پشتی با یک عدد المپ 
 .وات بخار جیوه

 040203 

  

 عدد 792،500

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

 250حرارت، از نوع الک پشتی با یک عدد المپ 
 .وات بخار سدیم تحت فشار

 040204 

  

 عدد 1،136،000

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

 400 از نوع الک پشتی با یک عدد المپ حرارت،
 .وات بخارسدیم تحت فشار

 040205 

  

 عدد 505،000

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده 
تحت فشار و رفلکتورآنودایز شده، با ) دایکاست(

ای پریسماتیک ضدحرارت و مقاوم در  حباب شیشه
 . وات بخارجیوه125مقابل ضربه و با یک عدد المپ 

 040301 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 806،500

چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخته شده 
تحت فشار و رفلکتورآنودایز شده، ) دایکاست(

ای پریسماتیک ضد حرارت و مقاوم در  باحباب شیشه
 وات بخار 250مقابل ضربه و با یک عدد المپ 

 .جیوه

 040302 

  

 عدد 996،500

ته شده چراغ خیابانی با بدنه آلومینیومی ریخ
تحت فشار و رفلکتورآنودایز شده، با ) دایکاست

ای پریسماتیک ضد حرارت و مقاوم در  حباب شیشه
 وات بخار 400مقابل ضربه و با یک عدد المپ 

 .جیوه

 040303 

  

 عدد 226،000

چراغ معابر لعابی پهن تاب با قاب فلزی، به قطر 
قطر حدود   سانتیمتر و حباب پالستیکی به 35حدود 

 وات و 150ای   سانتیمتر، با یک عدد المپ رشته18
 .با پایه فلزی مربوط، برای نصب روی تیر یا دیوار

 040401 

  

 عدد 341،000

 25کروی به قطر حباب پالستیکی  چراغ پارکی با
با و سانتیمتر و سبد محافظ از نوع آلومینیوم ریختگی 

 . وات گازی160یک عدد المپ 

 040503 

  

 عدد 337،000

 30کروی به قطر حباب پالستیکی  چراغ پارکی با
با و سانتیمتر و سبد محافظ از نوع آلومینیوم ریختگی 

 . وات گازی160یک عدد المپ 

 040504 

  

 عدد 193،500

پلی کربنات نشکن مخروطی حباب  چراغ پارکی با
 160یک عدد المپ شکل و یا طبق آلومینیومی و با 

 .وات گازی

 040505 

  

 عدد 201،500
ای، با حباب پالستیکی  چراغ چمنی پایه کوتاه استوانه

 . وات رشته ای100و یک عدد المپ 
 040601 

  

 عدد 262،500

 25کروی به قطر چراغ چمنی با حباب پالستیکی 
سانتیمتر و نگهدارنده حباب آلومینیومی، بدون سبد 

 .گازی وات 160یک عدد المپ محافظ و با 

 040602 

  

 ددع 215،000
چراغ مکعبی قابل نصب روی نرده، با حباب 

 . وات رشته ای100پالستیکی و یک عدد المپ 
 040701 
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   مخصوص های چراغ.   پنجم فصل 
 

  مقدمه
 .باشد  میپریسماتیکدارای بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک پودری بوده و حباب آن ) 02گروه (چراغ پالستیکی بیمارستانی . 1
 7 وات برای هر خانه باشد 20دارای سه عدد المپ فلورسنت ) 08 و 07گروه (راغ ویژه فیلم رادیولوژی دیواری روکار و توکار  چنانچه چ.2

 .درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد
 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد10 وات از نوع غیرمتقارن باشد 2 * 400 چنانچه نورافکن .3
 .بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شدبه  درصد 3 وات از نوع غیرمتقارن باشند 2000 و 1000های   چنانچه نورافکن.4
 درصد به بهای واحد ردیف 10. دارای المپ متال هاالید باشند) متقارن و غیرمتقارن( وات 2 * 400 و 400، 250های   چنانچه نورافکن.5

 .مربوط اضافه خوهد شد
 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه 3دارای المپ متال هاالید باشند ) متقارن و غیرمتقارن( وات 2000 و 1000های  چنانچه نورافکن .6

 .خواهد شد
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .7
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 .  مرتفع  ساختمانهای  قرمز برای  کننده  آگاه چراغ 01
 .  بیمارستانی  پالستیکی چراغ 02
 .  فلزی  با قاب  بستری  تخت  بیمارستانی  فلورسنت چراغ 03
 .راهنما چراغ 04
 .کارماتیک اتاق عمل رویس پر چراغ 05
 .ماتیک اتاق عمل توکاریس پر چراغ 06
 .وکارر   دیواری)نگاتسکوپ(   رادیولوژی  فیلم  ویژۀ چراغ 07
 .کارتو   دیواری)نگاتسکوپ(   رادیولوژی  فیلم  ویژۀ چراغ 08
 .می آلومینیو ه با بدن نورافکن 09
 .نما چراغ استخر و آب 10
 .چراغ ضدانفجار 11
 .  بنفش رای ماو  ویژه چراغ 12
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد  

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با 
طور کامل، با شیشه نشکن،   به 44IPدرجه حفاظت 

 وات رشته ای، تسمه اتصال، 100یک عدد المپ 
 .بدون تابلوی فرمان مربوط، و بدون پایه

 050101 

  

 عدد  

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با 
طورکامل، با شیشه نشکن،   به 44IPدرجه حفاظت 

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

 050102 

  

 عدد 451،000
 عدد با سه) باالی تخت(چراغ پالستیکی بیمارستانی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 050201 

  

 عدد 336،500
با دو عدد ) باالی تخت(چراغ پالستیکی بیمارستانی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 050202 

  

 عدد 244،500
با یک عدد ) باالی تخت(چراغ پالستیکی بیمارستانی 

 . وات20المپ فلورسنت 
 050203 

  

 عدد 580،000

ارستانی تخت بستری، چراغ فلورسنت قاب فلزی بیم
 وات برای نور 40با دو عدد المپ فلورسنت 

عمومی، با کلید یک پل و یک عدد المپ فلورسنت 
 . وات برای مطالعه، با کلید نخی20

 050301 

  

 عدد 472،000

چراغ فلورسنت قاب فلزی بیمارستانی تخت بستری، 
 وات برای نور 40با یک عدد المپ فلورسنت 

ک پل و یک عدد المپ فلورسنت عمومی، با کلید ی
 . وات برای مطالعه، با کلید نخی20

 050302 

  

 عدد 703،000

چراغ فلورسنت قاب فلزی بیمارستانی تخت بستری، 
 وات برای نور 40با دو عدد المپ فلورسنت 

عمومی، با کلید یک پل و یک عدد المپ فلورسنت 
 وات برای مطالعه، با کلید نخی درصورتی که 20
دار در دو طرف بوده و  ی یک عدد پریز برق ارتدارا

یک عدد شاسی احضار با محل فیش گالبی و یک 
 .عدد پریز تلفن در یک طرف پیش بینی شده باشد

 050303 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 602،000

چراغ فلورسنت قاب فلزی بیمارستانی تخت بستری، 
 وات برای نور 40با یک عدد المپ فلورسنت 

ک عدد المپ فلورسنت عمومی، با کلید یک پل و ی
 وات برای مطالعه، با کلید نخی درصورتی که 20

دار در دو طرف بوده و  دارای یک عدد پریز برق ارت
یک عدد شاسی احضار با محل فیش گالبی و یک 

 .عدد پریز تلفن در یک طرف پیش بینی شده باشد

 050304 

  

 عدد 102،500

ار چراغ ویژه روشن کردن کف، از نوع دیواری توک
با بدنه فلزی و صفحه روی چراغ از ورق استینلس 

ای، با سرپیچ مرغوب و یک عدد المپ  استیل شبکه
 . وات25شمعی 

 050401 

  

 عدد 257،500

روکار با بدنه فلزی و صفحه ) خروج(چراغ راهنما 
روی چراغ از طلق پلکسی گالس شفاف یا شیری و 

 . وات18یک عدد المپ کامپکت 

 050402 

  

 عدد 777،500

چراغ پریسماتیک اتاق عمل روکار با بدنه فلزی و 
حباب از نوع ورق پلکسی گالس پریسماتیک مجهز 

بندی و با رفلکتور از   به فریم آلومینیوم و الستیک آب
نوع آلومینیوم آنودایز شده و با چهار عدد المپ 

 . وات40فلورسنت 

050501 

  

 عدد 660،000

کار با بدنه فلزی و چراغ پریسماتیک اتاق عمل رو
حباب از نوع ورق پلکسی گالس پریسماتیک مجهز 

بندی و با رفلکتور از   به فریم آلومینیوم و الستیک آب
نوع آلومینیوم آنودایز شده و با سه عدد المپ 

 . وات40فلورسنت 

050502 

  

 عدد 524،500

چراغ پریسماتیک اتاق عمل روکار با بدنه فلزی و 
لکسی گالس پریسماتیک مجهز حباب از نوع ورق پ

بندی و با رفلکتور از   به فریم آلومینیوم و الستیک آب
نوع آلومینیوم آنودایز شده و با دو عدد المپ 

 . وات40فلورسنت 

050503 
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 )ریال(بهای کل 
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)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 764،000

چراغ پریسماتیک اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و 
حباب از نوع ورق پلکسی گالس پریسماتیک مجهز 

بندی و با رفلکتور از   مینیوم و الستیک آببه فریم آلو
نوع آلومینیوم آنودایز شده و با چهار عدد المپ 

 . وات40فلورسنت 

050601 

  

 عدد 647،000

چراغ پریسماتیک اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و 
حباب از نوع ورق پلکسی گالس پریسماتیک مجهز 

تور از بندی و با رفلک  به فریم آلومینیوم و الستیک آب
نوع آلومینیوم آنودایز شده و با سه عدد المپ 

 . وات40فلورسنت 

050602 

  

 عدد 515،500

چراغ پریسماتیک اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و 
حباب از نوع ورق پلکسی گالس پریسماتیک مجهز 

بندی و با رفلکتور از   به فریم آلومینیوم و الستیک آب
ا دو عدد المپ نوع آلومینیوم آنودایز شده و ب

 . وات40فلورسنت 

050603 

  

 عدد 638،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی روکار با بدنه 

، با ای  ساچمهفیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و 
المپ با دو عدد قاب رویی استینلس استیل، 

 .نوع یک خانهاز طور کامل   وات به 20فلورسنت 

 050701 

  

 عدد 1،068،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی روکار با بدنه 

 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و دو عدد 
با دو عدد ، با قاب رویی استینلس استیل، ای ساچمه

مل طور کا  به وات برای هر خانه 20المپ فلورسنت 
 .از نوع دو خانه یک واحدی

 050702 



 های مخصوص چراغ. فصل پنجم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 30

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح
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 عدد 1،596،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی روکار با بدنه 

 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و سه عدد 
با دو عدد ، با قاب رویی استینلس استیل، ای ساچمه

طور کامل  به خانه برای هر  وات 20المپ فلورسنت 
 .از نوع سه خانه یک واحدی

 050703 

  

 عدد 2،103،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی روکار با بدنه 
 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و چهار عدد 

با دو عدد ، با قاب رویی استینلس استیل، ای ساچمه
طور کامل  به برای هر خانه  وات 20ت المپ فلورسن

 .از نوع چهارخانه یک واحدی

 050704 

  

 عدد 676،500

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی توکار با بدنه 

، با ای  ساچمهفیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و 
 المپبا دو عدد قاب رویی استینلس استیل، 

 .از نوع یک خانهطور کامل   وات به 20فلورسنت 

 050801 

  

 عدد 1،078،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی توکار با بدنه 

 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و دو عدد 
با دو عدد ، با قاب رویی استینلس استیل، ای ساچمه

طور کامل   به وات برای هر خانه 20ت المپ فلورسن
 .از نوع دو خانه یک واحدی

 050802 

  

 عدد 1،720،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی توکار با بدنه 

 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و سه عدد 
عدد با دو ، با قاب رویی استینلس استیل، ای ساچمه

طور کامل  به برای هر خانه  وات 20المپ فلورسنت 
 .از نوع سه خانه یک واحدی

 050803 
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 عدد 2،220،000

 دیواری )نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژی 
و حباب پلکسی گالس شیری با فلزی توکار با بدنه 
 فیلمنگهدارنده کلید قطع و وصل و چهار عدد 

با دو عدد نلس استیل، ، با قاب رویی استیای ساچمه
طور کامل  به برای هر خانه  وات 20المپ فلورسنت 

 .از نوع چهارخانه یک واحدی

 050804 

  

 عدد 834،500

دایکست شده، با بدنه آلومینیوم  وات 250نورافکن 
شیشه سکوریت مقاوم در مقابل ولیک و برفلکتور پارا

یک عدد ضربه و حرارت، با ایگناتور سه سیمه و 
 . 55IPحفاظت  درجه  بخارسدیم وبا250 المپ

 050901 

  

 عدد 968،500

دایکست شده، با بدنه آلومینیوم  وات 400نورافکن 
شیشه سکوریت مقاوم در مقابل ولیک و برفلکتور پارا

یک عدد ضربه و حرارت، با ایگناتور سه سیمه و 
 . 55IPحفاظت  وبا درجه  بخار سدیم400المپ 

 050902 

  

 عدد 1،599،000

اکسترود شده، با بدنه آلومینیوم  وات 2*400نورافکن 
شیشه سکوریت مقاوم در  و آنادایز شدهرفلکتور 

مقابل ضربه و حرارت، با ایگناتور سه سیمه، مدل 
 و با درجه   بخار سدیم400المپ متقارن، با دو عدد 

 . 55IPحفاظت  

 050903 

  

 عدد 2،079،000

اکسترود شده، ومینیوم با بدنه آل وات 1000نورافکن 
شیشه سکوریت مقاوم در مقابل ضربه و حرارت و 

المپ با ایگناتور سه سیمه، مدل متقارن، با یک عدد 
 . 65IPحفاظت   و با درجه   وات بخار سدیم1000

 050904 

  

 عدد 3،725،000

اکسترود شده، با بدنه آلومینیوم  وات 2000نورافکن 
ربه و حرارت و شیشه سکوریت مقاوم در مقابل ض

المپ با ایگناتور سه سیمه، مدل متقارن، با یک عدد 
 . 65IPحفاظت   و با درجه   وات بخار سدیم2000

 050905 

  

 عدد 15،300
 09های گروه  لوور فلزی برای نصب روی نورافکن
 .به منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور

 050906 
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 عدد 1،028،000

 6 نصب در عمق حداکثر  ولتی قابل12چراغ استخر 
 300متر، با ترانسفورماتور مربوط و با یک عدد المپ 

 . ولت و با فیلتر رنگی12وات هالوژن 

 051001 

  

 عدد 801،000

 6 ولتی قابل نصب در عمق حداکثر 12چراغ استخر 
 100متر، با ترانسفورماتور مربوط و با یک عدد المپ 

 . ولت و با فیلتر رنگی12وات هالوژن 

 051002 

  

 عدد 249،000

 ولتی قابل نصب در عمق 12نما  چراغ مخصوص آب
 سانتیمتر، با 10 متر، به قطر حدود 3حداکثر 

 50 تا 35ترانسفورماتور مربوط و با یک عدد المپ 
 . ولت و با فیلتر رنگی12وات هالوژن 

 051003 

  

 عدد 2،444،000

 با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExedاظت حف

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف با سویچ حفاظتی، با درجه حفاظت  پلی
66IP  وات18و با دو عدد المپ . 

 051101 

  

 عدد 2،814،000

 با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
 شده، استر تقویت ، با بدنه پلیEExedحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف با سویچ حفاظتی، با درجه حفاظت  پلی
66IP  وات36و با دو عدد المپ . 

 051102 

  

 عدد 3،572،000

 با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExedحفاظت 

 حباب از نوع کربنات و رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف با سویچ حفاظتی، با درجه حفاظت  پلی
66IP  وات58و با دو عدد المپ . 

 051103 

  

 عدد 1،791،000

 با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExedحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
ویچ حفاظتی، با درجه حفاظت کربنات شفاف با س پلی
66IP  وات36و با یک عدد المپ . 

 051104 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 3،333،000

 با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExedحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف با سویچ حفاظتی، با درجه حفاظت  پلی
66IP  وات58با یک عدد المپ و . 

 051105 

  

 عدد 2،014،000

 با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExnAحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
و با دو  65IPکربنات شفاف، با درجه حفاظت  پلی

 . وات18عدد المپ 

 051106 

  

 عدد 2،119،000

 با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExnAحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
و با دو  65IPکربنات شفاف، با درجه حفاظت  پلی

 . وات36عدد المپ 

 051107 

  

 عدد 3،066،000

 با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExnAحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
و با دو  65IPکربنات شفاف، با درجه حفاظت  پلی

 . وات58عدد المپ 

 051108 

  

 عدد 2،056،000

 با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExnAحفاظت 

کربنات و حباب از نوع   پلیرفلکتور از نوع
و با یک  65IPکربنات شفاف، با درجه حفاظت  پلی

 . وات36عدد المپ 

 051109 

  

 عدد 2،935،000

 با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
استر تقویت شده،  ، با بدنه پلیEExnAحفاظت 

کربنات و حباب از نوع  رفلکتور از نوع پلی
و با یک  65IPجه حفاظت کربنات شفاف، با در پلی

 . وات58عدد المپ 

 051110 
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 عدد  

بدون تولید اوزون، با المپ  چراغ ویژه ماورای بنفش
انداز به   وات، با سرپیچ، ترانس و راه30 ولت 220

، برای نصب در داخل کانالهای هوا، بدون طور کامل 
 .قاب مربوط

 051201 

  

 عدد  

یواری، با شیشه چراغ ویژه ماورای بنفش از نوع د
مخصوص ماورای بنفش بدون تولید اوزون، با المپ 

 وات، با سرپیچ، ترانس و راه انداز به 30 ولت 220
 .طور کامل 

 051202 

 
  



 ها سیم. فصل ششم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 35

 ها سیم.   ششم فصل
 

  مقدمه
 یا استاندارد ٦٠٢٢٧ IEC المللی بین  یا استاندارد٦٠٧ ISIRIی  ایران  استانداردهای ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج  مسی  سیمهای تمام .1

VDE و یا استاندارد   آلمان٠٢٥٠ BS باشند   شده ، ساخته بریتانیا٦٠٠٤. 
میلیمتر  1   و از مقطع  ولت250 برابر میلیمتر مربع 75/0   تا مقطعآنها   اسمیبوده و ولتاژ IIای و کالس   باید رشتهNYAهادی سیمهای  .2

 . خواهد بود  ولت750،  عمیلیمتر مرب 120 تا  مربع
 . خواهدبود  ولت1000باال برابر  به  میلیمتر مربع 75/0  ، از مقطعNYAF   افشان های  سیم ولتاژ اسمی .3
 . ولت خواهد بود500ها  ع اندود بوده و ولتاژ اسمی آنلهای نسوز، مسی ق هادی سیم .4
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح ماره مورد نیاز، ش یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .5
 
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 .NYA   از نوع  ترموپالستیک ال با روکش  تک  مسی یمس 01
02 ___ 

03 ___ 
 .NYAF   از نوع  ترموپالستیک  با روکش  افشان  مسی سیم 04
 )مقاوم در مقابل حرارت(سیم مسی نسوز  05
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 مترطول 915

سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 
NYA میلیمتر مربع0 /5مقطع   به . 

 060101 

  

 مترطول 945
 از نوع سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک

NYA میلیمتر مربع75/0مقطع   به . 
 060102 

  

 مترطول 1،220
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA میلیمتر مربع1 به  مقطع . 
 060103 

  

 مترطول 1،540
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA میلیمتر مربع5/1مقطع   به . 
 060104 

  

 لمترطو 2،060
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA میلیمتر مربع5/2مقطع   به . 
 060105 

  

 مترطول 2،850
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA میلیمتر مربع4مقطع   به . 
 060106 

  

 مترطول 3،950
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA لیمتر مربع می6مقطع   به. 
 060107 

  

 مترطول 6،100
سیم مسی تک ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع 

NYA میلیمتر مربع10مقطع   به . 
 060108 

  

 مترطول 12،300
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع16مقطع   به . 
 060109 

  

 مترطول 18،200
رمو پالستیک از نوع ال، با روکش ت تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع25مقطع   به . 
 060110 

  

 مترطول 23،700
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع35مقطع   به . 
 060111 

  

 مترطول 30،000
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع50مقطع   به . 
 060112 

  

 مترطول 42،500
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع70مقطع   به . 
 060113 

  

 مترطول 57،900
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع95مقطع   به . 
 060114 

  

 مترطول 71،300
ال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  تکسیم مسی 

NYA میلیمتر مربع120مقطع   به . 
 060115 
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 مترطول 970
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر5/0مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 

 060401 

  

 مترطول 1،110

، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 
  میلیمتر75/0مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 

 .مربع

 060402 

  

 مترطول 1،230
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر1مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 

 060403 

  

 مترطول 1،560
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر5/1مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060404 

  

 مترطول 2،100
، با روکش ترمو )افشان(ل انعطاف سیم مسی قاب

 .مربع  میلیمتر5/2مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060405 

  

 مترطول 2،890
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر4مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060406 

  

 مترطول 3،980
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر6مقطع   به NYAFالستیک از نوع پ
 060407 

  

 مترطول 6،370
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع  میلیمتر10مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060408 

  

 مترطول 9،530
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 .مربع لیمتر می16مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060409 

  

 مترطول 18،000
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 . میلیمتر مربع25مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060410 

  

 مترطول 23،600
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 . میلیمتر مربع35مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060411 

  

 مترطول 32،100
، با روکش ترمو )افشان(سیم مسی قابل انعطاف 

 . میلیمتر مربع50مقطع   به NYAFپالستیک از نوع 
 060412 

  

 مترطول 1،810

با عایق ) مقاوم در مقابل حرارت(سیم مسی نسوز 
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع5/0مقطع 

060501 

  

 مترطول 2،230

با عایق ) مقاوم در مقابل حرارت(مسی نسوز سیم 
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع75/0مقطع 

060502 
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 مترطول 2،550

با عایق ) مقاوم در مقابل حرارت(سیم مسی نسوز 
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع1مقطع 

060503 

  

 رطولمت 3،580

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(ی نسوز سیم مس
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع5/1مقطع 

060504 

  

 مترطول 5،060

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(م مسی نسوز سی
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع5/2مقطع 

060505 

  

 مترطول 6،900

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(م مسی نسوز سی
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع4مقطع 

060506 

  

 مترطول 12،200

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(م مسی نسوز سی
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع6مقطع 

060507 

  

 مترطول 18،900

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(م مسی نسوز سی
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 . میلیمتر مربع10مقطع 

060508 

  

 مترطول 30،700

با عایق ) تمقاوم در مقابل حرار(م مسی نسوز سی
سیلیکون رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به 

 .تر مربع میلیم16مقطع 

060509 
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   فشار ضعیف یها کابل.   هفتم فصل
 

  مقدمه
دار  و زره   زمینی  کنترل یها کابل و نیز  دار تک یا چند سیمه، کابلهای شیلددار و یا زره ،یا چند سیمه سیمه   تک  زمینی یها کابل  تمام .1

   آلمان٠٢٧١ VDE یا المللی، بین ١-٦٠٥٠٢ IEC  یا ایران ٣٥٦٩ ISIRIارد  استاند ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج چند سیمهزیرزمینی 
 . باشد  ولت1000/600 آنها   و ولتاژ اسمی  شده ساخته

 ٦٥٠٠ BSیا المللی،  بین ٦٠٢٢٧ IEC  استاندارد ، باید طبق درج شده در این فصل ای  چند رشته  پالستیکی  انعطاف  قابل یها کابل  تمام .2
 . باشد  ولت500/300 آنها   و ولتاژ اسمی  شده  ساخته آلمان ٠٢٥٠ VDE و یا بریتانیا

یا پوشش ) لومینیومیآیا ( یا نوار مسی های مسی سیمحفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته  درج شده در این فصل به مفهوم "شیلد" واژه .3
رشته حفاظ مکانیکی بوده و شامل  بکار رفته در این فصل به معنای، "زره"چنین واژه  هم. باشد  با مغزی کابل میمحورهم بافته شده مسی 

 .باشد می)یا آلومینیومی(یا نوار گالوانیزه ) یا آلومینیومی (های فوالدی گالوانیزه سیم
اساس و هزینه عملیات مذکور بر بینی نشده در عملیات نصب و خواباندن کابلهای فشار ضعیف در داخل ترانشه، عملیات خاکی پیش. 4

 .شود ی مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین میها ردیف
 به درصد 15 شود   دیوار نصب رویدار زیرزمینی  یا کابل کنترل زمینی یا زره  دار زیرزمینی زرهشیلددار و یا  یا   زمینی  کابل  که در صورتی .5

 . خواهدشد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای
   لوله  و یا درون  کابل  سینی  روی،دار زیرزمینی زره، یا کابل کنترل زمینی یا  دار زیرزمینی زرهشیلددار و یا  یا   زمینی  کابل  که در صورتی .6

 .شد  خواهد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به درصد 8 شود،  نصب
دیوار یا روی سینی کابل در قیمتها منظور نشده و برای تعیین هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار ضعیف روی . 7

 .استفاده شود) وسایل متفرقه(ی فصل بیست و هشتم ها ردیفقات مربوط باید از لقیمت تهیه و نصب انواع بستها و متع
 دارای NY(St/St)RY و NY(St)RYزمینی چند سیمه زیردار  و کنترل زره NY(St)Yی کنترل زمینی چند سیمه ها کابل در صورتی که .8

 .اضافه خواهد شد  درصد به بهای ردیف مربوطN٢Y(St)Y , N٢Y(St)RY N٢Y(St/St)RY [  ،10 , [ باشندXLPEعایق 
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .9
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 ها گروه مختصر   و شرح ه شمار جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره

از نوع   سیمهدو   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل NYY. 42  نوع از   سیمه تک زمینی کابل 01
NYCYRY. 

از نوع   سیمهسه   مینیزدار زیر شیلددار زره  کابل NYYJ. 43 یا NYYO  نوع از   سیمه دو زمینی کابل 02
NYCYRY. 

از نوع   سیمهچهار   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل NYYJ. 44 یا NYYO  نوع از   سیمه سه زمینی کابل 03
NYCYRY. 

 ---- NYYJ. 50-45 یا NYYO  نوع از  سیمه ونیم سه زمینی کابل 04
 . NYRY   از نوع  سیمهتک  دار زیرزمینی  زره کابل NYYJ. 51 یا NYYO نوع از  سیمه  چهار زمینی کابل 05
 . NYRY   از نوع  سیمهدو  دار زیرزمینی  زره کابل NYYJ. 52 یا NYYO  نوع از   سیمه پنج زمینی کابل 06

 . NYRY  از نوع   سیمهسه  دار زیرزمینی  زره کابل 53 ---- 10-07

)  ع میلیمتر مرب5/1 (  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 11
 ---- NYYJZ. 60-54 یا NYYJ یا NYYO  از نوع

 )  میلیمتر مربع5/2 (  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 12
  ) میلیمتر مربع5/1 (سیمهچند   دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYYJZ. 61 یا NYYJ یا NYYO  نوع از

 . NYRY  از نوع
از  )بع مر میلیمتر4 (  چند سیمه  زمینی  کنترل کابل 13

  ) میلیمتر مربع5/2 (سیمهچند   دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYYJZ. 62 یا NYYJ یا NYYOنوع 
 . NYRY  از نوع

)  میلیمتر مربع5/1(کابل کنترل زمینی چند سیمه  15
  ) میلیمتر مربع4 (سیمهچند   دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NY(St)Y. 63از نوع 

 . NYRY  از نوع
)  میلیمتر مربع5/1(چند سیمه  دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل 64 ---- 30-16

 NY(St)RYاز نوع 
)  میلیمتر مربع5/1(چند سیمه  دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYCY. 65نوع از  مهسی تک  زمینیشیلددارزیر  کابل 31

 NY(St/St)RYاز نوع 
 ---- NYCY. 70-66از نوع   سیمهدو  زمینیشیلددارزیر  کابل 32

 . NYMHY  نوع از سیمهدو قابل انعطاف پالستیکی  کابل NYCY. 71از نوع   سیمهسه  زمینیشیلددارزیر  کابل 33

از   سیمهچهار  زمینیشیلددارزیر  کابل 34
 . NYMHY  نوع از سیمه سه قابل انعطاف پالستیکی  کابل NYCY. 72نوع

 . NYMHY  از نوع سیمهچهار کیپالستی قابل انعطاف  کابل 73 ---- 40-35

از نوع   سیمهتک   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل 41
NYCYRY. 74 از نوع سیمه پنج قابل انعطاف پالستیکی  کابل  NYMHY . 
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 مترطول 2،520

رمو کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ت
 میلیمتر 1×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070101 

  

 مترطول 3،040

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
میلیمتر  1×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070102 

  

 مترطول 4،370

یمه با عایق و روکش ترمو کابل زمینی تک س
 میلیمتر مربع، 1×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .برای نصب در داخل ترانشه

 070103 

  

 مترطول 5،370

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر مربع، 1×6مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .برای نصب در داخل ترانشه

 070104 

  

 مترطول 7،510

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×10مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070105 

  

 مترطول 10،500

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×16مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070106 

  

 مترطول 15،400

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×25مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070107 

  

 مترطول 20،300

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×35مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 
 .در داخل ترانشهمربع، برای نصب 

 070108 

  

 مترطول 27،000

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×50مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070109 

  

 مترطول 37،100

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
یمتر  میل1×70مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070110 
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 مترطول 50،100

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×95مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070111 

  

 مترطول 61،100

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×120مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070112 

  

 مترطول 73،800

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×150مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070113 

  

 مترطول 89،900

رمو کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ت
 میلیمتر 1×185مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070114 

  

 مترطول 117،000

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×240مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070115 

  

 مترطول 144،500

تک سیمه با عایق و روکش ترمو کابل زمینی 
 میلیمتر 1×300مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070116 

  

 مترطول 181،500

کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 1×400مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070117 

  

 مترطول 5،230

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×5/1مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070201 

  

 مترطول 6،440

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×5/2مقطع   و به NYYاز نوع 

 .رانشهنصب در داخل ت

 070202 

  

 مترطول 8،550

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×4مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070203 
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 مترطول 11،000

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
رای  میلیمتر مربع، ب2×6مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070204 

  

 مترطول 15،500

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×10مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070205 

  

 مترطول 23،100

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×16مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070206 

  

 مترطول 34،600

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×25مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070207 

  

 مترطول 45،800

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×35مقطع   و به NYY نوع از

 .نصب در داخل ترانشه

 070208 

  

 مترطول 66،800

کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 2×50مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070209 

  

 مترطول 6،240

وکش ترمو پالستیک کابل زمینی سه سیمه با عایق و ر
 میلیمتر مربع، برای 3×5/1مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070301 

  

 مترطول 7،960

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×5/2مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070302 

  

 مترطول 10،900

ی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک کابل زمین
 میلیمتر مربع، برای 3×4مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070303 

  

 مترطول 14،300

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×6مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070304 
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 مترطول 21،100

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×10مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070305 

  

 مترطول 31،700

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×16مقطع   و به NYYاز نوع 

 .شهنصب در داخل تران

 070306 

  

 مترطول 47،300

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×25مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070307 

  

 مترطول 62،600

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
رای  میلیمتر مربع، ب3×35مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070308 

  

 مترطول 85،800

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×50مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070309 

  

 مترطول 118،500

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×70 مقطع  و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070310 

  

 مترطول 157،000

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×95مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070311 

  

 مترطول 193،500

 کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک
 میلیمتر مربع، برای 3×120مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070312 

  

 مترطول 237،500

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×150مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070313 

  

 مترطول 287،500

عایق و روکش ترمو پالستیک کابل زمینی سه سیمه با 
 میلیمتر مربع، برای 3×185مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070314 



 های فشار ضعیف کابل. فصل هفتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 45

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 366،000

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×240مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070315 

  

 لمترطو 452،500

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پالستیک 
 میلیمتر مربع، برای 3×300مقطع   و به NYYاز نوع 

 .نصب در داخل ترانشه

 070316 

  

 مترطول 52،300

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×25+16مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .نشهمیلیمتر مربع برای نصب در داخل ترا

 070401 

  

 مترطول 66،900

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×35+16مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070402 

  

 مترطول 89،700

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×50+25مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070403 

  

 مترطول 125،000

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×70+35مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070404 

  

 مترطول 170،500

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×95+50مقطع   و به NYYالستیک از نوع پ

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070405 

  

 مترطول 216،500

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×120+70مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070406 

  

 مترطول 258،000

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  نی سهکابل زمی
 3×150+70مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .داخل ترانشه میلیمتر مربع برای نصب در

 070407 

  

 مترطول 323،500

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×185+95 مقطع  و به NYYپالستیک از نوع 

 .شهداخل تران میلیمتر مربع برای نصب در

 070408 
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 مترطول 419،500

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×240+120مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070409 

  

 مترطول 522،000

ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو  کابل زمینی سه
 3×300+150مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه

 070410 

  

 مترطول 7،410

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070501 

  

 مترطول 9،790

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×5/2مقطع   و به NYY از نوع پالستیک

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070502 

  

 مترطول 13،400

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070503 

  

 مترطول 18،000

عایق و روکش ترمو کابل زمینی چهار سیمه با 
 میلیمتر 4×6مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070504 

  

 مترطول 27،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×10مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070505 

  

 مترطول 40،700

ابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو ک
 میلیمتر 4×16مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070506 

  

 مترطول 62،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×25مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070507 

  

 مترطول 82،400

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×35مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070508 
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 مترطول 113،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×50مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .ای نصب در داخل ترانشهمربع، بر

 070509 

  

 مترطول 156،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×70مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070510 

  

 مترطول 208،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×95مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070511 

  

 مترطول 259،000

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×120مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070512 

  

 مترطول 322،000

و کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترم
 میلیمتر 4×150مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070513 

  

 مترطول 393،500

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×185مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070514 

  

 مترطول 504،000

چهار سیمه با عایق و روکش ترمو کابل زمینی 
 میلیمتر 4×240مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

  070515 

  

 مترطول 612،500

کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 4×300مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

  070516 

  

 مترطول 8،400

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070601 

  

 مترطول 11،300

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 
 .در داخل ترانشهمربع، برای نصب 

 070602 
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 مترطول 15،800

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070603 

  

 مترطول 21،600

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
یمتر  میل5×6مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070604 

  

 مترطول 32،500

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×10مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070605 

  

 مترطول 49،800

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×16مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070606 

  

 مترطول 76،300

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×25مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070607 

  

 مترطول 103،000

ش ترمو کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روک
 میلیمتر 5×35مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 070608 

  

 مترطول 10،900

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 7×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071101 

  

 مترطول 11،900

ل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو کاب
 میلیمتر 8×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071102 

  

 مترطول 14،400

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 10×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .خل ترانشهمربع، برای نصب در دا

 071103 

  

 مترطول 16،200

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 12×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071104 
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 مترطول 18،200

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 14×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071105 

  

 مترطول 20،500

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 16×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071106 

  

 مترطول 24،000

یق و روکش ترمو کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عا
 میلیمتر 19×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071107 

  

 مترطول 25،800

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 21×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071108 

  

 مترطول 29،100

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 24×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071109 

  

 مترطول  

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 30×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .ب در داخل ترانشهمربع، برای نص

 071110 

  

 مترطول 45،500

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 40×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071111 

  

 مترطول 58،300

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 52×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071112 

  

 مترطول 67،600

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 61×5/1مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071113 

  

 مترطول 14،400

، با عایق و روکش ترمو کابل کنترل زمینی چند سیمه
 میلیمتر 5×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071201 
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 مترطول 16،500

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 7×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071202 

  

 مترطول 20،400

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 10×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071203 

  

 مترطول 23،300

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 12×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .ع، برای نصب در داخل ترانشهمرب

 071204 

  

 مترطول 26،500

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 14×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071205 

  

 مترطول 30،100

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 16×5/2مقطع   و به NYYاز نوع پالستیک 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071206 

  

 مترطول 35،300

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 19×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071207 

  

 مترطول 52،000

ی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو کابل کنترل زمین
 میلیمتر 24×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071208 

  

 مترطول 64،000

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 30×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071209 

  

 مترطول  

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 37×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071210 

  

 مترطول 70،200

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
متر  میلی40×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071211 
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 مترطول 91،400

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 52×5/2مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071212 

  

 مترطول 17،400

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 5×4مقطع   و به NYYالستیک از نوع پ

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071301 

  

 مترطول 22،100

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 7×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071302 

  

 مترطول 30،600

نی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو کابل کنترل زمی
 میلیمتر 10×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071303 

  

 مترطول 35،300

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 12×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071304 

  

 مترطول 40،100

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 14×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071305 

  

 مترطول 45،100

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
ر  میلیمت16×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071306 

  

 مترطول 54،000

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 19×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071307 

  

 مترطول 67،600

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 24×4مقطع   و به NYYیک از نوع پالست

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071308 

  

 مترطول 83،000

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترمو 
 میلیمتر 30×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071309 
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 مترطول 99،300

 چند سیمه، با عایق و روکش ترمو کابل کنترل زمینی
 میلیمتر 37×4مقطع   و به NYYپالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب در داخل ترانشه

 071310 

  

 مترطول 15،800

کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش 
PVCهای هم  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم
به مقطع و  NY(St)Yخارجی از نوع   با شیلدو محور

 . میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه6×5/1

071501 

  

 مترطول 21،500

کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش 
PVCهای هم  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم
و به مقطع  NY(St)Yخارجی از نوع   با شیلدو محور

 . میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه12×5/1

071502 

  

 مترطول 27،200

کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش 
PVCهای هم  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم
و به مقطع  NY(St)Yخارجی از نوع   با شیلدو محور

 . میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه16×5/1

071503 

  

 مترطول 32،200

ایق و روکش کابل کنترل زمینی چند سیمه با ع
PVCهای هم  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم
و به مقطع  NY(St)Yخارجی از نوع   با شیلدو محور

 . میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه24×5/1

071504 

  

 مترطول 46،600

کابل کنترل زمینی چند سیمه با عایق و روکش 
PVCی هم ها های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم
و به مقطع  NY(St)Yخارجی از نوع   با شیلدو محور

 . میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه37×5/1

071505 

  

 مترطول 4،160

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 1×5/1+5/1مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073101 

  

 مترطول 5،300

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 1×5/2+5/2مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073102 
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 مترطول 7،100

مه، با نول یا ارت به دار زیرزمینی تک سیشیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 1×4+4مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073103 

  

 مترطول 9،480

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 1×6+6مقطع  به  NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073104 

  

 مترطول 14،100

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 1×10+10مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073105 

  

 لمترطو 21،200

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 1×16+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073106 

  

 مترطول 26،500

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
و روکش ترمو پالستیک صورت غالف مسی، با عایق  

 میلیمتر مربع، 1×25+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073107 

  

 مترطول 40،000

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 1×35+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .ون ترانشهبرای نصب در

 073108 

  

 مترطول 6،290

دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 2×5/1+5/1مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073201 
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 مترطول 8،150

 یا ارت به  دار زیرزمینی دو سیمه، با نولشیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 2×5/2+5/2مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073202 

  

 مترطول 11،200

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 2×4+4مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073203 

  

 مترطول 14،800

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 2×6+6مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073204 

  

 مترطول 21،700

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدل کاب
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 2×10+10مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073205 

  

 مترطول 32،200

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
وکش ترمو پالستیک صورت غالف مسی، با عایق و ر 

 میلیمتر مربع، 2×16+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073206 

  

 مترطول 42،900

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 2×25+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 . ترانشهبرای نصب درون

 073207 

  

 مترطول 54،000

 دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 2×35+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073208 
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 مترطول 7،320

ا ارت به  دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یشیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 3×5/1+5/1مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073301 

  

 مترطول 10،200

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 3×5/2+5/2طع مق  به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073302 

  

 مترطول 13،700

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 3×4+4مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073303 

  

 مترطول 18،600

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدابل ک
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، برای 3×6+6مقطع   به NYCYاز نوع 
 .نصب درون ترانشه

 073304 

  

 مترطول 27،500

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
وکش ترمو پالستیک صورت غالف مسی، با عایق و ر 

 میلیمتر مربع، 3×10+10مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073305 

  

 مترطول 41،400

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 3×16+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 . ترانشهبرای نصب درون

 073306 

  

 مترطول 57،200

 دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 3×25+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073307 
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 مترطول 73،300

یا ارت به  دار زیرزمینی سه سیمه، با نول شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو پالستیک  

 میلیمتر مربع، 3×35+16مقطع   به NYCYاز نوع 
 .برای نصب درون ترانشه

 073308 

  

 مترطول 8،350

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 4×5/1+5/1طع مق  به NYCYپالستیک از نوع 
 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 073401 

  

 مترطول 12،500

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 4×5/2+5/2مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 073402 

  

 رطولمت 16،300

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 میلیمتر 4×4+4مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 073403 

  

 مترطول 22،200

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
ا عایق و روکش ترمو صورت غالف مسی، ب به 

 میلیمتر 4×6+6مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 073404 

  

 مترطول 33،700

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 میلیمتر 4×10+10مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .ی نصب درون ترانشهمربع، برا

 073405 

  

 مترطول 51،000

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 4×16+16مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 073406 
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 مترطول 72،200

 سیمه، با نول یا ارت  دار زیرزمینی چهارشیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 4×25+16مقطع   به NYCYپالستیک از نوع 
 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 073407 

  

 مترطول 93،100

 دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت شیلدکابل 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترمو  به 

 4×35+16مقطع   به NYCYنوع پالستیک از 
 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 073408 

  

 مترطول 8،390

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×5/1+5/1مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074101 

  

 مترطول 9،730

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 1×5/2+5/2مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074102 

  

 مترطول 12،200

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
ترمو پالستیک از نوع  با عایق و روکش ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×4+4مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074103 

  

 مترطول 15،100

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×6+6مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074104 

  

 مترطول 20،400

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×10+10مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074105 
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 مترطول 28،300

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع  با ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×16+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074106 

  

 مترطول 38،500

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×25+16مقطع   به 
 .رون ترانشهنصب د

 074107 

  

 مترطول 44،400

 سیمه، با نول یا تک زیرزمینی دار ، زره دارشیلدکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 1×35+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074108 

  

 مترطول 15،400

ول یا  سیمه، با ندو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 2×5/1+5/1مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074201 

  

 مترطول 20،900

 سیمه، با نول یا دو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY مربع،  میلیمتر 2×5/2+5/2مقطع   به
 .برای نصب درون ترانشه

 074202 

  

 مترطول 26،200

 سیمه، با نول یا دو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 2×4+4مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074203 

  

 مترطول 31،200

 سیمه، با نول یا ود زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 2×6+6مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074204 
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 مترطول 44،300

 سیمه، با نول یا دو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY لیمتر مربع، برای  می2×10+10مقطع   به
 .نصب درون ترانشه

 074205 

  

 مترطول 58،500

 سیمه، با نول یا دو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 2×16+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074206 

  

 مترطول 74،000

 سیمه، با نول یا دورزمینی  زره دار زیشیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 2×25+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074207 

  

 مترطول 89،100

 سیمه، با نول یا دو زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 2×35+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074208 

  

 مترطول 20،000

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 3×5/1+5/1مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074301 

  

 مترطول 24،100

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی ،شیلدارکابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 3×5/2+5/2مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074302 

  

 مترطول 29،900

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×4+4مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074303 



 های فشار ضعیف کابل. فصل هفتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 60

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 36،000

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×6+6مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074304 

  

 مترطول 52،500

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،ل کاب
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×10+10مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074305 

  

 مترطول 69،600

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
نوع  با عایق و روکش ترمو پالستیک از ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×16+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074306 

  

 مترطول 91،100

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×25+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074307 

  

 مترطول 111،500

 سیمه، با نول یا سه زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 3×35+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074308 

  

 مترطول 22،700

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
و پالستیک از نوع  با عایق و روکش ترم،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 4×5/1+5/1مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074401 

  

 مترطول 25،400

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، 4×5/2+5/2مقطع   به 
 .برای نصب درون ترانشه

 074402 
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 مترطول 33،400

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 4×4+4مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074403 

  

 مترطول 45،400

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع  ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 4×6+6مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074404 

  

 مترطول 45،400

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 4×10+10مقطع   به 
 .درون ترانشهنصب 

 074405 

  

 مترطول 81،900

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 4×16+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074406 

  

 مترطول 109،000

با نول یا  سیمه، چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY میلیمتر مربع، برای 4×25+16مقطع   به 
 .نصب درون ترانشه

 074407 

  

 مترطول 143،500

 سیمه، با نول یا چهار زره دار زیرزمینی شیلدار،کابل 
 با عایق و روکش ترمو پالستیک از نوع ،ارت

NYCYRY تر مربع، برای  میلیم4×35+16مقطع   به
 .نصب درون ترانشه

 074408 

  

 مترطول  

 سیمه، با عایق و روکش تککابل زره دار زیرزمینی 
 1×5/1مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075101 

  

 مترطول  

 سیمه، با عایق و روکش تککابل زره دار زیرزمینی 
 1×5/2مقطع   به NYRYوع ترمو پالستیک از ن

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075102 
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 مترطول  

 سیمه، با عایق و روکش تککابل زره دار زیرزمینی 
 میلیمتر 1×4مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 075103 

  

 مترطول  

ق و روکش  سیمه، با عایتککابل زره دار زیرزمینی 
 میلیمتر 1×6مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 075104 

  

 مترطول 12،200

 سیمه، با عایق و روکش تککابل زره دار زیرزمینی 
 1×10مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075105 

  

 مترطول 15،600

 سیمه، با عایق و روکش تکبل زره دار زیرزمینی کا
 1×16مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075106 

  

 مترطول 21،900

 سیمه، با عایق و روکش تککابل زره دار زیرزمینی 
 1×25مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 . ترانشهمیلیمتر مربع، برای نصب درون

 075107 

  

 مترطول 10،600

 سیمه، با عایق و روکش دوکابل زره دار زیرزمینی 
 2×5/1مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075201 

  

 مترطول 12،500

 سیمه، با عایق و روکش دوکابل زره دار زیرزمینی 
 2×5/2مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075202 

  

 مترطول 15،800

 سیمه، با عایق و روکش دوکابل زره دار زیرزمینی 
 میلیمتر 2×4مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 075203 

  

 مترطول 21،800

و روکش  سیمه، با عایق دوکابل زره دار زیرزمینی 
 میلیمتر 2×6مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .مربع، برای نصب درون ترانشه

 075204 

  

 مترطول 28،600

 سیمه، با عایق و روکش دوکابل زره دار زیرزمینی 
 2×10مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075205 
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 مترطول 37،300

 سیمه، با عایق و روکش دو زره دار زیرزمینی کابل
 2×16مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075206 

  

 مترطول 41،000

 سیمه، با عایق و روکش دوکابل زره دار زیرزمینی 
 2×25مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .رانشهمیلیمتر مربع، برای نصب درون ت

 075207 

  

 مترطول 11،800

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×5/1مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075301 

  

 مترطول 14،300

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×5/2طع مق  به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075302 

  

 مترطول 21،300

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×4مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075303 

  

 مترطول 25،800

روکش  سیمه، با عایق و سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×6مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075304 

  

 مترطول 34،800

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×10مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075305 

  

 مترطول 46،900

 سیمه، با عایق و روکش سهره دار زیرزمینی کابل ز
 3×16مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075306 

  

 مترطول 70،600

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×25مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .نشهمیلیمتر مربع، برای نصب درون ترا

 075307 

  

 مترطول 91،000

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×35مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075308 
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 مترطول 116،000

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×50 مقطع  به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075309 

  

 مترطول 160،500

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×70مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075310 

  

 مترطول 208،500

روکش  سیمه، با عایق و سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×95مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075311 

  

 مترطول 247،500

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×120مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075312 

  

 مترطول 308،000

 سیمه، با عایق و روکش سهبل زره دار زیرزمینی کا
 3×150مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075313 

  

 مترطول 369،500

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×185مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .رون ترانشهمیلیمتر مربع، برای نصب د

 075314 

  

 مترطول 464،500

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×240مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075315 

  

 مترطول 562،000

 سیمه، با عایق و روکش سهکابل زره دار زیرزمینی 
 3×300مقطع   به NYRYترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 075316 

  

 مترطول 17،800

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه7×5/1

 076101 

  

 مترطول 26،600

 سیمه، با عایق و چندنی زیرزمیدار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه10×5/1

 076102 
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 مترطول 28،800

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .شه میلیمتر مربع، برای نصب درون تران12×5/1

 076103 

  

 مترطول 31،300

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه14×5/1

 076104 

  

 مترطول 34،400

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRY روکش ترمو پالستیک از نوع

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه16×5/1

 076105 

  

 مترطول 41،900

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه19×5/1

 076106 

  

 مترطول 51،600

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی  دار کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه24×5/1

 076107 

  

 مترطول 58،900

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .ون ترانشه میلیمتر مربع، برای نصب در30×5/1

 076108 

  

 مترطول 67،900

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه37×5/1

 076109 

  

 مترطول 19،400

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRY از نوع روکش ترمو پالستیک

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه5×5/2

 076201 

  

 مترطول 25،700

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه7×5/2

 076202 

  

 مترطول 34،000

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  هکنترل زرکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه10×5/2

 076203 
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 مترطول 37،500

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .صب درون ترانشه میلیمتر مربع، برای ن12×5/2

 076204 

  

 مترطول 45،600

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه14×5/2

 076205 

  

 مترطول 49،400

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYستیک از نوع روکش ترمو پال

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه16×5/2

 076206 

  

 مترطول 55،200

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه19×5/2

 076207 

  

 مترطول 68،600

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  نترل زرهککابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه24×5/2

 076208 

  

 مترطول 79،500

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . برای نصب درون ترانشه میلیمتر مربع،30×5/2

 076209 

  

 مترطول 93،100

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه37×5/2

 076210 

  

 مترطول 29،500

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 5×4 مقطع  به NYRYترمو پالستیک از نوع روکش 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 076301 

  

 مترطول 34،800

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 7×4 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه

 076302 

  

 مترطول 51،800

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه10×4

 076303 
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 مترطول 57،100

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .ای نصب درون ترانشه میلیمتر مربع، بر12×4

 076304 

  

 مترطول 63،400

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه14×4

 076305 

  

 مترطول 69،800

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYپالستیک از نوع روکش ترمو 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه16×4

 076306 

  

 مترطول 78،700

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه19×4

 076307 

  

 مترطول 107،000

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  ترل زرهکنکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه24×4

 076308 

  

 مترطول 124،500

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 .ی نصب درون ترانشه میلیمتر مربع، برا30×4

 076309 

  

 مترطول 145،500

 سیمه، با عایق و چندزیرزمینی دار  کنترل زرهکابل 
 مقطع  به NYRYروکش ترمو پالستیک از نوع 

 . میلیمتر مربع، برای نصب درون ترانشه37×4

 076310 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  م، با سیPVCروکش 

 با شیلد خارجی از نوع  وهای هم محور الیه
NY(St)RY  میلیمتر مربع برای 6×5/1و به مقطع 

 .نصب در داخل ترانشه

076401 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

 شیلد خارجی از نوع  با وهای هم محور الیه
NY(St)RY  میلیمتر مربع برای 12×5/1و به مقطع 

 .نصب در داخل ترانشه

076402 
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 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

 با شیلد خارجی از نوع  وهای هم محور الیه
NY(St)RY  میلیمتر مربع برای  16×5/1و به مقطع

 .نصب در داخل ترانشه

076403 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

 با شیلد خارجی از نوع  وهای هم محور الیه
NY(St)RY  میلیمتر مربع برای 24×5/1و به مقطع 

 .نصب در داخل ترانشه

076404 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

 با شیلد خارجی از نوع  وهای هم محور الیه
NY(St)RY  میلیمتر مربع برای 37×5/1و به مقطع 

 .نصب در داخل ترانشه

076405 

  

 مترطول  

سیمه با عایق و دار زیر زمینی چند  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

های انفرادی و خارجی   با شیلد وهای هم محور الیه
 میلیمتر 6×5/1و به مقطع  NY(St/St)RYاز نوع 

 .مربع برای نصب در داخل ترانشه

076501 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  یم، با سPVCروکش 

های انفرادی و خارجی   با شیلد وهای هم محور الیه
 میلیمتر 12×5/1و به مقطع  NY(St/St)RYاز نوع 

 .مربع برای نصب در داخل ترانشه

076502 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

های انفرادی و خارجی   با شیلد وهای هم محور یهال
 میلیمتر 16×5/1و به مقطع  NY(St/St)RYاز نوع 

 .مربع برای نصب در داخل ترانشه

076503 
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 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

 انفرادی و خارجی های با شیلدو های هم محور  الیه
 میلیمتر 24×5/1و به مقطع  NY(St/St)RYاز نوع 

 .مربع برای نصب در داخل ترانشه

076504 

  

 مترطول  

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و  کابل کنترل زره
های زوجی تابیده شده در  ، با سیمPVCروکش 

های انفرادی و خارجی  با شیلدو های هم محور  الیه
 میلیمتر 37×5/1و به مقطع  NY(St/St)RYاز نوع 

 .مربع برای نصب در داخل ترانشه

076505 

  

 مترطول 2،590

با روکش ترمو قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، کابل 
 میلیمتر 2×5/0 مقطع  به NYMHYپالستیک از نوع 

لوله یا روی سینی کایل یا مربع، برای نصب درون 
تصال به مصرف روی دیوار و یا به طور آزاد برای ا

 .های متحرک کننده 

 077101 

  

 مترطول 3،140

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
ــوع   ــتیک از ن ــه NYMHYپالس ــع  ب  2×75/0 مقط

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077102 

  

 مترطول 3،530

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
 میلیمتـر   2×1 مقطـع    بـه    NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077103 

  

 مترطول 4،330

با روکش ترمو  ل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      قابکابل  
 میلیمتـر   2×5/1 مقطع   به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077104 
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 مترطول 5،740

وکش ترمو با ر قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
 میلیمتر  2×5/2 مقطع   به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077105 

  

 مترطول 7،530

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
ـ  NYMHYپالستیک از نوع      میلیمتـر   2×4 مقطـع   ه   ب

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077106 

  

 مترطول 11،500

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
 میلیمتـر   2×6 مقطـع    بـه    NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         صب درون   مربع، برای ن  
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077107 

  

 مترطول 16،400

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
 میلیمتـر   2×10 مقطـع    به   NYMHYپالستیک از نوع    

ـ        مربع، برای نصب درون      ا لوله یا روی سـینی کایـل ی
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077108 

  

 مترطول 25،500

با روکش ترمو  قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه،      کابل  
 میلیمتـر   2×16 مقطـع    به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
ای اتصال بـه مصـرف      روی دیوار و یا به طور آزاد بر       

 .های متحرک کننده 

 077109 

  

 مترطول 3،530

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
ــوع   ــتیک از ن ــه NYMHYپالس ــع  ب  3×75/0 مقط

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .حرکهای مت کننده مصرف 

 077201 
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 مترطول 4،040

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
 میلیمتـر   3×1 مقطـع    بـه    NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077202 

  

 مترطول 5،450

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه    کابل
 میلیمتر  3×5/1 مقطع   به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077203 

  

 مترطول 7،340

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
 3×5/2 مقطــع  بــه NYMHYپالســتیک از نــوع  

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077204 

  

 مترطول 9،950

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
 میلیمتـر   3×4 مقطـع    به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077205 

  

 مترطول 14،700

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
 میلیمتـر   3×6 مقطـع    به   NYMHYپالستیک از نوع    

لوله یا روی سـینی کایـل یـا         ای نصب درون    مربع، بر 
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077206 

  

 مترطول 22،200

با روکش ترمو   سیمه،    قابل انعطاف پالستیکی سه   کابل  
 میلیمتـر   3×10 مقطـع    به   NYMHYپالستیک از نوع    

یـل یـا    لوله یا روی سـینی کا     مربع، برای نصب درون     
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال بـه مصـرف             

 .های متحرک کننده 

 077207 
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 مترطول 4،330

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×75/0 مقطـع    به   NYMHYترمو پالستیک از نوع     

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
آزاد برای اتصـال بـه      کایل یا روی دیوار و یا به طور         

 .های متحرک کننده مصرف 

 077301 

  

 مترطول 5،040

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×1 مقطــع  بــه NYMHYترمــو پالســتیک از نــوع 

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077302 

  

 مترطول 6،600

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×5/1 مقطـع   بـه    NYMHYترمو پالستیک از نـوع      

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077303 

  

 ترطولم 9،230

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×5/2 مقطـع    بـه    NYMHYترمو پالستیک از نوع     

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077304 

  

 مترطول 12،500

بـا روکـش    سـیمه،     یکی چهار قابل انعطاف پالست  کابل  
 4×4 مقطــع  بـه  NYMHYترمـو پالسـتیک از نـوع    

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077305 

  

 مترطول 18،800

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×6 مقطــع  بــه NYMHYســتیک از نــوع ترمــو پال

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077306 
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 مترطول 28،200

بـا روکـش    سـیمه،     قابل انعطاف پالستیکی چهار   کابل  
 4×10 مقطـع    بـه    NYMHYترمو پالسـتیک از نـوع       

لولـه یـا روی سـینی       میلیمتر مربع، برای نصب درون      
کایل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصـال بـه              

 .های متحرک کننده مصرف 

 077307 

  

 مترطول 4،970

، بـا روکـش     سـیمه کابل قابل انعطاف پالستیکی پـنج       
ــوع    ــتیک از ن ــو پالس ــه NYMHYترم ــع  و ب مقط

رون لوله یا روی  میلیمتر مربع، برای نصب د     5×75/0
طـور آزاد بـرای       سینی کابل یـا روی دیـوار و یـا بـه             

 .های متحرک مصرف کننده اتصال به 

 077401 

  

 مترطول 5،760

، بـا روکـش     سـیمه کابل قابل انعطاف پالستیکی پـنج       
 5×1مقطـع      و بـه     NYMHYترمو پالستیک از نـوع      

میلیمتر مربع، برای نصب درون لولـه یـا روی سـینی            
طور آزاد بـرای اتصـال بـه     روی دیوار و یا به    کابل یا   

 .های متحرک مصرف کننده 

 077402 

  

 مترطول 7،600

، بـا روکـش     سـیمه کابل قابل انعطاف پالستیکی پـنج       
 5×5/1مقطع     و به    NYMHYترمو پالستیک از نوع     

میلیمتر مربع، برای نصب درون لولـه یـا روی سـینی            
 بـرای اتصـال بـه    طور آزاد کابل یا روی دیوار و یا به      

 .های متحرک مصرف کننده 

 077403 

  

 مترطول 10،800

، بـا روکـش     سـیمه کابل قابل انعطاف پالستیکی پـنج       
 5×5/2مقطع     و به    NYMHYترمو پالستیک از نوع     

میلیمتر مربع، برای نصب درون لولـه یـا روی سـینی            
طور آزاد بـرای اتصـال بـه     کابل یا روی دیوار و یا به      

 .های متحرک مصرف کننده 

 077404 

  

 مترطول 14،900

کابل قابل انعطاف پالستیکی هفـت سـیمه، بـاروکش          
 5×4مقطـع      و بـه     NYMHYترمو پالستیک از نوع     

میلیمتر مربع، برای نصب درون لولـه یـا روی سـینی            
طور آزاد بـرای اتصـال بـه     کابل یا روی دیوار و یا به      

 .های متحرک مصرف کننده 

 077405 
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 کابلشوها.  هشتم  فصل
 

  مقدمه
 ی کنترل وها کابل ،  فشار ضعیف یها کابل   بستن  و برایبوده   اندود شده  قلع  مسی  آلومینیومی یا ، از نوع  فصل  در این  شده  درج کابلشوهای .1

 .دنرو کار می به ،   مخابراتی یها کابل
 . باشند ، تولید شده٤٦٢٣٥ DIN استاندارد  ، باید طبق  پرسی  کابلشوهای تمام .2
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .3
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  مسی پرسیکابلشو 01
 .می آلومینیوکابلشو پرسی 04
 سر سیم مسی 05

  



 کابلشوها. فصل هشتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 75

 
 

 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 2،880

 و برای سیم یا کابل تا  مسیکابلشو از نوع پرسی
 . میلیمتر مربع5/2مقطع 

 080101 

  

 عدد 3،830
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع6 تا 4مقطع  
 080102 

  

 عدد 5،600
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع10مقطع  
 080103 

  

 عدد 6،770
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع16مقطع  
 080104 

  

 عدد 7،400
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 .لیمتر مربع می25مقطع  
 080105 

  

 عدد 13،600
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع35مقطع  
 080106 

  

 عدد 17،800
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع50مقطع  
 080107 

  

 عدد 20،200
به کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع70مقطع  
 080108 

  

 عدد 39،000
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع95مقطع  
 080109 

  

 عدد 39،700
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع120مقطع  
 080110 

  

 عدد 41،400
ای سیم یا کابل به کابلشو از نوع پرسی مسی و بر

 . میلیمتر مربع150مقطع  
 080111 

  

 عدد 70،600
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع185مقطع  
 080112 

  

 عدد 74،500
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع240مقطع  
 080113 

  

 عدد 98،900
نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به کابلشو از 

 . میلیمتر مربع300مقطع  
 080114 

  

 عدد 151،500
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع400مقطع  
 080115 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 202،000
کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به 

 . میلیمتر مربع500مقطع  
 080116 

  

 عدد 2،540
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع5/2 تا مقطع
 080401 

  

 عدد 3،150
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع6 تا 4مقطع  به 
 080402 

  

 عدد 6،020
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع10مقطع  به 
 080403 

  

 عدد 6،130
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع16مقطع  به 
 080404 

  

 عدد 6،450
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع25مقطع  به 
 080405 

  

 عدد 9،630
رسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل کابلشو از نوع پ

 . میلیمتر مربع35مقطع  به 
 080406 

  

 عدد 12،400
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع50مقطع  به 
 080407 

  

 عدد 14،300
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع70مقطع  به 
 080408 

  

 عدد 28،300
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع95مقطع  به 
 080409 

  

 عدد 28،700
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع120مقطع  به 
 080410 

  

 عدد 30،800
ی سیم یا کابل کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برا

 . میلیمتر مربع150مقطع  به 
 080411 

  

 عدد 57،700
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع185مقطع  به 
 080412 

  

 عدد 60،300
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع240مقطع  به 
 080413 

  

 عدد 71،000
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع300مقطع  به 
 080414 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 117،000
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع400مقطع  به 
 080415 

  

 عدد 166،000
کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی  و برای سیم یا کابل 

 . میلیمتر مربع500مقطع  ه ب
 080416 

  

 عدد 2،180
 میلیمتر مربع در 5/2 تا 5/1سر سیم مسی به مقطع 

 .انواع مختلف
080501 

  

 عدد 2،790
 میلیمتر مربع در انواع 6 تا 4سر سیم مسی به مقطع 

 .مختلف
080502 
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   فشار متوسط یها کابل.  نهم فصل
  مقدمه

 ٠٢٧٣ VDEو یا  ٦٦٢٢ BS یا ٣٥٦٩ ISIRI یا ٢-٦٠٥٠٢ IEC استاندارد  ، باید طبق  فصل  در این  شده  درج  فشار متوسط یها کابل .1
 . باشند  شده  ساخته آلمان

 واحد  ای در به  الزم  عملیات  و هزینه  شده  بینی  پیش  یا ترانشه  کانال  درون  نصب ، برای  فصل  در این  شده درج  فشار متوسط یها کابل  تمام .2
 .  است  منظور شده کار مربوط

بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس  در عملیات نصب و خواباندن کابلهای فشار متوسط درون کانال یا ترانشه، عملیات خاکی پیش. 3
 .شود ی مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین میها ردیف

 خواهد   اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به  درصد 5 شوند،   نصب  لوله  و یا درون  کابل  سینی  روی متوسط فشار  یها کابل   که در صورتی .4
 .شد
و برای تعیین قیمت تهیه و  هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار متوسط روی سینی کابل، در قیمتها منظور نشده .5

 .استفاده شود) وسایل متفرقه(ست وهشتم یی فصل بها ردیفربوط، باید از نصب انواع بستها و متعلقات م
ی کابلهای فشار متوسط با ولتاژ به ها ردیفباید ،   کیلوولت36 یا 24، 2/7،12  با ولتاژ  فشار متوسط یها کابل  لزوم استفاده ازدر صورت .6

 . کیلوولت مالک عمل قرار گیرد30 یا 20، 10، 6ترتیب 
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی ور سهولتمنظ به  .7
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 کابلهای آلومینیومی   مسی یها کابل

 از   مسی  سیمه سهدار  زره   کیلو ولتی6/3 / 6  کابل 01
 .N٢XSEYBY  نوع

  آلومینیومی  مهسی دار سه  زره   کیلو ولتی6/3 / 6 کابل 51
 .NA٢XSEYBY  از نوع

05-02 ---- 55-52 ---- 
   از نوع  مسی  سیمه سه   کیلو ولتی6/  10  کابل  06

N٢XSEY. 56 از نوع ینیومیآلوم   سیمه سه   کیلو ولتی6/  10  کابل   
NA٢XSEY. 

   از نوع  مسی  سیمه سهدار  زره   کیلو ولتی6/  10  کابل  07
N٢XSEYBY. 57 از آلومینیومی   سیمهسهدار  زره   کیلو ولتی6/  10  کابل 

 .NA٢XSEYBY  نوع
   از نوع  مسی   سیمه تک   کیلو ولتی6/  10  کابل 08

N٢XSY. 58 از نوع آلومینیومی   سیمه ک ت  کیلو ولتی6/  10  کابل   
NA٢XSY. 

 از   مسی   سیمه تکدار  زره   کیلو ولتی6/  10  کابل  09
 از  آلومینیومی   سیمه تکدار  زره   کیلو ولتی6/  10  کابل N٢XSYBY. 59  نوع

 .NA٢XSYBY  نوع
15-10 ---- 65-60 ---- 

  نوع  از مسی   سیمه  سه  کیلو ولتی 12/  20 کابل 16
N٢XSEY. 66 نوع ازآلومینیومی   سیمه  سه  کیلو ولتی 12/  20 کابل  

NA٢XSEY. 
  نوع  از مسی   سیمه  دار سه زره  کیلو ولتی 12/  20 کابل 17

N٢XSEYBY. 67 ازآلومینیومی   سیمه  دار سه زره  کیلو ولتی 12/  20 کابل 
 .NA٢XSEYBY  نوع

  نوع  از مسی   سیمه  تک  کیلو ولتی 12/  20 کابل 18
N٢XSY. 68 نوع ازآلومینیومی   سیمه  تک  کیلو ولتی 12/  20 کابل  

NA٢XSY. 
  نوع  از مسی   سیمه  دار تک زره  کیلو ولتی 12/  20 کابل 19

N٢XSYBY. 69 ازآلومینیومی   سیمه  دار تک زره  کیلو ولتی 12/  20 کابل 
 .NA٢XSYBY  نوع

25-20 ---- 75-70 --- 
 نوع از  مسی  سیمه سه   کیلوولتی 30/18 ابلک 26

N٢XSEY. 76 از نوع آلومینیومی   سیمه سه   کیلو ولتی18/  30  کابل   
NA٢XSEY. 

 نوع از  مسی سیمه سه  دار زره  کیلوولتی 30/18 کابل 27
N٢XSEYBY. 77 از  آلومینیومی   سیمهدار سه زره   کیلو ولتی18/  30  کابل 

 .NA٢XSEYBY نوع
 نوع از  مسی سیمه تک   کیلوولتی 30/18 کابل 28

N٢XSY. 78 از نوع آلومینیومی   سیمه تک   کیلو ولتی18/  30  کابل   
NA٢XSY. 

 نوع از  مسی سیمه تک  دار زره  کیلوولتی 30/18 کابل 29
N٢XSYBY. 79 آلومینیومی   سیمهدار تک زره   کیلو ولتی18/  30  کابل  

 .NA٢XSYBY از نوع
35-30 ----    



 های فشار متوسط کابل. فصل نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 80

  
 

 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 150،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع  .وی .و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY متر مربع میلی3×35 و به مقطع. 

 090101 

  

 مترطول 185،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×50 و به مقطع . 

 090102 

  

 مترطول 225،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×70 و به مقطع . 

 090103 

  

 مترطول 297،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×95 و به مقطع . 

 090104 

  

 مترطول 342،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBYمیلیمتر مربع3×120ه مقطع  و ب . 

 090105 

  

 مترطول 435،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×150 و به مقطع . 

 090106 



 های فشار متوسط کابل. فصل نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 81

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 521،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×185 و به مقطع . 

 090107 

  

 مترطول 653،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی از نوع . وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×240 و به مقطع . 

 090108 

  

 مترطول 820،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
اتیلن  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، باگالوانیزه 

 از نوع سی. وی. و پوشش خارجی پیکراس لینک 
N2XSEYBY میلیمتر مربع3×300 و به مقطع . 

 090109 

  

 مترطول 143،000

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×35

 090601 

  

 مترطول 186،000

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50

 090602 

  

 مترطول 228،500

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
 پوشش نوار مسی واتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70

 090603 

  

 مترطول 298،500

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95

 090604 
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 مترطول 354،500

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120

 090605 

  

 مترطول 425،500

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش ک، شیلد و اتیلن کراس لین پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×150

 090606 

  

 مترطول 456،000

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 .تر مربع میلیم3×185

 090607 

  

 مترطول 623،500

هادی مسی، عایق   با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240

 090608 

  

 مترطول 808،000

ایق هادی مسی، ع  با، کیلو ولتی سه سیمه10/6کابل 
نوار مسی و پوشش اتیلن کراس لینک، شیلد و  پلی

 و به مقطع N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×300

 090609 

  

 مترطول 178،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. شش خارجی پیو پوشیلد و نوار مسی 
 .مربع  میلیمتر3×35 و به مقطع N2XSEYBYنوع 

 090701 

  

 مترطول 226،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 .مربع  میلیمتر3×50ع  و به مقطN2XSEYBYنوع 

 090702 
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 مترطول 267،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 .مربع  میلیمتر3×70 و به مقطع N2XSEYBYنوع 

 090703 

  

 ولمترط 314،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 .مربع  میلیمتر3×95 و به مقطع N2XSEYBYنوع 

 090704 

  

 مترطول 361،500

ی گالوانیزه دار با نوار فوالد زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 .مربع  میلیمتر3×120مقطع    و به N2XSEYBYنوع 

 090705 

  

 مترطول 415،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  یپلهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 . میلیمتر مربع3×150مقطع    و به N2XSEYBYنوع 

 090706 

  

 مترطول 481،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی.  خارجی پیو پوشششیلد و نوار مسی 
 . میلیمتر مربع3×185مقطع    وبه N2XSEYBYنوع 

 090707 

  

 مترطول 585،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 . میلیمتر مربع3×240ع مقط  وبه N2XSEYBYنوع 

 090708 

  

 مترطول 808،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
اتیلن کراس لینک،  پلیهادی مسی، عایق  سه سیمه، با

سی از . وی. و پوشش خارجی پیشیلد و نوار مسی 
 . میلیمتر مربع3×300مقطع    و به N2XSEYBYنوع 

 090709 
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 ترطولم 60،400

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35

 090801 

  

 مترطول 70،300

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
 نوار مسی و پوشش وشیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50

 090802 

  

 مترطول 81،800

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70

 090803 

  

 مترطول 96،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95

 090804 

  

 مترطول 111،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد کراس لینک، پلی اتیلن 
مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع1×120

 090805 

  

 مترطول 134،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150

 090806 

  

 مترطول 158،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185

 090807 
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 مترطول 188،500

ی مسی، عایق  کیلو ولتی تک سیمه، با هاد10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240

 090808 

  

 مترطول 224،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYع سی از نو. وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300

 090809 

  

 مترطول 283،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق 10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×400

 090810 

  

 مترطول 383،500

و ولتی تک سیمه، با هادی مسی، عایق  کیل10/6کابل 
و نوار مسی و پوشش شیلد پلی اتیلن کراس لینک، 

مقطع   و به N2XSYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×500

 090811 

  

 مترطول 64،600

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
نک، سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لی 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×35مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090901 

  

 مترطول 77،700

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×50مقطع   و به N2XSYBY نوع

 090902 

  

 مترطول 93،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×70مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090903 
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 مترطول 107،000

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×95مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090904 

  

 مترطول 120،000

تک ر آلومینیومی دار با نوا زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×120مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090905 

  

 مترطول 147،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
لن کراس لینک، سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتی 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×150مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090906 

  

 مترطول 170،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . یو. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×185مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090907 

  

 مترطول 201،000

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 .بع میلیمتر مر1×240مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090908 

  

 مترطول 249،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×300مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090909 

  

 مترطول 348،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زرهی  کیلو ولت10/6کابل 
سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک،  

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×400مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090910 
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 مترطول 393،500

تک دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
سی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، سیمه، با هادی م 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×500مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 090911 

  

 مترطول 187،500

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEY سی از نوع. وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×35

091601 

  

 مترطول 233،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50

091602 

  

 مترطول 272،500

 سیمه، با هادی مسی، عایق سهولتی  کیلو 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70

091603 

  

 مترطول 394،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. رجی پیخا
 . میلیمتر مربع3×95

091604 

  

 مترطول 427،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120

091605 

  

 مترطول 472،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×150

091606 
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 مترطول 593،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش یلد ش،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×185

091607 

  

 مترطول 739،000

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . مربع میلیمتر3×240

091608 

  

 مترطول 895،500

 سیمه، با هادی مسی، عایق سه کیلو ولتی 20/12 کابل
و نوار مسی و پوشش شیلد ،  کراس لینکپلی اتیلن

مقطع   و به N2XSEYسی از نوع . وی. خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×300

091609 

  

 مترطول 200،500

الوانیزه دار با نوار فوالدی گ  زره کیلو ولتی20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×35مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

091701 

  

 مترطول 255،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس لن سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×50مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

091702 

  

 مترطول 292،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. پیو نوار مسی و پوشش خارجی شیلد ، لینک
 3×70مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

091703 
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 مترطول 346،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×95مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

091704 

  

 مترطول 427،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×120مقطع   وبه N2XSEYBYسی از نوع 

 .میلیمتر مربع

091705 

  

 مترطول 469،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×150مقطع   وبه N2XSEYBYسی از نوع 

 .میلیمتر مربع

091706 

  

 مترطول 545،500

وانیزه دار با نوار فوالدی گال زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×185مقطع   وبه N2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

091707 

  

 مترطول 734،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×240مقطع   وبه N2XSEYBYسی از نوع 

 .میلیمتر مربع

091708 

  

 مترطول 888،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
 کراس  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسه

. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، لینک
 3×300مقطع   وبه N2XSEYBYسی از نوع 

 .میلیمتر مربع

091709 
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 مترطول 62،200

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع  

 091801 

  

 مترطول 75،300

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع  

 091802 

  

 مترطول 88،700

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
ر مسی و و نواشیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  

 091803 

  

 مترطول 104،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  

 091804 

  

 مترطول 120،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع  

 091805 

  

 مترطول 144،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکنعایق پلی اتیل

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع  

 091806 

  

 مترطول 166،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185مقطع  

 091807 
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 مترطول 197،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع  

 091808 

  

 مترطول 232،500

ا هادی مسی،  کیلو ولتی تک سیمه، ب20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع  

 091809 

  

 مترطول 295،000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSY از نوع سی. وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×400مقطع  

 091810 

  

 مترطول 354،500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادی مسی، 20/12کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×500مقطع  

 091811 

  

 مترطول 71،700

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینک با هادی مسی، عایق پلی اتیلن،سیمه 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×35مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091901 

  

 مترطول 86،800

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینک، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنسیمه 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×50مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091902 

  

 مترطول 104،500

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. نوار مسی و پوشش خارجی پیو شیلد 
 . میلیمتر مربع1×70مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091903 
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 مترطول 111،500

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  و به  N2XSYBYنوع 

 091904 

  

 مترطول 129،000

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×120مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091905 

  

 مترطول 157،500

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×150مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091906 

  

 مترطول 178،500

 تک لومینیومیدار با نوار آ زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×185مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091907 

  

 مترطول 211،000

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×240مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091908 

  

 مترطول 247،500

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×300مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091909 

  

 مترطول 316،000

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 .بع میلیمتر مر1×400مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091910 
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 مترطول 372،500

 تک دار با نوار آلومینیومی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
،  کراس لینکسیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن 

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×500مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 091911 

  

 مترطول 293،000

 سیمه، با هادی مسی، سهلتی  کیلو و30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50مقطع  

 092601 

  

 مترطول 337،500

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. رجی پیپوشش خا
 . میلیمتر مربع3×70مقطع  

 092602 

  

 مترطول 414،500

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95مقطع  

 092603 

  

 مترطول 451،000

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120مقطع  

 092604 

  

 مترطول 532،500

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد  ، کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×150مقطع  

 092605 

  

 مترطول 567،000

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 .متر مربع میلی3×185مقطع  

 092606 
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 مترطول 787،500

 سیمه، با هادی مسی، سه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240مقطع  

 092607 

  

 مترطول 882،500

ی،  سیمه، با هادی مسسه کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×300مقطع  

 092608 

  

 مترطول 317،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. ی و پوشش خارجی پیو نوار مسشیلد ، کراس لینک

 3×50مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092701 

  

 مترطول 381،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×70مقطع  و به  N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092702 

  

 مترطول 436،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×95مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092703 

  

 مترطول 483،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×120مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092704 



 های فشار متوسط کابل. فصل نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 95

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 544،000

ر با نوار فوالدی دا زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×150مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092705 

  

 مترطول 636،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
 دی مسی، عایق پلی اتیلن سیمه، با هاگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×185مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092706 

  

 مترطول 782،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. نوار مسی و پوشش خارجی پیو شیلد ، کراس لینک

 3×240مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092707 

  

 مترطول 937،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
  سیمه، با هادی مسی، عایق پلی اتیلنگالوانیزه سه
. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد ، کراس لینک

 3×300مقطع   و به N2XSEYBYسی از نوع . وی
 .میلیمتر مربع

 092708 

  

 مترطول 90،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع  

 092801 

  

 مترطول 98،500

با هادی مسی، ،  سیمهتک ولتی  کیلو30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  

 092802 
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 مترطول 122،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. ارجی پیپوشش خ
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  

 092803 

  

 مترطول 138،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع  

 092804 

  

 مترطول 158،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع  

 092805 

  

 مترطول 182،500

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185مقطع  

 092806 

  

 مترطول 215،500

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . مربع میلیمتر1×240مقطع  

 092807 

  

 مترطول 252،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع  

 092808 

  

 مترطول 311،000

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکایق پلی اتیلنع

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×400مقطع  

 092809 
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 مترطول 429،500

با هادی مسی، ،  سیمهتک کیلو ولتی 30/18کابل 
و نوار مسی و شیلد ،  کراس لینکعایق پلی اتیلن

 و به N2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×500مقطع  

 092810 

  

 مترطول 106،000

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×50مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092901 

  

 مترطول 116،000

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×70مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092902 

  

 مترطول 139،500

مینیومی دار با نوار آلو زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×95مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092903 

  

 مترطول 156،500

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  لینک کراسبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×120مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092904 

  

 مترطول 175،000

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

ز سی ا. وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×150مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092905 

  

 مترطول 202،500

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×185مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092906 
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 مترطول 271،500

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×240مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092907 

  

 مترطول 315،500

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×300مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092908 

  

 مترطول 408،000

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکق پلی اتیلنبا هادی مسی، عای، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×400مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092909 

  

 مترطول  

دار با نوار آلومینیومی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
،  کراس لینکبا هادی مسی، عایق پلی اتیلن، سیمه تک

سی از . وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد 
 . میلیمتر مربع1×500مقطع   و به N2XSYBYنوع 

 092910 

  

 مترطول 101،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×35 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 

 .عمرب

 095101 

  

 مترطول 116،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×50 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 

 .مربع

 095102 
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 مترطول 140،500

دار با نوار فوالدی  هزر کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×70 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 

 .مربع

 095103 

  

 مترطول 176،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق ینیومیآلومهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×95 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 

 .مربع

 095104 

  

 مترطول 202،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×120 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 

 .مربع

 095105 

  

 مترطول 241،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×150 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 
 .مربع

 095106 

  

 مترطول 299،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×185 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 
 .مربع

 095107 
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 مترطول 341،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق آلومینیومیهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×240 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 
 .مربع

 095108 

  

 مترطول 428،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 6/6/3کابل 
، عایق ینیومیآلومهادی  سه سیمه، باگالوانیزه 

سی . وی. و پوشش خارجی پیاتیلن کراس لینک  پلی
 میلیمتر 3×300 و به مقطع NA2XSEYBYاز نوع 
 .مربع

 095109 

  

 مترطول 87،300

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×35به مقطع 

 095601 

  

 مترطول 98،000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50به مقطع 

 095602 

  

 مترطول 121،000

 ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی،  کیلو10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70به مقطع 

 095603 

  

 مترطول 149،500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
ر مسی و  و نواشیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95به مقطع 

 095604 

  

 مترطول 184،500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 .بع میلیمتر مر3×120به مقطع 

 095605 
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 مترطول 209،500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×150به مقطع 

 095606 

  

 مترطول 251،000

مینیومی،  کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلو10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×185به مقطع 

 095607 

  

 مترطول 302،000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240به مقطع 

095608 

  

 مترطول 290،000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×300به مقطع 

095609 

  

 طولمتر 113،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×35 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095701 

  

 مترطول 128،500

وار فوالدی گالوانیزه، دار با ن زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×50 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095702 

  

 مترطول 159،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس ی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنبا هادسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×70 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095703 
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 مترطول 189،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، نکلی
 3×95 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095704 

  

 مترطول 213،500

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

.  وی. و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×120 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095705 

  

 مترطول 267،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×150 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095706 

  

 مترطول 250،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×185 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095707 

  

 مترطول 273،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×240 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095708 

  

 مترطول 428،000

دار با نوار فوالدی گالوانیزه،  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
 کراس با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلنسه سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلد، لینک
 3×300 و به مقطع NA2XSEYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

095709 
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 مترطول 33،100

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدن کراس لینک، عایق پلی اتیل

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35به مقطع 

 095801 

  

 مترطول 36،800

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50طع به مق

 095802 

  

 مترطول 51،500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×70به مقطع 

 095803 

  

 مترطول 54،400

 با هادی آلومینیومی،  کیلو ولتی تک سیمه10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95به مقطع 

 095804 

  

 مترطول 60،500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. ی پیپوشش خارج
 . میلیمتر مربع1×120به مقطع 

 095805 

  

 مترطول 71،300

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150به مقطع 

 095806 

  

 مترطول 79،400

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185به مقطع 

 095807 
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 مترطول 104،500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدکراس لینک، عایق پلی اتیلن 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240به مقطع 

 095808 

  

 مترطول 126،000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300طع به مق

 095809 

  

 مترطول 142،000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادی آلومینیومی، 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×400به مقطع 

 095810 

  

 مترطول 187،500

سیمه با هادی آلومینیومی،  کیلو ولتی تک 10/6کابل 
 و و نوار مسی شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×500به مقطع 

 095811 

  

 مترطول 42،300

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×35 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095901 

  

 مترطول 48،500

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 میلیمتر 1×50 و به مقطع NA2XSYBYی از نوع س

 .مربع

 095902 

  

 مترطول 57،800

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 میلیمتر 1×70 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 

 .عمرب

 095903 
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 مترطول 64،300

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×95 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095904 

  

 مترطول 76،000

آلومینیومی،  نوار بادار  زرهلتی  کیلو و10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×120 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095905 

  

 مترطول 87،100

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس هادی آلومینیومی، سیمه با  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×150 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095906 

  

 مترطول 104،500

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلد لینک،
 1×185 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095907 

  

 مترطول 123،500

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×240 و به مقطع NA2XSYBYز نوع سی ا

 .میلیمتر مربع

 095908 

  

 مترطول 141،000

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×300 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 

 .عمیلیمتر مرب

 095909 
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 مترطول 174،500

آلومینیومی،  نوار بادار  زره کیلو ولتی 10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×400 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095910 

  

 مترطول 189،500

آلومینیومی،  نوار بادار  زرهو ولتی  کیل10/6کابل 
عایق پلی اتیلن کراس سیمه با هادی آلومینیومی،  تک

. وی.  پوشش خارجی پیو و نوار مسی شیلدلینک، 
 1×500 و به مقطع NA2XSYBYسی از نوع 
 .میلیمتر مربع

 095911 

  

 مترطول 109،000

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدلی اتیلن کراس لینک، عایق پ

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×35مقطع  به 

 096601 

  

 مترطول 132،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50مقطع  به 

 096602 

  

 مترطول 153،000

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70مقطع  به 

 096603 

  

 مترطول 176،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95مقطع  به 

 096604 

  

 مترطول 228،000

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120مقطع  به 

 096605 



 های فشار متوسط کابل. فصل نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 107

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 251،000

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 .یلیمتر مربع م3×150مقطع  به 

 096606 

  

 مترطول 295،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×185مقطع  به 

 096607 

  

 مترطول 326،000

هادی آلومینیومی، ا  ب سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240مقطع  به 

 096608 

  

 مترطول 365،000

هادی آلومینیومی،  با  سیمهسه کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEYسی از نوع . وی. ارجی پیپوشش خ
 . میلیمتر مربع3×300مقطع  به 

 096609 

  

 مترطول 138،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
به  و NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×35مقطع  

 096701 

  

 مترطول 171،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×50مقطع  

 096702 

  

 مترطول 206،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×70مقطع  

 096703 
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 مترطول 245،000

دار با نوار فوالدی  زرهو ولتی  کیل20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×95مقطع  

 096704 

  

 مترطول 281،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهانیزه، سهگالو

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×120مقطع  

 096705 

  

 مترطول 328،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
، عایق پلی هادی آلومینیومی با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×150مقطع  

 096706 

  

 مترطول 384،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

و نوار مسی و پوشش  شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×185مقطع  

 096707 

  

 مترطول 461،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYی از نوع س. وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×240مقطع  

 096708 

  

 مترطول 465،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
هادی آلومینیومی، عایق پلی  با  سیمهگالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBYسی از نوع . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×300مقطع  

 096709 
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 مترطول 41،100

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×35مقطع  به 

 096801 

  

 مترطول 49،800

هادی آلومینیومی، ا  ب سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×50مقطع  به 

 096802 

  

 مترطول 57،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. ی پیپوشش خارج
 . میلیمتر مربع1×70مقطع  به 

 096803 

  

 مترطول 64،100

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×95مقطع  به 

 096804 

  

 مترطول 69،100

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×120مقطع  به 

 096805 

  

 مترطول 81،400

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدلن کراس لینک، عایق پلی اتی

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×150مقطع  به 

 096806 

  

 مترطول 90،200

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×185مقطع  ه ب

 096807 
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 مترطول 101،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×240مقطع  به 

 096808 

  

 مترطول 113،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتکولتی  کیلو 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×300مقطع  به 

 096809 

  

 مترطول 141،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 مسی و  و نوارشیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع1×400مقطع  به 

 096810 

  

 مترطول 180،500

هادی آلومینیومی،  با  سیمهتک کیلو ولتی 20/12 کابل
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSYسی از نوع . وی. پوشش خارجی پی
 .بع میلیمتر مر1×500مقطع  به 

 096811 

  

 مترطول 50،400

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×35 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096901 

  

 مترطول 64،300

تک دار با نوار آلومینیومی،  زرهلو ولتی  کی20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 میلیمتر 1×50 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 
 .مربع

 096902 

  

 مترطول 72،600

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  مهسی 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 میلیمتر 1×70 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 
 .مربع

 096903 
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 مترطول 78،400

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
 با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×95 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096904 

  

 مترطول 81،600

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×120 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096905 

  

 مترطول 93،000

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×150 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 
 .متر مربعمیلی

 096906 

  

 مترطول 101،000

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×185 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096907 

  

 مترطول 114،500

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12 کابل
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×240 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096908 

  

 مترطول 142،000

تک ومی، دار با نوار آلومینی زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×300 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096909 
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 مترطول 168،000

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
لی اتیلن کراس با هادی آلومینیومی، عایق پ سیمه 

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×400 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

 096910 

  

 مترطول 197،000

تک دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 20/12کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس  سیمه 

. وی. شش خارجی پی و نوار مسی و پوشیلدلینک، 
 1×500 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  096911 

  

 مترطول 164،500

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×50به مقطع 

  097601 

  

 مترطول 201،000

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×70به مقطع 

  097602 

  

 مترطول 228،000

ومی، با هادی آلومینی سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×95به مقطع 

  097603 

  

 مترطول 254،000

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعی س. وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×120به مقطع 

  097604 

  

 مترطول 294،500

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×150به مقطع 

  097605 
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 ترطولم 339،500

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×185به مقطع 

  097606 

  

 مترطول 394،500

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدلن کراس لینک، عایق پلی اتی

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×240به مقطع 

  097607 

  

 مترطول 452،500

با هادی آلومینیومی،  سیمه  سه کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار مسی و شیلدعایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 و NA2XSEY از نوعسی . وی. پوشش خارجی پی
 . میلیمتر مربع3×300به مقطع 

  097608 

  

 مترطول 202،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×50مقطع 

  097701 

  

 مترطول 233،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×70مقطع 

  097702 

  

 مترطول 264،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×95مقطع 

  097703 
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 مترطول 308،000

دی دار با نوار فوال زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY  از نوعس.وی.خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×120مقطع 

  097704 

  

 مترطول 354،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
ینیومی، عایق پلی با هادی آلوم سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×150مقطع 

  097705 

  

 مترطول 408،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلد، اتیلن کراس لینک
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×185مقطع 

  097706 

  

 مترطول 470،000

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. یخارجی پ

 . میلیمتر مربع3×240مقطع 

  097707 

  

 مترطول 535،500

دار با نوار فوالدی  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی  سیمه  گالوانیزه، سه

 و نوار مسی و پوشش شیلداتیلن کراس لینک، 
 و به NA2XSEYBY از نوعسی . وی. خارجی پی

 . میلیمتر مربع3×300مقطع 

  097708 

  

 مترطول 49،700

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×50 و به مقطع . 

  097801 
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 مترطول 57،600

با هادی  سیمه  تک  کیلو ولتی30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×70 و به مقطع . 

  097802 

  

 مترطول 67،000

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی.  و پوشش خارجی پیمسی
NA2XSY میلیمتر مربع1×95 و به مقطع . 

  097803 

  

 مترطول 79،600

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×120 و به مقطع . 

  097804 

  

 مترطول 90،400

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×150 و به مقطع . 

  097805 

  

 مترطول 107،500

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، آلومینی

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×185 و به مقطع . 

  097806 

  

 مترطول 125،000

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعی س. وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×240 و به مقطع . 

  097807 

  

 مترطول 133،000

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×300 و به مقطع . 

  097808 
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 طولمتر 174،000

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدآلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×400 و به مقطع . 

  097809 

  

 مترطول 223،500

با هادی  سیمه  تک کیلو ولتی 30/18کابل 
 و نوار شیلدکراس لینک، آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 

 از نوعسی . وی. مسی و پوشش خارجی پی
NA2XSY میلیمتر مربع1×500 و به مقطع . 

  097810 

  

 مترطول 64،400

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 میلیمتر 1×50 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 
 .مربع

  097901 

  

 مترطول 76،500

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
یلیمتر  م1×70 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 
 .مربع

  097902 

  

 مترطول 88،300

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×95 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097903 

  

 مترطول 119،500

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18ابل ک
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×120 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097904 



 های فشار متوسط کابل. فصل نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 117

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 134،500

مینیومی، دار با نوار آلو زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×150 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097905 

  

 مترطول 154،500

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
ایق پلی اتیلن کراس با هادی آلومینیومی، عسیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×185 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097906 

  

 مترطول 184،000

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی. ی و پوشش خارجی پی و نوار مسشیلدلینک، 
 1×240 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097907 

  

 مترطول 213،500

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×300 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097908 

  

 مترطول 224،000

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×400 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097909 

  

 مترطول 249،000

دار با نوار آلومینیومی،  زره کیلو ولتی 30/18کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس سیمه   تک

. وی.  و نوار مسی و پوشش خارجی پیشیلدلینک، 
 1×500 و به مقطع NA2XSYBY از نوعسی 

 .میلیمتر مربع

  097910 
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 ها فصل و مها کابلسر.   دهم فصل
 
  قدمهم
 . باشند ساخته شدهANSI و IEC ، VDE ، CENELECی مندرج در این فصل باید طبق استانداردهای ها فصل و مها کابلسر. 1
 و از   مورد نیاز نیست ،  ولت1000   با ولتاژ اسمیNYY ,NYMHY ,NYRY ,NYCYRY ,NYCY,  یها کابل   برای  داخلی سرکابل .2

 . شود  واحد، استفاده  بهای فهرست  این  هشتم   فصل در  شده  درج  پرسی کابلشوهای
 درصد به بهای 10ی نوع سرد ها کابلی داخلی و فضای آزاد مندرج در این فصل از نوع حرارتی بوده و در صورت استفاده از سرها کابلسر. 3

 .ردیف مربوط اضافه خواهد شد
دار در نظر گرفته شده و  ی غیر زرهها کابل برای 29 الی 24ی ها گروهی آزاد ی فضاها کابل و سر 8 الی 3های  ی داخلی گروه ها کابلسر. 4

 . درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد35در صورت استفاده از کیت زمین کننده زره کابل در محل سر کابل 
 درصد 20ی رزینی ها فصلورت استفاده از ماز نوع حرارتی بوده و در ص) 53 و 52ی ها گروهنای ثاسته ب(ی مندرج در این فصل ها فصلم .5

 . درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد شد50ی چدنی ها فصلهمچنین در صورت استفاده از م. به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد
ی ردیف مربوط کسر  درصد از بها20ی نوع حرارتی ها فصل از نوع رزینی بوده و در صورت استفاده از م53 و 52ی ها گروهی ها فصل م.6

 .خواهد شد
 درصد به بهای ردیف 30دار  ی زرهها فصلدار بوده و در صورت استفاده از م  از نوع غیر زره63 الی 56 و 51ی ها گروهی ها فصلم .7

 .مربوط اضافه خواهد شد
 . است   شده  زیر درج  در جدول فصل   این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .8
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 شماره
 گروه

 شماره شرح مختصر گروه
 گروه 

 شرح مختصر گروه

 سرکابلهای فضای آزاد ی داخلیها کابلسر 

 . کیلوولتی1/6/0   مختلف یها کابل   آزاد برای  فضای سرکابل 21 .کیلوولتی 6/6/3  سیمه تک   کابل  برای  داخلی سرکابل 01

 .کیلوولتی 6/6/3  سیمه تک    کابل  آزاد برای  فضای سرکابل 22 .کیلوولتی 6/6/3  سیمهسه   کابل  برای  داخلی سر کابل 02

 .کیلوولتی 6/6/3 سیمه  سه   کابل  آزاد برای  فضای سرکابل 23 .کیلوولتی 10/6  سیمهتک   کابل  برای  داخلی سر کابل 03

 کیلوولتی 10/6 یمه ستک   کابل  آزاد برای  فضای سرکابل 24 .کیلوولتی 10/6  سیمه  سه  کابل  برای خلی دا سر کابل 04

 کیلوولتی 10/6  سیمه  سه  کابل  آزاد برای  فضای سر کابل 25 .کیلوولتی 12 / 20   سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل 05

 .کیلوولتی 20/12 سیمه  تک   کابل آزاد برای  فضای سرکابل 26 .کیلوولتی  12 / 20  سیمهسه   کابل  برای  داخلی سر کابل 06

 کیلوولتی 20/12 سیمه  سه   کابل آزاد برای   فضای سرکابل 27 . کیلو ولتی 18 / 30  سیمه  تک  کابل  برای  داخلی سر کابل 07

 کیلوولتی 30/18  سیمه  تک   کابل آزادبرای  فضای سرکابل 28 . کیلو ولتی 18 / 30  سیمهسه   کابل  برای  داخلی سر کابل 08

 کیلوولتی 30/18 سیمه  سه   کابل آزاد برای   فضای سرکابل 29 ------ 20-09

---- ------ 50-30 ------ 
 ها فصلم

 . و ولتیکیل 6 / 10   سیمهسه   کابل  برای مفصل 59 . کیلو ولتی 6/0 / 1   مختلف یها کابل   برای مفصل 51

میلیمتر  5/1( ولتیویل ک6/0 / 1  کنترل   کابل برای  مفصل 52

 ). مربع
 . کیلو ولتی 12 / 20   سیمهتک   کابل  برای مفصل 60

میلیمتر  5/2( کیلوولتی 6/0 / 1 کنترل  کابل  برای  مفصل 53

 ). مربع
 . کیلوولتی 12 / 20   سیمهسه   کابل  برای مفصل 61

 . کیلو ولتی 18 / 30  سیمه  تک  ابل ک برای  مفصل 62 ------ 55-54

 . کیلو ولتی 18 / 30  سیمه  سه  ابل ک برای  مفصل 63 . کیلو ولتی  6/3 / 6   سیمهتک   کابل  برای مفصل 56

 ------ 64-80 . کیلو ولتی 6/3 / 6   سیمهسه   کابل  برای مفصل 57

   . یلو ولتیک 6 / 10   سیمهتک   کابل  برای مفصل 58



 ها مفصلها و  سرکابل. فصل دهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 120

 
 

 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 441،500

 6/3 / 6  سیمهتکسرکابل داخلی، برای کابل 
 به NA2XSYBY, یا N2XSYBY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×70 تا 1×16مقاطع  

 100101 

  

 عدد 678،500

  6/3 / 6 سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه
 به NA2XSYBY, یا N2XSYBY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×185 تا 1×95 مقاطع

 100102 

  

 عدد 587،000

 6/3 / 6  سیمهتکسرکابل داخلی، برای کابل 
طع قم  به NA2XSYBY, یا N2XSYBY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×240

 100103 

  

 عدد 741،500

 6/3 / 6  سیمهسهسرکابل داخلی، برای کابل 
 به NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×50 تا 3×16مقاطع 

 100201 

  

 عدد 787،500

 6/3 / 6  سیمهسهسرکابل داخلی، برای کابل 
 به NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×120 تا 3×70مقاطع 

 100202 

  

 عدد 865،000

 6/3 / 6  سیمهسهسرکابل داخلی، برای کابل 
 به NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×185 تا 3×150مقاطع 

 100203 

  

 عدد 909،000

 6/3 / 6  سیمهسهسرکابل داخلی، برای کابل 
 به NA2XSEYBY یا N2XSEYBY کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×240طع قم

100204 

  

 عدد 448،500

 کیلوولتی، 10/6  سیمهتکسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSY یا NA2XSY 1×70 تا 1×16 به مقاطع 

 .میلیمتر مربع

 100301 

  

 عدد 614،500

 کیلوولتی، 10/6 سیمه تکسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSY یا NA2XSY 1×185 تا 1×95 به مقاطع 

 .میلیمتر مربع

 100302 
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 عدد 658،500

 ،کیلوولتی 10/6 سیمه تکسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSY یا NA2XSY میلیمتر 1×240 به مقطع 

 .مربع

100303 

  

 عدد 863،000

 کیلوولتی، 10/6 سیمه تکسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSY یا NA2XSY 1×400 تا 1×300 به مقاطع 

 .میلیمتر مربع

100304 

  

 عدد 809،500

 کیلوولتی، 10/6سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه 
N2XSEY یا NA2XSEY  تا 3×16به مقاطع 

 . میلیمتر مربع3×70

 100401 

  

 عدد 929،000

 کیلوولتی، 10/6سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه 
N2XSEY یا NA2XSEY  تا 3×95به مقاطع 

 . میلیمتر مربع3×185

 100402 

  

 عدد 973،000

 کیلوولتی، 10/6 سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه
N2XSEY یا NA2XSEY 3×240ع به مقاط 
 .میلیمتر مربع

 100403 

  

 عدد 1،216،000

 کیلوولتی، 10/6سرکابل داخلی، برای کابل سه سیمه 
N2XSEY یا NA2XSEY  تا 3×300به مقاطع 

 . میلیمتر مربع3×400

100404 

  

 عدد 512،500

 20/12سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×25 به مقاطع NA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 . میلیمتر مربع1×50 تا

 100501 

  

 عدد 622،500

 20/12سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×70 به مقاطع NA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 . میلیمتر مربع1×185 تا

 100502 

  

 عدد 778،000

 20/12سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×240طع ا به مقNA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 .تر مربع میلیم1×300تا 

 100503 

  

 عدد 972،000

، کیلوولتی 20/12 سیمه سهسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSEY یا NA2XSEY  تا 3×25به مقاطع 

 . میلیمتر مربع3×50

 100601 
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 عدد 1،078،000

، کیلوولتی 20/12 سیمه سهسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSEY یا NA2XSEY  تا 3×70به مقاطع 

 .مربع میلیمتر 3×185

 100602 

  

 عدد 1،232،000

، کیلوولتی 20/12 سیمه سهسرکابل داخلی، برای کابل 
N2XSEY یا NA2XSEY تا  3×240طع ابه مق

 .میلیمتر مربع 3×300

 100603 

  

 عدد 698،000

 30/18سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×50 به مقاطع NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×70تا

 100701 

  

 عدد 742،000

 30/18سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×95 به مقاطع NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×150 تا

 100702 

  

 عدد 1،019،000

 30/18سرکابل داخلی، برای کابل تک سیمه 
 1×185طع ا به مقNA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 .میلیمتر مربع 1×300تا 

 100703 

  

 عدد 1،122،000

 30/18سیمه سه سرکابل داخلی، برای کابل 
 به مقاطع NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×70 تا3×50

100801 

  

 عدد 1،166،000

 30/18 سیمه سهسرکابل داخلی، برای کابل 
 به مقاطع NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×150  تا3×95

100802 

  

 عدد 1،134،000

 30/18 سیمه سهسرکابل داخلی، برای کابل 
طع ا به مقNA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 .میلیمتر مربع 3×300تا  3×185

100803 

  

 عدد  

 چهارکیلوولتی  1/6/0 سرکابل فضای آزاد، برای کابل
مقاطع  به NYCYRY یا NYY ،NYCY سیمه

 . میلیمتر مربع4×50 تا 4×25

 102101 

  

 عدد  

 کیلوولتی  1/6/0 سرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NYCYRY یا NYY ،NYCY  سیمهچهار

 . میلیمتر مربع4×185 تا 4×70مقاطع 

 102102 
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 عدد  

 کیلوولتی  1/6/0 سرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NYCYRY یا NYY ،NYCY  سیمهچهار

 . میلیمتر مربع4×300 تا 4×240مقاطع 

 102103 

  

 عدد 497،000

 6/3 / 6 سیمه تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
 به NA2XSYBY, یا N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×70  تا1×16مقاطع  

 102201 

  

 عدد 622،500

 6/3 / 6 سیمه تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
 به NA2XSYBY, یا N2XSYBYکیلوولتی، 

 .مربع میلیمتر 1×185  تا1×95مقاطع  

 102202 

  

 عدد 666،500

 6/3 / 6 سیمه تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
مقطع   به NA2XSYBY, یا N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×240

 102203 

  

 عدد 760،500

 6/3 / 6 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NA2XSEYBY, یا N2XSEYBYکیلوولتی، 

 .لیمتر مربع می3×50 تا3×16مقاطع 

 102301 

  

 عدد 908،000

 6/3 / 6 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NA2XSEYBY, یا N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×120  تا3×70مقاطع 

 102302 

  

 عدد 961،500

 6/3 / 6 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NA2XSEYBY, یا N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×185  تا3×150ع مقاط

 102303 

  

 عدد 1،005،000

 6/3 / 6 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 به NA2XSEYBY, یا N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×240مقطع 

102304 

  

 عدد 570،500

  10/6  سیمهتکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
 1×25اطع به مق NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×50تا 

 102401 
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 عدد 731،000

 10/6 سیمه تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
 تا 1×70به مقاطع  NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×120

 102402 

  

 عدد 775،000

 10/6 سیمه تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل 
 1×150 به مقاطع NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×240تا 

102403 

  

 عدد 1،000،000

 10/6سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه 
 3×25به مقاطع  NA2XSY یا N2XSY ،کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×70تا 

 102501 

  

 عدد 1،122،000

 10/6سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه 
 3×95ع به مقاط NA2XSY یا N2XSY ،کیلوولتی

 . میلیمتر مربع3×240تا 

 102502 

  

 عدد 680،500

 20/12سیمه  تک سرکابل فضای آزاد، برای کابل
 1×25به مقاطع   NA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 . میلیمتر مربع1×50تا

 102601 

  

 عدد 775،000

 20/12سیمه  تک سرکابل فضای آزاد، برای کابل
 1×70ع به مقاط  NA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 . میلیمتر مربع1×185 تا

 102602 

  

 عدد 899،500

 20/12سیمه  تک سرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع   NA2XSY یا N2XSY، کیلوولتی

 . میلیمتر مربع1×300ا  ت1×240

 102603 

  

 عدد 1،090،000

  20/12 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×50  تا3×25

 102701 

  

 عدد 1،279،000

  20/12 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×185  تا3×70

 102702 

  

 عدد 1،426،000

  20/12 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY  یاN2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×300  تا3×240

 102703 
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 عدد 848،000

  30/18 سیمه  تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 1×50به مقاطع  NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×70 تا

102801 

  

 عدد 999،000

  30/18 سیمه  تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 1×95به مقاطع  NA2XSYیا  N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×150 تا

102802 

  

 عدد 1،195،000

  30/18 سیمه  تکسرکابل فضای آزاد، برای کابل
 1×185به مقاطع  NA2XSY یا N2XSY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع1×300 تا

102803 

  

 عدد 1،250،000

  30/18 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×70  تا3×50

102901 

  

 عدد 1،294،000

  30/18 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY یا N2XSEY کیلوولتی،

 . میلیمتر مربع3×150  تا3×95

102902 

  

 عدد 1،673،000

  30/18 سیمه  سهسرکابل فضای آزاد، برای کابل
به مقاطع  NA2XSEY یا N2XSEY ولتی،کیلو
 . میلیمتر مربع3×300  تا3×185

102903 

  

 سری 755،000

، کیلوولتی 6/0 / 1 یها کابلمفصل برای اتصال 
NYY ،NYCY یا NYCYRY  تا 4×10به مقاطع 

 . میلیمتر مربع4×16

 105101 

  

 سری 923،500

، کیلوولتی 6/0 / 1 یها کابلمفصل برای اتصال 
NYY ،NYCY یا NYCYRY  تا 4×25به مقاطع 

 . میلیمتر مربع4×50

 105102 

  

 سری 1،132،000

، کیلوولتی 6/0 / 1 یها کابلمفصل برای اتصال 
NYY ،NYCY یا NYCYRY  تا 4×70به مقاطع 

 . میلیمتر مربع4×95

 105103 
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 سری 1،217،000

، کیلوولتی 6/0 / 1 یها کابلمفصل برای اتصال 
NYY ،NYCY یا NYCYRY  تا 4×120به مقاطع 

 . میلیمتر مربع4×150

 105104 

  

 سری 1،420،000

، کیلوولتی 6/0 / 1 یها کابلمفصل برای اتصال 
NYY ،NYCY یا NYCYRY  4×185به مقاطع 

 . میلیمتر مربع4×300تا 

 105105 

  

 سری 300،000

 میلیمتر برای اتصال 14مفصل رزینی با قطر خارجی 

 7×5/1 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105201 

  

 سری 353،000

 میلیمتر برای اتصال 21مفصل رزینی با قطر خارجی 

 10×5/1 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105202 

  

 سری 599،500

 میلیمتر برای اتصال 31مفصل رزینی با قطر خارجی 

 24×5/1 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105203 

  

 سری 954،000

 میلیمتر برای اتصال 34مفصل رزینی با قطر خارجی 

 61×5/1 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105204 

  

 سری 321،500

 میلیمتر برای اتصال 14مفصل رزینی با قطر خارجی 

 5×5/2 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ترل ی کنها کابل
 .میلیمتر مربع

 105301 

  

 سری 375،000

 میلیمتر برای اتصال 21مفصل رزینی با قطر خارجی 

 7×5/2 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105302 

  

 سری 621،500

 میلیمتر برای اتصال 31مفصل رزینی با قطر خارجی 

 19×5/2 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1کنترل ی ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105303 
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 سری 1،038،000

 میلیمتر برای اتصال 34مفصل رزینی با قطر خارجی 

 40×5/2 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها کابل
 .میلیمتر مربع

 105304 

  

 سری 1،782،000

 میلیمتر برای اتصال 44مفصل رزینی با قطر خارجی 

 52×5/2 کیلوولتی تا مقطع 6/0 / 1ی کنترل ها ابلک
 .میلیمتر مربع

 105305 

  

 عدد 1،182،000

 6/3 / 6سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSYBYیا  N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×35 تا 1×16

 105601 

  

 عدد 1،226،000

 6/3 / 6سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSYBYیا  N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×70 تا 1×50

 105602 

  

 عدد 1،343،000

 6/3 / 6سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSYBYیا  N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×150 تا 1×95

 105603 

  

 عدد 1،696،000

 6/3 / 6سیمه   تکی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSYBYیا  N2XSYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×300 تا 1×185

 105604 

  

 سری 2،726،000

 6/3 / 6سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 به NA2XSEYBYیا  N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×35 تا 3×16طع امق

 105701 

  

 سری 2،896،000

 6/3 / 6سیمه  سه ی ها کابلال مفصل برای اتص
 به NA2XSEYBYیا  N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×70 تا 3×50طع امق

 105702 

  

 سری 3،284،000

 6/3 / 6سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 به NA2XSEYBYیا  N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×150 تا 3×95طع امق

105703 
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 سری 3،915،000

 6/3 / 6سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 به NA2XSEYBYیا  N2XSEYBYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع3×300 تا 3×185طع امق

105704 

  

 عدد 1،222،000

 10/6سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×25طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×95تا 

 105801 

  

 عدد 1،454،000

 10/6سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×120طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 . میلیمتر مربع1×300تا 

 105802 

  

 سری 2،586،000

 10/6سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 مقطع تا NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×25

 105901 

  

 سری 3،003،000

 10/6سیمه  سه ی ها کابلصل برای اتصال مف
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×120  تا 3×35

 105902 

  

 سری 3،602،000

 10/6سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×240  تا 3×150

 105903 

  

 ددع 1،276،000

 20/12سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
  1×25طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×95تا 

106001 

  

 عدد 1،512،000

 20/12سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
  1×120طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×240تا 

106002 

  

 ددع 1،859،000

 20/12سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
  1×300طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×500تا 

106003 

  

 سری 3،044،000

 20/12سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×95  تا 3×25

 106101 
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 سری 3،783،000

 20/12سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×240  تا 3×120

 106102 

  

 سری 5،511،000

 20/12سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×300

 106103 

  

 عدد 2،198،000

 30/18سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×35طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×70تا 

 106201 

  

 عدد 2،348،000

 30/18سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×95طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×150تا 

 106202 

  

 ددع 2،583،000

 30/18سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×185طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×300تا 

 106203 

  

 عدد 3،827،000

 30/18سیمه  تک ی ها کابلمفصل برای اتصال 
 1×400طع ا مقبه NA2XSY یا N2XSYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 1×500تا 

 106204 

  

 سری 3،461،000

 30/18سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×70 تا 3×35

106301 

  

 سری 5،492،000

 30/18سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×150 تا 3×95

106302 

  

 سری 5،579،000

 30/18سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×300 تا 3×185

106303 

  

 سری 6،655،000

 30/18سیمه  سه ی ها کابلمفصل برای اتصال 
طع ا مقبه NA2XSEY یا N2XSEYکیلوولتی، 

 .میلیمتر مربع 3×500 تا 3×400

106304 
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 کلیدها و پریزها.   یازدهم لفص
 

  مقدمه
 
 . باشند  و تولید شده  ساخته  ایرانISIRI  استاندارد ، باید طبق  داخل  ساخت  و پالگهای  فشاری های  کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه تمام .1
 . باشندIP٤٤   حفاظت  درجه ، باید دارای  بارانی  نوع  فشاری های  کلیدها و پریزها و دکمه تمام .2
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .3

 
 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول 
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  دو سوراخه پریز تلفن  21 .   ولت250   خانه یک،   راه ، یک  پل کلید یک 01
 .  سوراخه  سه پریز تلفن  22 .   ولت250  ، دو خانه  راه ، یک  پل کلید یک 02
 ---- 23-24 .   ولت250   خانه ، یک  راه ، یک کلید دو پل 03
 .  تلفن  شاخه سه  25 .   ولت250   خانه ، یک  پل ، یک کلید تبدیل 04
 .  تلفن روزت 26 .   ولت250   خانه ، یک  پل ، یک لید صلیبیک 05
 ---- 27 .  ولت250   کششی  پل کلید یک 06
 .  رادیو و تلویزیون پریز آنتن 28 .  ولت250   فاز و نول  یک  فشاری دکمه 07

10-08 ---- 30-29  ---- 
 .  تراشی پریز ریش 31 .  ولت250   فاز و نول پریز یک 11
 .دیمر 32 .   ولت250   زمین  با اتصال  فاز و نول پریز یک 12
 .کلید کولر 33 . ، با پالگ  ولت250   فاز و نول پریز یک 13

14 
دار   درپوش  از نوع  زمین  با اتصال  فاز و نول پریز یک

 .  با پالگ  ولت250
 .  ولت220بیزر  34

15 
دار  درپوش از نوع   زمین  و اتصال  فاز و نول پریز سه

 .  با پالگ  ولت380
 . ای  مدرسه زنگ 35

 .  سقفی پنکه 36  .  ولت250   فاز و نول  یک دو شاخه 16
 .  کن  خشک دست 37 .  ولت250   زمین  و اتصال  فاز و نول  یک دو شاخه 17

20-18  ----   
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 عدد 18،900

 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه از نوع 250 آمپر10کلید
 .کائوچویی، برای نصب توکار

 110101 

  

 عدد 18،200
 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه از نوع 250 آمپر10کلید

 .کائوچویی، برای نصب روکار
 110102 

  

 عدد 185،000

 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، از 250 آمپر10کلید
نوع بارانی واز جنس پالستیک ریختگی، برای نصب توکار 

 .ساخت خارج

 110105 

  

 عدد 55،100

 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، از 250 آمپر10کلید
نوع بارانی واز جنس پالستیک ریختگی، برای نصب 

 .روکار ساخت خارج

 110106 

  

 عدد  
  ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، از250 آمپر10کلید

 .نوع فلزی بارانی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110107 

  

 عدد  
 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، از 250 آمپر16کلید

 .نوع فلزی بارانی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110108 

  

 عدد 19،400
خانه، از نوع  دو  ولت یک پل، یک راه و250 آمپر10کلید

 .کائوچویی، برای نصب توکار
 110201 

  

 عدد 18،700
خانه، از نوع  دو  ولت یک پل، یک راه و250 آمپر10کلید

 .کائوچویی، برای نصب روکار
 110202 

  

 عدد 185،500

خانه، از نوع  دو  ولت یک پل، یک راه و250 آمپر10کلید
بارانی و از جنس پالستیک ریختگی، برای نصب توکار 

 .ساخت خارج

 110205 

  

 عدد 55،600

خانه، از نوع  دو  ولت یک پل، یک راه و250مپر آ10کلید
بارانی و از جنس پالستیک ریختگی، برای نصب روکار 

 .ساخت خارج

 110206 

  

 عدد  
 ولت یک پل، یک راه و دو خانه، از نوع 250 آمپر10کلید

 .فلزی بارانی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110207 

  

 عدد  
خانه، از نوع  ه ودو ولت یک پل، یک را250 آمپر16کلید

 .فلزی بارانی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110208 

  

 عدد 19،900
نول،  و وصل فاز  ولت دوپل، برای قطع و250 آمپر10کلید

 .یک راه  و یک خانه، از نوع کائوچویی، برای نصب توکار
 110301 

  

 عدد 18،900

نول،  و وصل فاز  ولت دوپل، برای قطع و250 آمپر10کلید
یک راه  و یک خانه، از نوع کائوچویی، برای نصب 

 .روکار

 110302 
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 عدد  

نول،  و وصل فاز  ولت دوپل، برای قطع و250 آمپر10کلید
از جنس پالستیک  یک راه  و یک خانه، از نوع بارانی و

 .ریختگی، برای نصب توکار ساخت خارج

 110305 

  

 عدد 97،000

نول،  و وصل فاز قطع و ولت دوپل، برای 250 آمپر10کلید
یک راه  و یک خانه، از نوع بارانی واز جنس پالستیک 

 .ریختگی، برای نصب روکار ساخت خارج

 110306 

  

 عدد 20،100
 ولت یک پل، دوراه  و یک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .از نوع کائوچویی، برای نصب توکار
 110401 

  

 عدد 19،300
یک پل، دوراه  و یک خانه،  ولت 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .از نوع کائوچویی، برای نصب روکار
 110402 

  

 عدد 186،000

 ولت یک پل، دوراه  و یک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 
از نوع بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب 

 .توکار ساخت خارج

 110405 

  

 عدد 60،700

 یک خانه،  ولت یک پل، دوراه  و250 آمپر10کلیدتبدیل 
از نوع بارانی و ازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب 

 .روکار ساخت خارج

 110406 

  

 عدد  
 ولت یک پل، دوراه  و یک خانه، 250 آمپر10کلیدتبدیل 

 .از نوع فلزی بارانی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110407 

  

 عدد 27،400
وع  ولت یک پل  و یک خانه، از ن250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کائوچویی، برای نصب توکار
 110501 

  

 عدد  
 ولت یک پل  و یک خانه، از نوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کائوچویی، برای نصب روکار
 110502 

  

 عدد 170،500
 ولت یک پل  و یک خانه، از نوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 

 .کائوچویی، برای نصب توکار ساخت خارج
 110503 

  

 عدد 170،000
 ولت یک پل  و یک خانه، از نوع 250 آمپر10یدصلیبی کل

 .کائوچویی، برای نصب روکار ساخت خارج
 110504 

  

 عدد 302،000

 ولت یک پل  و یک خانه، از نوع 250 آمپر10کلیدصلیبی 
بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب توکار 

 .ساخت خارج

 110505 

  

 عدد  

ک پل  و یک خانه، از نوع  ولت ی250 آمپر10کلیدصلیبی 
بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب روکار 

 .ساخت خارج

 110506 

  

 عدد 54،200
 ولت یک پل کششی، از نوع کائوچویی، 250 آمپر10کلید

 .برای نصب توکار ساخت خارج
 110601 
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 عدد 55،700
 ولت یک پل کششی، از نوع کائوچویی، 250 آمپر10کلید

 .وکار ساخت خارجبرای نصب ر
 110602 

  

 عدد 17،500
 ولت باعالمت زنگ یاروشنایی، از نوع 250دکمه فشاری 

 .کائوچویی، برای نصب توکار
 110701 

  

 عدد 17،500
 ولت باعالمت زنگ یاروشنایی، از نوع 250دکمه فشاری 

 .کائوچویی، برای نصب روکار
 110702 

  

 عدد 186،500

مت زنگ یاروشنایی، از نوع  ولت باعال250دکمه فشاری 
بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب توکار 

 .ساخت خارج

 110705 

  

 عدد 76،600

 ولت باعالمت زنگ یاروشنایی، از نوع 250دکمه فشاری 
بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب روکار 

 .ساخت خارج

 110706 

  

 عدد 18،000
ونول، از نوع کائوچویی  ولت یک فاز250 آمپر16پریز

 .برای نصب توکار
 111101 

  

 عدد 17،800
 ولت یک فازونول، از نوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 .برای نصب روکار
 111102 

  

 عدد 19،000
 ولت یک فازونول، از نوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 ).شوکو(برای نصب توکار بااتصال زمین 
 111201 

  

 عدد 18،600
 ولت یک فازونول، از نوع کائوچویی، 250 آمپر16پریز

 ).شوکو(برای نصب روکار بااتصال زمین 
 111202 

  

 عدد 210،500

 ولت یک فازونول، از نوع بارانی 250 آمپر16پریز
وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب توکاربا اتصال 

 .ودرپوش لوالدار ساخت خارج) شوکو(زمین 

 111205 

  

 عدد 55،600

 ولت یک فازونول، از نوع بارانی 250 آمپر16یزپر
وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب روکاربااتصال 

 .و درپوش لوالدار ساخت خارج) شوکو(زمین 

 111206 

  

 عدد  
 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از 250 آمپر25پریز

 .نوع کائوچویی، برای نصب توکار ساخت خارج
 111301 

  

 عدد 80،200
 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از 250 آمپر25یزپر

 .نوع کائوچوئی، برای نصب توکار
 111302 

  

 عدد 60،700

 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از نوع 250 آمپر16پریز
از ) شوکو(کائوچویی، برای نصب توکاربا اتصال زمین 

 .نوع دردار ساخت خارج

 111401 
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 عدد 211،000

 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از 250 آمپر25پریز
نوع بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب 

ودرپوش لوالدارساخت ) شوکو(توکاربااتصال زمین 
 .خارج

 111402 

  

 عدد 78،800

 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از 250 آمپر25پریز
) شوکو(نوع کائوچویی، برای نصب روکاربا اتصال زمین 

 .ساخت خارج

 111403 

  

 عدد  

 ولت باپالگ مربوط، یک فازونول، از 250 آمپر25پریز
نوع بارانی وازجنس پالستیک ریختگی، برای نصب 

ودرپوش لوالدارساخت ) شوکو(روکاربااتصال زمین 
 .خارج

 111404 

  

 عدد  

 ولت سه فازونول و اتصال زمین، از نوع 380 آمپر16پریز
ع پریلکس باپالگ کائوچویی، برای نصب توکاراز نو

 .مربوط، ساخت خارج

 111501 

  

 عدد  

 ولت سه فازونول و اتصال زمین، از نوع 380 آمپر16پریز
دردار، برای نصب توکاراز نوع پریلکس باپالگ مربوط، 

 .ساخت خارج

 111502 

  

 عدد 225،000

 ولت سه فازونول و اتصال زمین، از نوع 380 آمپر16پریز
ک ریختگی، برای نصب توکار بارانی وازجنس پالستی

بادرپوش لوالدار، از نوع پریلکس باپالگ مربوط، ساخت 
 .خارج

 111503 

  

 عدد 116،500

 ولت سه فازونول واتصال زمین، از نوع 380 آمپر16پریز
کائوچویی، برای نصب روکاراز نوع پریلکس با پالگ 

 .مربوط، ساخت خارج

 111504 

  

 عدد 144،500

ولت سه فازونول واتصال زمین، از نوع  380 آمپر25پریز
کائوچویی، برای نصب روکاراز نوع پریلکس با پالگ 

 .مربوط، ساخت خارج

 111505 

  

 عدد 539،000

 ولت سه فازونول واتصال زمین، از نوع 380 آمپر40پریز
کائوچویی، برای نصب روکاراز نوع پریلکس با پالگ 

 .مربوط، ساخت خارج

 111506 

  

 ددع 539،500

 ولت سه فازونول واتصال زمین، از نوع 380 آمپر63پریز
کائوچویی، برای نصب روکاراز نوع پریلکس با پالگ 

 .مربوط، ساخت خارج

 111507 
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 عدد 5،980
 ولت یک فازونول، از نوع 250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 

 .کائوچویی
 111601 

  

 عدد 9،470
 واتصال  ولت یک فازونول250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 
 .، از نوع کائوچویی)شوکو(زمین 

 111701 

  

 عدد  
 ولت یک فازونول واتصال 250 آمپر16) دوشاخه(پالگ 
 .، از نوع کائوچویی، بارانی ساخت خارج)شوکو(زمین 

 111703 

 112101  .پریزتلفن دوسوراخه از نوع کائوچویی، برای نصب توکار عدد 16،800  
 112102  .سوراخه از نوع کائوچویی، برای نصب روکارپریزتلفن دو عدد 17،900  
  

 عدد 18،800
پریزتلفن سه سوراخه از نوع کائوچویی، برای نصب 

 .توکار
 112201 

  

 عدد 18،800
پریزتلفن سه سوراخه از نوع کائوچویی، برای نصب 

 .روکار
 112202 

 112501  .، از نوع کائوچویی)سه شاخه(پالگ تلفن  عدد 5،910  
  

 عدد 47،600
روزت تلفن، از نوع کائوچویی، برای نصب توکار ساخت 

 .خارج
 112601 

  

 عدد 16،900
پریزآنتن رادیووتلویزیون از نوع کائوچویی، برای نصب 

 .توکار
 112801 

  

 عدد 96،500
پریزآنتن رادیووتلویزیون از نوع کائوچویی، برای نصب 

 .خت خارجاروکارس
 112802 

  

 عدد 506،000
 ولت آمپر، 20 ولت به قدرت 220پریزریش تراشی 

 .باترانسفورماتور حفاظتی، برای نصب توکار ساخت خارج
 113101 

  

 عدد  
 600 تا25 ولت به قدرت 220دیمربرای المپهای رشته ای 

 .وات همراه با کلیدقطع ووصل وفیوزساخت خارج
 113201 

  

 عدد  
 25قدرت  ولت به 220دیمربرای المپهای فلورسنت 

 . وات، همراه باکلیدقطع ووصل وفیوزساخت خارج600تا
 113202 

 113301  .کلیدکولر، بازیرکلیدی مربوط، وراه اندازی الکتریکی عدد 41،800  
 113401  . ولت از نوع کائوچویی، برای نصب توکار220بیزر عدد 23،300  
 113402  .وکار ولت از نوع کائوچویی، برای نصب ر220بیزر عدد 24،600  
  

 عدد 316،500
 ولت، از نوع کائوچویی، برای نصب توکار 220بیزر

 .ساخت خارج
 113403 

  

 عدد 340،500
 ولت از نوع کائوچویی، برای نصب روکار 220بیزر

 .ساخت خارج
 113404 
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 عدد 71،000
 ولت، 220 یا24، 12زنگ مدرسه ای کوچک باولتاژاسمی 

 .به طورکامل
 113501 

  

 عدد 76،100
 ولت، 220 یا24، 12زنگ مدرسه ای بزرگ باولتاژاسمی 

 .به طورکامل
 113502 

  

 عدد 308،500
 سانتیمتر، با کلیدکنترل وقالب 140پنکه سقفی به قطر
 .مربوط، به طور کامل

 113601 

  

 عدد 280،000
 سانتیمتر، با کلیدکنترل وقالب 90پنکه سقفی به قطر
 .مربوط، به طور کامل

 113602 

 113701  .دست خشک کن برقی ساخت خارج عدد    
  



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 137

   فوالدی های لوله.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . است   ومنظورنشده  بینی  پیش  فصل  این یها ردیف واحد  ، در بهای کشی  مورد نیاز لوله  بنایی  عملیات هزینۀ .1
 .شود  می استفاده)   متفرقه وسایل (28   در فصل  شده  درج  مربوط یها ردیفز ، ا کردن  و سوراخ ، شیاردرآوردن کاری  کنده برای .2
 .باشند  تولید شده٤٩٠٢٠ DIN استاندارد  ، باید بر اساس  داغ  عمقی  و گالوانیزه  فوالدی های لوله .3
 . باشند  شده  ساخته٢٤٤٠ DIN استاندارد   ضد انفجار، باید طبق  و فوالدی  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی های لوله .4
 .  است  واحد کار منظور شده  آنها در بهای  و هزینۀ  است ، زانو و بوشن  خم  اتصاالت ، شامل  فصل  این کشی  لوله یها ردیف  تمام .5
درج در فهرست بهای ی مربوط منها ردیفتوان  می) Sleeve(های فوالدی یا گالوانیزه بعنوان غالف   در صورت نیاز به استفاده از لوله.6

 .واحد تاسیسات مکانیکی را مالک عمل قرار داد
 . باشدBS 4678 - 1,2ها باید مطابق با استاندارد  ترانکینگ .7
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .8
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  01
 .  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  02
 .  داغ  عمقی  گالوانیزۀ  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  03
 .  داغ  عمقی  گالوانیزۀ  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  04
 .  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی  روکار با لولۀ کشی لوله  05
 .  گالوانیزه  درزجوش  فوالدی  توکار با لولۀ کشی لوله  06

 برای   داغ  عمقی  درز گالوانیزه  بدون  فوالدی  روکار یا توکار با لولۀ کشی لوله  07
 .های ضد انفجار سیستم

 .دی گالوانیزه قابل انعطافکشی روکار یا توکار با لوله فوال لوله 08
 .کشی روکار یا توکار با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار لوله 09
 .ای ترانکینگ یک و دو محفظه 10
 .ای  سه و چهار محفظهفیترانکینگ دیواری و ک 11
 .های انتهایی و ارتباطی قطعه 12
 .ها و متعلقات گوشه 13
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 120101  .Pg١١لوله کشی روکار، بالوله فوالدی مترطول 15،600  
 120102  .Pg١٣٫٥لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 17،100  
 120103  .Pg١٦لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 17،700  
 120104  .Pg٢١بالوله فوالدی لوله کشی روکار،  مترطول 21،300  
 120105  .Pg٢٩ لوله کشی روکار، بالوله فوالدی مترطول 27،500  
 120106  .Pg٣٦لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 38،600  
 120107  .Pg٤٢لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  مترطول 41،000  
 120108  .Pg٤٨ی لوله کشی روکار، بالوله فوالد مترطول 50،400  
 120201  .Pg١١لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 11،900  
 120202  .Pg١٣٫٥لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 13،400  
 120203  .Pg١٦لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 14،000  
 120204  .Pg٢١لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 17،600  
 120205  .Pg٢٩لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 23،800  
 120206  .Pg٣٦لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 35،000  
 120207  .Pg٤٢لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 37،400  
 120208  .Pg٤٨لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  مترطول 46،700  
  

 مترطول 17،200
 گالوانیزه عمقی Pg11لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120301 

  

 مترطول 19،000
 گالوانیزه Pg13,5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120302 

  

 مترطول 19،500
 گالوانیزه Pg16لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120303 

  

 مترطول 23،300
 گالوانیزه عمقی Pg21ه کشی روکار، بالوله فوالدی لول
 .داغ

 120304 

  

 مترطول 30،400
 گالوانیزه Pg29لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120305 

  

 مترطول 34،500
 گالوانیزه Pg36لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120306 

  

 مترطول 41،000
 گالوانیزه Pg42وله فوالدی لوله کشی روکار، بال

 .عمقی داغ
 120307 



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 139

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 دارمق

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 49،400
 گالوانیزه Pg48لوله کشی روکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120308 

  

 مترطول 13،500
 گالوانیزه عمقی Pg11لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120401 

  

 مترطول 15،300
 گالوانیزه Pg13,5لوله کشی توکار، بالوله فوالدی  

 .عمقی داغ
 120402 

  

 مترطول 15،800
 گالوانیزه عمقی Pg16لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120403 

  

 مترطول 19،700
 گالوانیزه عمقی Pg21لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120404 

  

 مترطول 26،700
ی  گالوانیزه عمقPg29لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120405 

  

 مترطول 30،900
 گالوانیزه Pg36لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120406 

  

 مترطول 37،400
 گالوانیزه عمقی Pg42لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .داغ
 120407 

  

 مترطول 45،700
 گالوانیزه Pg48لوله کشی توکار، بالوله فوالدی 

 .عمقی داغ
 120408 

  

 مترطول 25،300
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک دوم اینچ
 120501 

  

 مترطول 29،000
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .سه چهارم اینچ
 120502 

  

 مترطول 35،400
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک اینچ
 120503 

  

 مترطول 45،700
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک  و یک چهارم اینچ
 120504 

  

 مترطول 53،300
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک  و یک دوم اینچ
 120505 

  

 مترطول 59،300
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .دواینچ
 120506 
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 مترطول 70،000
لوله کشی روکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .دو و یک دوم اینچ
 120507 

  

 مترطول 21،600
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک دوم اینچ
 120601 

  

 مترطول 25،300
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .هارم اینچسه چ
 120602 

  

 مترطول 31،700
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک اینچ
 120603 

  

 مترطول 42،000
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .یک  و یک چهارم اینچ
 120604 

  

 مترطول 49،700
یزه لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوان

 .یک  و یک دوم اینچ
 120605 

  

 مترطول 55،700
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .دواینچ
 120606 

  

 مترطول 66،900
لوله کشی توکار، بالوله فوالدی درز جوش گالوانیزه 

 .دو و یک دوم اینچ
 120607 

  

 مترطول 39،300

دی یک دوم یا توکار، بالوله فوال روکار لوله کشی
های  برای سیستم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .ضد انفجار

 120701 

  

 مترطول 43،500

یا توکار، بالوله فوالدی سه چهارم  لوله کشی روکار
های  برای سیستم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .ضد انفجار

 120702 

  

 مترطول 59،900

فوالدی یک اینچ یا توکار، بالوله  لوله کشی روکار
های ضد  برای سیستم بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .انفجار

 120703 

  

 مترطول 72،700

یا توکار، بالوله فوالدی یک  و یک  لوله کشی روکار
برای  چهارم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .های ضد انفجار سیستم

 120704 

  

 مترطول 81،500

الوله فوالدی یک  و یک یا توکار، ب لوله کشی روکار
برای  دوم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ

 .های ضد انفجار سیستم

 120705 
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 مترطول 89،300
یا توکار، بالوله فوالدی دواینچ بدون  لوله کشی روکار

 .های ضد انفجار برای سیستم درزگالوانیزه عمقی داغ

 120706 

  

 مترطول 12،400

، با لوله فوالدی گالوانیزه کشی روکار یا توکار لوله
 ..Pg١١قابل انعطاف 

120801 

  

 مترطول 14،100

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg١٣/٥قابل انعطاف 

120802 

  

 مترطول 14،600

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg١٦قابل انعطاف 

120803 

  

 مترطول 17،400

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg٢١قابل انعطاف 

120804 

  

 مترطول 21،800

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg٢٩قابل انعطاف 

120805 

  

 مترطول 16،700

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg١١ قابل انعطاف شیلددار

120901 

  

 مترطول 18،700

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg١٣/٥ قابل انعطاف شیلددار

120902 

  

 مترطول 20،100

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg١٦ قابل انعطاف شیلددار

120903 

  

 مترطول 23،400

ا لوله فوالدی گالوانیزه کشی روکار یا توکار، ب لوله
 .Pg٢١ قابل انعطاف شیلددار

120904 

  

 مترطول  

کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه  لوله
 .Pg٢٩ قابل انعطاف شیلددار

120905 

  

 متر طول 78،900

 از ورق   ای  محفظـه ترانکینگ دیـواری کلیپسـی یـک        
  متـر  به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

اسـتر   پلـی با عایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی            
 بـه   پوند بـر ایـنچ مربـع       100مقاومت ضربه پذیری     با

 . میلی متر30x20ابعاد 

121001 
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 متر طول 128،000

ــی دو   ــواری کلیپس ــگ دی ــهترانکین  از ورق ای محفظ
  متـر  به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

اسـتر   پلـی سـی   با عایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوک         
 بـه   پوند بـر ایـنچ مربـع       100مقاومت ضربه پذیری     با

 . میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل50x20ابعاد 

121002 

  

 متر طول 145،000

ــی دو   ــواری کلیپس ــگ دی ــهترانکین  از ورق ای محفظ
  متـر  به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

اسـتر   پلـی با عایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی            
 بـه   پوند بـر ایـنچ مربـع       100مقاومت ضربه پذیری     با

 . میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل70x20ابعاد 

121003 

  

 متر طول 187،000

ــی دو   ــواری کلیپس ــگ دی ــهترانکین  از ورق ای محفظ
  متـر  به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

اسـتر   پلـی با عایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی            
 بـه   پوند بـر ایـنچ مربـع       100مقاومت ضربه پذیری     با

.هدارنده کابل میلی متر همراه با قطعه نگ100x20ابعاد 

121004 

  

 متر طول 284،500

 از ورق ای ترانکینگ دیـواری پریـز خـور دو محفظـه       
  متـر  به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

اسـتر   پلـی با عایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی            
 بـه    مربـع،  ایـنچ به   پوند   100مقاومت ضربه پذیری     با

 میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک        120x40ابعاد  
 .تا چهار واحد همراه با بست رویه

121005 

  

 متر طول 236،500

 از ورق ای محفظــهترانکینــگ دیــواری کلیپســی ســه 
  متـر   به ضخامت یک میلی   ) HOT DIP(گالوانیزه گرم   
بـا   اسـتر   پلـی ی و رنگ پودری اپوکسـی       با عایق داخل  

 به ابعـاد    پوند بر اینچ مربع    100 ضربه پذیری    مقاومت
100x30میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل . 

121101 

  

 متر طول 348،000

 از ورق ای محفظــهترانکینــگ دیــواری کلیپســی ســه 
  متـر   به ضخامت یک میلی   ) HOT DIP(گالوانیزه گرم   

بـا   اسـتر   پلـی و رنگ پودری اپوکسـی      با عایق داخلی    
 به ابعـاد    پوند بر اینچ مربع    100 ضربه پذیری    مقاومت

120x40نده کابل میلی متر همراه با قطعه نگهدار. 

121102 
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 متر طول 374،000

 از ورق ای محفظــهترانکینــگ دیــواری کلیپســی ســه 
  متـر   به ضخامت یک میلی   ) HOT DIP(گالوانیزه گرم   

بـا   اسـتر   پلـی رنگ پودری اپوکسـی     با عایق داخلی و     
 به ابعـاد    پوند بر اینچ مربع    100 ضربه پذیری    مقاومت

150x40هدارنده کابل میلی متر همراه با قطعه نگ. 

121103 

  

 متر طول 332،000

 از ورق گـالوانیزه     ای  محفظـه  سهترانکینگ پریز خور    
  با عـایق  متر به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گرم 

 بـا مقاومـت    اسـتر   پلیری اپوکسی   داخلی و رنگ پود   
 40x150 به ابعاد    پوند بر اینچ مربع    100ضربه پذیری   

میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد  
 .همراه با بست رویه

121104 

  

 متر طول 245،000

 از ورق گـالوانیزه گـرم       ای  محفظـه ترانکینگ کفی سه    
)HOT DIP (  میلـی متـر بـه ابعـاد      5/1به ضـخامت

200x30 همراه با بست میلی متر با عایق داخلی. 

121105 

  

 متر طول 296،500

 از ورق گـالوانیزه گـرم       ای  محفظـه ترانکینگ کفی سه    
)HOT DIP (  میلـی متـر بـه ابعـاد      5/1به ضـخامت

200x60میلی متر با عایق داخلی همراه با بست . 

121106 

  

 متر طول 535،500

 از ورق گالوانیزه    یا  محفظهترانکینگ پریز خور چهار     
  با عـایق  متر به ضخامت یک میلی) HOT DIP(گرم 

 بـا مقاومـت    اسـتر   پلیداخلی و رنگ پودری اپوکسی      
 200x40 به ابعـاد  پوند بر اینچ مربع 100ضربه پذیری  

میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد  
 .همراه با بست رویه

121107 

  

 عدد 19،000

ــایی تر  ــه انته ــک   قطع ــی ی ــواری کلیپس ــگ دی انکین
بــه ) HOT DIP( از ورق گــالوانیزه گــرم ای محفظــه

  با عایق داخلی و رنگ پودری        متر  ضخامت یک میلی  
پوند بر   100مقاومت ضربه پذیری      با استر  پلیاپوکسی  
 . میلی متر30x20 به ابعاد اینچ مربع

121201 
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 عدد 19،200

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو       
به ضخامت یـک  ) HOT DIP(از ورق گالوانیزه گرم 

  با عـایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی              متر  میلی
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری      با استر  پلی
 .ر میلی مت50x20 به ابعاد مربع

121202 

  

 عدد 20،100

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو       
به ضخامت یـک  ) HOT DIP(ه گرم از ورق گالوانیز

خلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی           با عـایق دا     متر  میلی
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری     بااستر    پلی
 . میلی متر70x20 به ابعاد مربع

121203 

  

 عدد 21،100

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو       
 یـک  به ضخامت) HOT DIP(از ورق گالوانیزه گرم 

  با عـایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی              متر  میلی
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری     بااستر    پلی
 .متر  میلی100x20 به ابعاد مربع

121204 

  

 عدد 45،300

  ترانکینـگ دیـواری پریـز        ای  محفظهقطعه انتهایی دو    
ــرم    ــالوانیزه گ ــواری از ورق گ ــگ دی ــور ترانکین خ

)HOT DIP (   بـا عـایق   متـر  میلـی به ضـخامت یـک  
مقاومـت    بـا  اسـتر   پلیداخلی و رنگ پودری اپوکسی      

 120x40 به ابعـاد     پوند بر اینچ مربع    100ضربه پذیری   
 . با بست رویهمیلی متر همراه

121205 

  

 عدد 26،500

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه       
به ضخامت یـک  ) HOT DIP(از ورق گالوانیزه گرم 

 بـا عـایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی              متر میلی
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت استر   پلی
 . میلی متر100x30 به ابعاد مربع

121206 

  

 عدد 27،000

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه       
به ضخامت یـک  ) HOT DIP(از ورق گالوانیزه گرم 

 پـودری اپوکسـی       با عـایق داخلـی و رنـگ         متر  میلی
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر120x40 به ابعاد مربع

121207 
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 عدد 29،400

 ای  محفظهقطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه       
به ضخامت یـک  ) HOT DIP(از ورق گالوانیزه گرم 

  با عـایق داخلـی و رنـگ پـودری اپوکسـی              متر  میلی
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر150x40 به ابعاد مربع

121208 

  

 عدد 50،600

  ترانکینگ دیـواری پریـز       ای  محفظهقطعه انتهایی سه    
به ضخامت  ) HOT DIP(خور از ورق گالوانیزه گرم      

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100  ضربه پذیری  با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر150x40 به ابعاد مربع

121209 

  

 عدد 59،000

  ترانکینگ دیـواری پریـز       ای  محفظهقطعه انتهایی سه    
به ضخامت  ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم    

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . با بست رویه میلی متر همراه200x40 به ابعاد بعمر

121210 

  

 عدد 160،000

ــی ســه    ــائم ترانکینــگ کف ــاطی گوشــه ق ــه ارتب قطع
بــه ) HOT DIP( از ورق گــالوانیزه گــرم ای محفظــه

 میلی متـر بـا      200x30میلی متر به ابعاد      5/1ضخامت  
 .عایق داخلی همراه با بست

121211 

  

 عدد 210،000

ی گوشــه تخــت ترانکینــگ کفــی ســه قطعــه ارتبــاط
بــه ) HOT DIP( از ورق گــالوانیزه گــرم ای محفظــه

 میلی متـر بـا      200x30میلی متر به ابعاد      5/1ضخامت  
 .عایق داخلی همراه با بست

121212 

  

 عدد 135،500

 بـه جعبـه     ای  محفظهقطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه      
به ضخامت ) HOT DIP(پریز  از ورق گالوانیزه گرم 

 میلـی متـر بـا عـایق         200x30میلی متر به ابعـاد       5/1
 .داخلی همراه با بست

121213 

  

 عدد 29،600

 از ورق   ای  محفظـه قطعه انتهایی ترانکینگ کفـی سـه        
میلی متر  5/1به ضخامت ) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

 میلی متر با عایق داخلـی همـراه بـا           200x30به ابعاد   
 .بست

121214 



 های فوالدی لوله. فصل دوازدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 146

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 دارمق

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 192،500

ــ ــی ســه   قطع ــائم ترانکینــگ کف ــاطی گوشــه ق ه ارتب
بــه ) HOT DIP( از ورق گــالوانیزه گــرم ای محفظــه

 میلی متـر بـا      200x60میلی متر به ابعاد      5/1ضخامت  
 .عایق داخلی همراه با بست

121215 

  

 عدد 253،500

قطعــه ارتبــاطی گوشــه تخــت ترانکینــگ کفــی ســه  
بــه ) HOT DIP( از ورق گــالوانیزه گــرم ای محفظــه

 میلی متـر بـا      200x60میلی متر به ابعاد      5/1امت  ضخ
 .همراه با بستعایق داخلی 

121216 

  

 عدد 163،000

 بـه جعبـه     ای  سه محفظه قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی     
به ضـخامت  ) HOT DIP(پریز از ورق گالوانیزه گرم 

 میلـی متـر بـا عـایق         200x60میلی متر به ابعـاد       5/1
 .داخلی همراه با بست

121217 

  

 عدد 33،800

 از ورق   ای  محفظـه قطعه انتهایی ترانکینگ کفـی سـه        
میلی متر  5/1به ضخامت ) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

 میلی متر با عـایق داخلـی همـراه بـا        200x60به ابعاد   
 .بست

121218 

  

 عدد 54،700

  ترانکینگ دیـواری پریـز       ای  محفظهگوشه داخلی دو    
به ضخامت ) HOT DIP(خور از ورق گالوانیزه گرم 

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری      با استر  پلی
 . با بست رویه میلی متر همراه120x40 به ابعاد مربع

121301 

  

 عدد 135،500

  ترانکینگ دیواری پریـز      ای  محفظهگوشه خارجی دو    
به ضخامت ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری      با استر  پلی
 . با بست رویه میلی متر همراه120x40 به ابعاد مربع

121302 

  

 عدد 144،000

  ترانکینـگ دیـواری پریـز        ای  محفظهگوشه تخت دو    
امت به ضخ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100مقاومت ضربه پذیری      با استر  پلی
 . با بست رویه میلی متر همراه120x40 به ابعاد مربع

121303 
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 عدد 55،800

  ترانکینگ دیـواری پریـز       ای  محفظهگوشه داخلی سه    
به ضخامت ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر همراه با بست رویه150x40 به ابعاد مربع

121304 

  

 عدد 149،000

  ترانکینگ دیواری پریـز      ای  محفظهگوشه خارجی سه    
به ضخامت  ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم    

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر  میلییک  
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر همراه با بست رویه150x40 به ابعاد مربع

121305 

  

 عدد 157،500

  ترانکینـگ دیـواری پریـز        ای  محفظهگوشه تخت سه    
به ضخامت  ) HOT DIP(خور از ورق گالوانیزه گرم      

  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی          متر یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
 . میلی متر150x40 به ابعاد مربع

121306 

  

 عدد 168،000

  ترانکینـگ دیـواری پریـز        ای  محفظهگوشه تخت سه    
ــرم     ــالوانیزه گ ــواری از ورق گ ــگ دی ــور ترانکین خ

)HOT DIP (      ـ متـر  به ضـخامت یـک میلـی ا عـایق    ب
 بـا مقاومـت    اسـتر   پلیداخلی و رنگ پودری اپوکسی      

 200x40 به ابعـاد  پوند بر اینچ مربع 100ضربه پذیری  
 .همیلی متر همراه با بست روی

121307 

  

 عدد 60،000

  ترانکینگ دیواری پریز     ای  محفظهگوشه داخلی چهار    
به ضخامت  ) HOT DIP( خور از ورق گالوانیزه گرم    

عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسـی         با    متر  یک میلی 
پونـد بـر ایـنچ       100 ضربه پذیری    با مقاومت  استر  پلی
  . میلی متر همراه با بست رویه200x40 به ابعاد مربع

121308 
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 عدد 164،000

  ترانکینـگ دیـواری      ای  محفظـه گوشه خارجی چهار    
ــرم  ــالوانیزه گــــ پریــــــز خــــــور از ورق گــــ

)HOT DIP (      عـایق    بـا  متـر  به ضـخامت یـک میلـی
 بـا مقاومـت    اسـتر   پلیداخلی و رنگ پودری اپوکسی      

 200x40 به ابعـاد  پوند بر اینچ مربع 100ضربه پذیری  
 .میلی متر همراه با بست رویه

121309 

  

 عدد 423،500

جعبــه پریــز یــک تــا چهــار پریــز خــور مخصــوص 
 میلـی متـر از ورق       200x200ترانکینگ کفی به ابعـاد      

میلی متر   5/1 ضخامت به) HOT DIP(گالوانیزه گرم 
 میلی متر بـا درب      130 تا   70با عایق داخلی  از عمق       

 .ینیومی دایکاستآلوم

121310 

  

 عدد 23،100

قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کفـی از ورق         
میلی متر   5/1به ضخامت ) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

 .ا عایق داخلیب

121311 
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  سی. وی.  پی های لوله.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . است   ومنظورنشده  بینی  پیش  فصل  این یها ردیف واحد  ، در بهای کشی  مورد نیاز لوله  بنایی  عملیات هزینه .1
 .شود  می استفاده)   متفرقه وسایل (28   در فصل  شده  درج  مربوط یها ردیف، از   کردن  و سوراخ ، شیار درآوردن کاری  کنده برای .2
 یا استانداردهای معتبر بین BS 4607 و IEC 60614پیش بینی شده در این فصل، باید مطابق با استانداردهای سی . وی. پی  های ولهل .3

 .المللی مشابه تولید شده باشد
 .  است ر منظور شده واحد کا  آنها در بهای  و هزینۀ  است ، زانو و بوشن ، خم  اتصاالت ، شامل  فصل  این کشی  لوله یها ردیف  تمام .4
  و با قابلیت خود اطفا باشدPVC-U از جنس EN 60-670, NFC 68-104, BS 4678ها باید براساس استاندارد  ترانکینگ .5
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف  به   دسترسی منظور سهولت به  .6
 

 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  سنگین سختسی . وی. پی   روکار با لولۀ کشی لوله  01
 .  سنگین سختسی . وی. پی   توکار با لولۀ کشی لوله  02
 .  متوسط سختسی . وی. پی   روکار با لولۀ کشی لوله  03
 .  متوسط سختسی . یو. پی   توکار با لولۀ کشی لوله  04
 .  سبک سختسی . وی. پی   توکار با لولۀ کشی لوله  05

   انعطاف  قابل سنگینسی . وی. پی   توکار با لولۀ کشی لوله  06
 . دوجداره

 .  بتون  داخل  شلنگی  انعطاف  قابل اتیلن  پلی  توکار با لولۀ کشی لوله  07
 PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس  08

 PVC-U عبه کف خواب از جنسج 09
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 مترطول 10،400

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg١١. 

 130101 

  
 مترطول 11،700

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg١٣٫٥. 

 130102 

  
 مترطول 12،800

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg١٦. 

 130103 

  
 مترطول 15،500

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٢١. 

 130104 

  
 مترطول 16،800

گین سی سخت سن. وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٢٩. 

 130105 

  
 مترطول 18،300

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٣٦. 

 130106 

  
 مترطول 23،000

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٤٢. 

 130107 

  
 مترطول 25،900

سی سخت سنگین . وی. پیلوله کشی روکار، با لوله 
Rigid Heavy)(، Pg٤٨. 

 130108 

  
 مترطول 6،670

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg١١. 

 130201 

  
 مترطول 8،050

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg١٣٫٥. 

 130202 

  
 مترطول 9،150

سی سخت سنگین . وی.  توکار، با لوله پیلوله کشی
Rigid Heavy)(، Pg١٦. 

 130203 

  
 مترطول 11،800

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٢١. 

 130204 

  
 مترطول 13،100

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٢٩. 

 130205 

  
 مترطول 14،700

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٣٦. 

 130206 

  
 مترطول 19،400

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٤٢. 

 130207 

  
 مترطول 22،200

سی سخت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Heavy)(، Pg٤٨. 

 130208 

  
 مترطول 9،450

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg١١. 

 130301 

  
 مترطول 11،000

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg١٣٫٥. 

 130302 
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 مترطول 11،900

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg١٦. 

 130303 

  
 مترطول 14،000

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٢١. 

 130304 

  
 مترطول 14،100

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٢٩. 

 130305 

  
 مترطول 17،200

سی سخت متوسط . وی. یلوله کشی روکار، با لوله پ
Rigid Medium)(، Pg٣٦. 

 130306 

  
 مترطول 19،800

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٤٢. 

 130307 

  
 مترطول  

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی روکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٤٨. 

 130308 

  
 مترطول 5،770

سی سخت متوسط . وی. کار، با لوله پیلوله کشی تو
Rigid Medium)(، Pg١١. 

 130401 

  
 مترطول 7،290

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg١٣٫٥. 

 130402 

  
 مترطول 8،170

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg١٦. 

 130403 

  
 مترطول 10،300

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٢١. 

 130404 

  
 مترطول 10،400

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٢٩. 

 130405 

  
 مترطول 13،600

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٣٦. 

 130406 

  
 مترطول 16،200

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٤٢. 

 130407 

  
 مترطول  

سی سخت متوسط . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Medium)(، Pg٤٨. 

 130408 

  
 مترطول  

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg١١. 

 130501 

  
 مترطول 7،650

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg١٣٫٥. 

 130502 

  
 مترطول 8،220

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg١٦. 

 130503 

  
 مترطول 9،740

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg٢١. 

 130504 

  
 مترطول 10،600

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg٢٩. 

 130505 
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 مترطول 13،200

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg٣٦. 

 130506 

  
 مترطول 14،200

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg٤٢. 

 130507 

  
 مترطول  

سی سخت سبک . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
Rigid Light)(، Pg٤٨. 

 130508 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

تون و ادامه برای نصب در داخل ب) جدار دوم صاف
 .11آن، نمره 

 130601 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .5/13آن، نمره 

 130602 

  

 مترطول  

) یقو(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .16آن، نمره 

 130603 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .21 نمره آن،

 130604 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .29آن، نمره 

 130605 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (جداره قابل انعطاف دو
برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف

 .36آن، نمره 

 130606 
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 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .42آن، نمره 

 130607 

  

 مترطول  

) قوی(سی سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی
جدار داخلی خرطومی و (قابل انعطاف دوجداره 

برای نصب در داخل بتون و ادامه ) جدار دوم صاف
 .48آن، نمره 

 130608 

  

 مترطول  

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
چه از نوع قابل صورت یک پار در داخل بتون، به 

 .Pg١١انعطاف شلنگی 

 130701 

  

 مترطول 13،100

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg١٣٫٥انعطاف شلنگی 

 130702 

  

 مترطول 13،600

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  تون، به در داخل ب

 .Pg١٦انعطاف شلنگی 

 130703 

  

 مترطول 15،900

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg٢١انعطاف شلنگی 

 130704 

  

 مترطول 18،300

برای نصب  ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg٢٩انعطاف شلنگی 

 130705 

  

 مترطول 22،200

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg٣٦انعطاف شلنگی 

 130706 

  

 مترطول 30،100

 برای نصب ،)PE(ه پلی اتیلن لوله کشی توکار، با لول
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg٤٢انعطاف شلنگی 

 130707 
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 مترطول 38،400

 برای نصب ،)PE(لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 
صورت یک پارچه از نوع قابل  در داخل بتون، به 

 .Pg٤٨انعطاف شلنگی 

 130708 

  

 مترطول 244،500

 به ابعاد PVC-Uنکینگ دیواری از جنس ترا
متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات   میلی150×50

 .اتصال و غیره

130801 

  

 مترطول 220،500

 به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
متر، همراه با دو در، انواع گوشه،   میلی105×50

 .قطعات اتصال و غیره

130802 

  

 مترطول 118،500

 80×50 به ابعاد PVC-Uنگ دیواری از جنس ترانکی
متر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال  میلی

 .و غیره

130803 

  

 مترطول 77،600

 75×20 به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و  میلی
 .غیره

130804 

  

 مترطول 74،500

 60×20 به ابعاد PVC-Uری از جنس ترانکینگ دیوا
متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و  میلی
 .غیره

130805 

  

 مترطول 72،400

 40×20 به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و  میلی
 .غیره

130806 

  

 مترطول 30،400
ت تفکیک فضای  جهPVC-Uپارتیشن از جنس 

 .متر  میلی50 و 35های  داکت، برای عمق
130807 

  

 عدد 667،500

 ماجول 12خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل PVC-U از جنس 
 .متر  میلی105 تا 75تنظیم، از 

130901 

  

 عدد 733،000

ل  ماجو18خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل PVC-U از جنس

 .متر  میلی105 تا 75تنظیم، از 

130902 
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 عدد 1،462،000

 ماجول 24خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل PVC-U از جنس 
 .متر  میلی105 تا 75تنظیم، از 

130903 
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   تابلویی  ضعیف فشار وسایل.   چهاردهم فصل
 

  مقدمه
 
  ، مورد استفاده  و فرعی  اصلی ، نیم  از اصلی ، اعم ، فرمان  توزیع  فشار ضعیف  تابلوهای  در انواع  که  تابلویی  فشار ضعیف  وسایل در قیمتهای .1

 . است   شده بینی  آنها پیش  و هزینه  شده  زیر در نظر گرفته گیرند، عملیات قرار می
 .  آن آمیزی  و رنگ  تابلو، ساخت  طراحی  تابلو، شامل ساخت)   الف 
   و آزمایش ، تکمیل گذاری  و شماره  داخلی  اتصاالت ، اجرای  شینه آمیزی  و رنگ کشی ، شینه  تجهیزات  نصب مونتاژ تابلو، شامل)   ب 
 . ای کارخانه
 .  آن اندازی  و راه گالژ، آزمایش، ر ، تنظیم  نصب ، استقرارتابلو در محل کارگاه به  حمل)   ج 

در مورد .  قرار گیرد  عمل ، مالک  کلیات19 کابلشوها، مفاد بند  وسیله به   برق  تابلوهای های ورودیها و خروجی به ها کابل  در مورد اتصال .2
   سرسیمها، در قیمت  دادن  و تطبیق  کردن ، آزمایش  زدن ، برچسب  دادن  وآرایش فرم به    مربوط هها، هزین ترمینال بهها   و سیمها کابل  اتصال
 . است  ها منظور شده ترمینال

بینی نشده و برای پرداخت هزینه آنها باید از  ها و کابلشوهای مورد مصرف پیش های وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم  در قیمت.3
 .ی مربوط استفاده شودها فصلی ها ردیف

شوند و با   می  زیربار محسوب  قطع  قابل ، جزو کلیدهای  تاریخ  تا این  شده  ابالغ  برقی تاسیسات   در فهرستهای  شده رج د  چاقویی کلیدهای .4
 .اند  منظور شده  فهرست  دراین  عنوان همین

  یا ٢٦٩ IEC و ٠٦٣٦ VDE  و٤٩٥١٥ DINیا  ٤٩٥٢٢ DIN استاندارد  ، باید طبقکند کار و تند کار   فشنگی  فیوزهای تمام .5

 IEC ٣-٢٦٩Aباشند  شده  ، ساخته . 
 . هستند  به طورکامل  و واشرکالیبره  چینی ، کالهک  پایه  و شامل  بوده  ولت500   ولتاژ اسمی  دارایکندکار و تند کار،   فشنگی  فیوزهای تمام .6
 تولید شده و ولتاژ ٢٦٩ IEC و یا ٠٦٣٩ VDE و ٤٣٦٢٠ DIN چاقویی و پایه فیوزهای چاقویی، باید طبق استاندارد   فیوزهای تمام .7

  . ولت باشد500ها  اسمی آن
 D یا C یا B یا Aتوانند از نوع کالس  بوده و می کیلو آمپر 6 قطع قدرتیا تند کار با  کندکار   نوع  مینیاتوری  اتوماتیک  کلیدهای تمام .8

 استاندارد  باید بر اساس ولت بوده 500 کلیدهای دو پل یا سه پل دارای ولتاژ اسمی  و ولت250   ولتاژ اسمی دارایکلیدهای یک پل . باشند
DIN و ٤٦٢٧٧ VDE باشند  شده  ساخته٠٦٤١ . 

 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد70در صورتیکه کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تک پل با قطع نول باشد،  .9
 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد50 پل، از نوع قطع نول باشد، سهکلید اتوماتیک مینیاتوری در صورتیکه  .10

 درصد از بهای واحد ردیف مربوط کسر 10 کیلو آمپر باشد 3در صورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع  .11 
 .خواهد شد

 درصد به بهای واحد ردیف مربوط 15 کیلو آمپر باشد 10توماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع در صورتی که کلید ا .12
 .اضافه خواهد شد

باید طبق ) ای رله ضربه(های کنترل از راه دور د و کلی٠٦٦٤ DINVDEکلیدهای حفاظت نشست جریان زمین باید طبق استاندارد  .13
 . شده باشند تولید٠٦٦٠ DINVDEاستاندارد 

 . باشندIP٦٥   حفاظت  درجه ، باید دارای  تابلویی  کلیدهای  برای  چدنی های جعبه  .14
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 ١،٢-IEC٩٤٧یا  DINVDE٠٦٦٠  استاندارد  و طبق  بوده  ولت500   ولتاژ اسمی  باید دارایکامپکت ثابت و کشویی   اتوماتیک کلیدهای .15
 . باشند  شده ساخته

 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد30  کشویی، از نوع چهار پل باشد،  یاید اتوماتیک کامپکت ثابتدر صورتی که کل. 16
 .درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد 30کشویی، از نوع چهار پل باشد، یا در صورتی که کلید اتوماتیک هوایی ثابت . 17
 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد40 باشد، 24-220 بوبینشک دارای در صورتی که کنتاکتور سه پل خ. 18
 . باشندIP٥٤های پالستیکی روکار باید دارای درجه حفاظت  های فشاری برای نصب روی تابلو و نیز جعبه  سیگنال و دکمههای چراغ .19
 خواهد   اضافه73   گروه یها ردیف واحد   درصد به بهای100 شود،  استفاده)  چیا کلید سویی (  ایمنی  از قفل  فشاری  دکمه  به جای چنانچه. 20
 .شد
 . باشند٣٥-٥٠٠٢٢ DINEN استاندارد   ریلهای  روی  نصب ، باید قابل  پیچی ترمینالهای .21
 درصد به بهای واحد 5 رود،  برای نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی یا گردان در داخل تابلوهای برق بکار142501درصورتی که ردیف . 22

 .مذکور اضافه خواهد شد
 . درصد از بهای ردیف مربوط کسر خواهد گردید20 آلومینیومی باشند، 86ی گروه ها ردیفهای درج شده در  در صورتی که شمش. 23
 درصد به بهای ردیف مربوط 30د،  کیلو آمپر باش120 تا 60های تابلویی اتکایی و ایزوالتورها  رهقدر صورتی که قدرت اتصال کوتاه م. 24

 .اهد گردیدواضافه خ
 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه 200 آمپر باشند، 4000 آمپر تا 1000های بیش از   برای شینه87در صورتی که ایزوالتورهای گروه . 25

 .خواهد گردید
   مورد مصرف  برقی  لوازم  تابلوها شامل این. باشند  میIP٢٠   حفاظت ه، با درج  فصل  در این  شده بینی  پیش  و دیواری  ایستاده برق تابلوهای .26

 .  است  واحد تابلوها منظور نشده ، در بهای  یاد شده  لوازم نیستند و هزینه
فه خواهد  درصد به بهای ردیف مربوط اضا20  یا باالتر باشند،IP٤٢دارای درجه حفاظت در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری . 27

 .گردید
 درصد به بهای ردیف 10استفاده شود، ) پخته(ر صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از رنگ پودری بطریقه الکترواستاتیک د. 28

 .مربوط اضافه خواهد گردید
 .یف مربوط اضافه خواهد گردید درصد به بهای رد10 استفاده شود، گالوانیزهدر صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق . 29
 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد 100در صورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق استنلس استیل استفاده شود، . 30

 .گردید
 .  است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .31
 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 158

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 ----  48 .صنعتی و خانگی کندکار   نوع فیوز فشنگی  01
 .  دو حالته  پل  سه  تابلویی کلید گردان  49 .ندکار تصنعتی و خانگی   نوع فیوز فشنگی  02
 ---- 50-52 ای مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی فیوز شیشه  03
 .  تابلویی  گردان  کلیدهای  برای  چدنی جعبۀ  53 ---- 04
 ---- HRC. 58-54 صفر صفر  اندازۀ) کاردی ( فیوز چاقویی  05
 .پل  کلید فیوز سه  HRC. 59 صفر  اندازۀ) کاردی ( فیوز چاقویی  06
 .)فیوزکریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری  HRC. 60   یک اندازۀ) کاردی(  فیوز چاقویی  07
 .کلید گردان پایه فیوزدار HRC. 61 دو  اندازۀ) کاردی ( فیوز چاقویی  08
 .  پل  سه ثابت  کمپکت کلید اتوماتیک  HRC. 62   سه اندازۀ) کاردی ( فیوز چاقویی  09
 .  پل  سه کشویی  کمپکت کلید اتوماتیک  HRC. 63 چهار  اندازۀ) کاردی ( فیوز چاقویی  10
 .لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت 64 . صفر تا چهار- صفر  اندازه فیوزهای  برای  پل  یک چاقویی فیوز  پایه  11
 .  هوایی ثابت سه پلکلید اتوماتیک  65 ---- 15-12

 .  هوایی کشویی سه پلکلید اتوماتیک  66 تا یک صفر  صفر ه انداز  فیوزهای برای   پل  سه چاقویی فیوز  پایه  16
 .لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی 67 ----  18-17

 ----  68 .  چاقویی  فیوزکش دسته  19
 .دار  بوبین  خشک  پل کنتاکتور سه  69 ----  20-21

 ). بیمتال ( از حرارتی ف  بار سه  اضافه رلۀ  70 .  پل  یک  مینیاتوری کلید اتوماتیک  22
 ----  71 .  دو پل  مینیاتوری کلید اتوماتیک  23
 .  سیگنال چراغ  72 .  پل  سه  مینیاتوری کلید اتوماتیک  24
 .  فشاری دکمۀ  73 .  مینیاتوری  کلید اتوماتیک  نصب  برای  فلزی ریل  25

 .  دوبل  فشاری دکمۀ  74 ---- 27-26
 .  فشاری  روکار با دو عدد دکمۀ  پالستیکی جعبۀ  75 .آمپر  میلی100 و 30  دقت با  زمین  جریان  تنش  فاظت حکلید  28

35-29 ---- 77-76  ---- 
 .  ترموپالستیک  با بدنۀ  پیچی ترمینال  78 . دور  از راه کلید کنترل  36
 . یوروپالستیک د  با بدنۀ  پیچی ترمینال  79 .  پله  راه  روشنایی تایمر برای  37
 .  پیچی  ترمینال  برای  انتهایی صفحۀ  80 .  پل  یک  تابلویی کلید گردان  38
 .  پیچی  ترمینال  نگهداری  برای  فلزی بست  81 .  دو پل  تابلویی کلید گردان  39
 .  پیچی  ترمینال  نصب  برای  فلزی ریل  82 .  پل  سه  تابلویی کلید گردان  40
 ----  83-85 .  چهارپل  تابلویی گردانکلید  41
 .  مسی شمش  86 ----  42
 . ، ایزوالتور و مقره عبوری اتکایی  تابلویی مقرۀ  87 .  حالته  سه  پل  یک  تابلویی کلید گردان  43
44 ---- 88  ---- 
 .  ایستاده برقتابلو  89 .  حالته  سه  پل  سه  تابلویی کلید گردان  45
 .  دیواری برقتابلو  90 ----  46
   .  دو حالته  پل  یک  تابلویی کلید گردان  47
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 عدد 54،700

 اندازه آمپر 6تا  2  صنعتی کندکارفیوزفشنگی نوع
E٢٧,DII. 

 140101 

  

 عدد 54،700
 اندازه آمپر 25ا ت 10  صنعتی کندکارفیوزفشنگی نوع

E٢٧,DII. 
 140102 

  

 عدد 66،500
 اندازه آمپر 63تا  35  صنعتی کندکارفیوزفشنگی نوع

E٣٣,DIII. 
 140103 

  

 عدد 85،200
 اندازه آمپر 100تا  80  صنعتی کندکارفیوزفشنگی نوع

R١١/٤,DIV. 
 140104 

  

 عدد 91،900
 آمپر 200تا  125  صنعتی کندکارفیوزفشنگی نوع

 .DV,R٢ازه اند
 140105 

  

 عدد 63،400
 آمپر 6تا  2 کندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DII,E٢٧اندازه 
 140106 

  

 عدد 54،700
 آمپر 25تا  10 کندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DII,E٢٧اندازه 
 140107 

  

 عدد 70،600
 63تا  35 کندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DIII,E٣٣ه  اندازآمپر
 140108 

  

 عدد 85،200
 100تا  80 کندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DIV,R١١/٤ اندازه آمپر
 140109 

  

 عدد 91،900
 200تا  125 کندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DV,R٢ اندازه آمپر
 140110 

  

 عدد 54،700
 اندازه آمپر 6تا  2  صنعتی تندکارفیوزفشنگی نوع

E٢٧,DII. 
 140201 

  

 عدد 54،700
 اندازه آمپر 25تا  10  صنعتی تندکارفیوزفشنگی نوع

E٢٧,DII. 
 140202 

  

 عدد 66،500
 اندازه آمپر 63تا  35  صنعتی تندکارفیوزفشنگی نوع

E٣٣,DIII. 
 140203 

  

 عدد 85،200
 اندازه آمپر 100تا  80  صنعتی تندکارفیوزفشنگی نوع

R١١/٤,DIV. 
 140204 

  

 عدد 93،800
 آمپر 200تا  125  صنعتی تندکارفیوزفشنگی نوع

 .DV,R٢اندازه 
 140205 
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 عدد 54،700
 آمپر 6تا  2 تندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DII,E٢٧اندازه 
 140206 

  

 عدد 54،700
 آمپر 25تا  10 تندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DII,E٢٧اندازه 
 140207 

  

 عدد 66،500
 63تا  35 تندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DIII,E٣٣ اندازه آمپر
 140208 

  

 عدد 85،200
 آمپر 100تا  80 تندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DIV,R١١/٤اندازه 
 140209 

  

 عدد 93،800
 200تا  125 تندکار) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع

 .DV,R٢ اندازه آمپر
 140210 

  

 عدد 54،700
 تندکار مخصوص) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع
 .DOI,E١٤ اندازه آمپر 6تا  2مدارهای کنترل 

 140211 

  

 عدد 66،500
 تندکار مخصوص) کتابی( خانگیفیوزفشنگی نوع
 .DO٢,E١٨ اندازه آمپر 63تا  20مدارهای کنترل 

 140212 

  

 عدد  
  آمپر مخصوص حفاظت10 تا 2ای  شیشهفیوز 

 .تجهیزات تابلویی
 140301 

  

 عدد 16،500
اندازه صفر صفر و از نوع ) کاردی(فیوز چاقویی 

HRC 6  آمپر 25تا. 
 140501 

  

 عدد 16،500
اندازه صفر صفر و از نوع ) کاردی(فیوز چاقویی 

HRC 32 آمپر160 تا . 
 140502 

  

 عدد 20،600
 HRCاندازه صفر و از نوع ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر63 تا 25
 140601 

  

 عدد 20،600
 HRCاندازه صفر و از نوع ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر160 تا 32
 140602 

  

 عدد 21،400
 HRC و از نوع یکاندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر63 تا 35
 140701 

  

 عدد 21،400
 HRC 80 و از نوع یکاندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر160تا 
 140702 

  

 عدد 21،400
 HRC و از نوع یکاندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر250 تا 200
 140703 
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 عدد 22،400
 HRC 80 و از نوع دواندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر160تا 
 140801 

  

 عدد 22،400
 HRC 200 و از نوع دواندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر250تا 
 140802 

  

 عدد 22،400
 HRC 300 و از نوع دواندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر400تا 
 140803 

  

 عدد 26،300
 HRC و از نوع سهاندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر400 تا 300
 140901 

  

 عدد 26،300
 HRC و از نوع سهاندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر630 تا 425
 140902 

  

 عدد 26،800
 HRC و از نوع چهاراندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر800 تا 500
 141001 

  

 عدد  
 HRC و از نوع چهاراندازه ) کاردی(فیوز چاقویی 

 . آمپر1250 تا 1000
 141002 

  

 عدد 56،400
، یک پل، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRCآمپر160 تا 6 ،  صفر اندازه صفر . 
 141101 

  

 عدد 56،400
، یک پل، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC ،آمپر160 تا 25  اندازه صفر . 
 141102 

  

 عدد 58،400
، یک پل، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC آمپر250 تا 35 ، یک اندازه . 
 141103 

  

 عدد 61،400
زهای ، یک پل، برای فیو)کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC آمپر400 تا 80 ، دو اندازه . 
 141104 

  

 عدد 78،500
، یک پل، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC آمپر630 تا 300 ،سه اندازه . 
 141105 

  

 عدد 91،200
، یک پل، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC آمپر1250 تا 1000 ،چهار اندازه . 
 141106 

  

 عدد 91،200
، سه پل ، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRCآمپر160 تا 6،  اندازه صفر صفر . 
 141601 

  

 عدد 91،200
، سه پل ، برای فیوزهای )کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRCآمپر160 تا 25،  اندازه صفر . 
 141602 
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 عدد 99،400
ای ، سه پل ، برای فیوزه)کاردی (پایه فیوز چاقویی

HRC آمپر250 تا 35یک،  اندازه . 
 141603 

  

 عدد  
با دسته کامل عایق شده برای  فیوز کش چاقویی

 . اندازه صفر صفرHRCفیوزهای 
 141901 

  

 عدد  
با دسته کامل عایق شده برای  فیوز کش چاقویی

 . اندازه صفرHRCفیوزهای 
 141902 

  

 عدد  
ه برای با دسته کامل عایق شد فیوز کش چاقویی

 .یک اندازه HRCفیوزهای 
 141903 

  

 عدد  
با دسته کامل عایق شده برای  فیوز کش چاقویی

 .دو اندازه HRCفیوزهای 
 141904 

  

 عدد  
با دسته کامل عایق شده برای  فیوز کش چاقویی

 .سه اندازه HRCفیوزهای 
 141905 

  

 عدد  
با دسته کامل عایق شده برای  فیوز کش چاقویی

 .چهار اندازه HRCزهای فیو
 141906 

  

 عدد 47،200
  تندکار یاکلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع

 . آمپر6 تا 2کندکار 
 142201 

  

 عدد 52،800
  تندکار یاکلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع

 . آمپر32 تا 10کندکار 
142202 

  

 عدد 73،800
  تندکار یااز نوعکلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، 

 . آمپر63 تا 40کندکار 
 142203 

  

 عدد 96،200
  تندکار یا پل، از نوعدوکلید اتوماتیک مینیاتوری 

 . آمپر6 تا 2کندکار 
 142301 

  

 عدد  
  تندکار یا پل، از نوعدوکلید اتوماتیک مینیاتوری 

 . آمپر32 تا 10کندکار 
142302 

  

 عدد 112،500
  تندکار یا پل، از نوعدواتوری کلید اتوماتیک مینی

 . آمپر63 تا 40کندکار 
 142303 

  

 عدد 174،500
  تندکار یا پل، از نوعسهکلید اتوماتیک مینیاتوری 

 . آمپر6 تا 2کندکار 
 142401 

  

 عدد  
  تندکار یا پل، از نوعسهکلید اتوماتیک مینیاتوری 

 . آمپر32 تا 10کندکار 
142402 
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 عدد 211،000
  تندکار یا پل، از نوعسه اتوماتیک مینیاتوری کلید

 . آمپر63 تا 40کندکار 
 142403 

  

 مترطول 10،200

 با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از ریل فلزی
 برای های مخصوص قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست
 .نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری

 142501 

  

 عدد 352،000

با ولتاژ نامی ،  دو پلینکلید حفاظت نشت جریان زم
 میلی آمپر و جریان نامی 30 ولت و با حساسیت 250
 . آمپر40 تا 25

 142801 

  

 عدد 474،000

با ولتاژ نامی ،  دو پلکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و جریان نامی 30 ولت و با حساسیت 250
 . آمپر63

 142802 

  

 عدد 536،500

با ولتاژ ،  چهار پلینکلید حفاظت نشت جریان زم
 میلی آمپر و جریان 30 ولت و با حساسیت 500نامی 
 . آمپر40 تا 25نامی 

 142803 

  

 عدد 617،000

با ولتاژ ،  چهار پلکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و جریان 30 ولت و با حساسیت 500نامی 
 . آمپر63نامی 

 142804 

  

 عدد  

با ولتاژ ،  چهار پلکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و جریان 30 ولت و با حساسیت 500نامی 
 . آمپر100نامی 

 142805 

  

 عدد  

با ولتاژ ،  چهار پلکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و 100 ولت و با حساسیت 500نامی 

 . آمپر40 تا 25جریان نامی 

142806 

  

 عدد  

با ولتاژ ، ل چهار پکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و 100 ولت و با حساسیت 500نامی 

 . آمپر63جریان نامی 

142807 

  

 عدد  

با ولتاژ ،  چهار پلکلید حفاظت نشت جریان زمین
 میلی آمپر و 100 ولت و با حساسیت 500نامی 

 . آمپر100جریان نامی 

142808 

  

 عدد 201،500
یک کنتاکت با ) رله ضربه ای(کلید کنترل از راه دور 

 . آمپر16 و جریان  ولت250با ولتاژ  بسته و  و  باز 
 143601 
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 عدد 211،000
با دو کنتاکت ) رله ضربه ای(کلید کنترل از راه دور 

 . آمپر16 و جریان  ولت250با ولتاژ  بسته و  و  باز 
 143602 

  

 عدد  
با سه کنتاکت ) رله ضربه ای(کلید کنترل از راه دور 

 . آمپر16 و جریان  ولت250با ولتاژ  بسته و  و  باز 
 143603 

  

 عدد 262،000

 آمپر با 10 روشنایی راه پله،  فرمانبرایتابلو تایمر 
 ولت و زمان تنظیم یک تا شش 250ولتاژ نامی 

 .دقیقه

 143701 

  

 عدد 76،900
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلید گردان تابلویی یک پل، 

 .ار، به طور کامل ولت، قابل قطع زیرب380
 143801 

  

 عدد 89،400
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلید گردان تابلویی یک پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 143802 

  

 عدد 135،000
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی یک پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143803 

  

 دعد 159،000
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلید گردان تابلویی یک پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143804 

  

 عدد 185،500
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی یک پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143805 

  

 عدد 96،900
با ولتاژ نامی  آمپر 16کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143901 

  

 عدد 105،000
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143902 

  

 عدد 151،500
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی دو پل، 

 .ار، به طور کامل ولت، قابل قطع زیرب380
 143903 

  

 عدد 190،500
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143904 

  

 عدد 204،000
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143905 

  

 عدد 438،000
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلید گردان تابلویی دو پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 143906 

  

 عدد 111،500
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144001 
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 عدد 124،500
مپر با ولتاژ نامی  آ25کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144002 

  

 عدد 180،000
 آمپر با ولتاژ نامی 40کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144003 

  

 عدد 233،000
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلید گردان تابلویی سه پل، 

 .زیربار، به طور کامل ولت، قابل قطع 380
 144004 

  

 عدد 337،000
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144005 

  

 عدد 541،000
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلید گردان تابلویی سه پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380
 144006 

  

 عدد 114،000
 آمپر با ولتاژ نامی 16کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144101 

  

 عدد 125،000
 آمپر با ولتاژ نامی 25کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144102 

  

 عدد 181،500
 آمپر با ولتاژ نامی 40 کلیدگردان تابلویی چهار پل،

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144103 

  

 عدد 219،500
 آمپر با ولتاژ نامی 63کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144104 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 80کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .یربار، به طورکامل ولت، قابل قطع ز380
 144105 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 100کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144106 

  

 عدد  
 آمپر با ولتاژ نامی 200کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 . ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380
 144107 

  

 عدد 92،000

گردان تابلویی تک پل، از نوع سه حالتهکلید 
 ولت، قابل 240 آمپر با ولتاژ حداکثر16 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطورکامل

 144301 

  

 عدد 126،000

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
 ولت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطور کامل

 144501 
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 عدد 155،500

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
 ولت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطور کامل

 144502 

  

 عدد 237،500

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
 ولت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 40 ) 2- 0- 1(

 . کاملقطع زیر بار، بطور

 144503 

  

 عدد 332،000

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
 ولت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 63 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطور کامل

 144504 

  

 عدد 419،000

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
ل  ولت، قاب415 آمپر با حداکثر ولتاژ 100 ) 2- 0- 1(

 .قطع زیر بار، بطور کامل

 144505 

  

 عدد  

کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته
 ولت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 160 ) 2- 0- 1(

 .قابل قطع زیر بار، بطور کامل

 144506 

  

 عدد 81،500

کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته
 ولت، قابل قطع 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 1- 2(

 .زیر بار، به طور کامل

 144701 

  

 عدد 84،000

کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته
 ولت، قابل 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 1- 2(

 .قطع زیر بار، به طور کامل

 144702 

  

 عدد 112،000

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولت، قابل قطع زیر بار، 380ا ولتاژ حداکثر آمپر ب16

 .بطورکامل

 144901 

  

 عدد 117،500

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولت، قابل قطع زیر بار، 380 آمپر با ولتاژ حداکثر25

 .بطورکامل

 144902 

  

 عدد 175،000

  )1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولت، قابل قطع زیر بار، 380 آمپر با ولتاژ حداکثر40

 .بطورکامل

 144903 
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 عدد 268،500

 ) 1- 2(کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 
 ولت، قابل قطع زیر بار، 380 آمپر با ولتاژ حداکثر63

 .بطورکامل

 144904 

  

 عدد 123،500
 آمپر، از 16جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 

 .تک پل تا چهار پل
 145301 

  

 عدد 198،000
 آمپر، 40جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 

 .از تک پل تا چهار پل
 145302 

  

 عدد 345،000

 ولت، قابل قطع 500 آمپر، 160 تاپلکلید فیوزسه 
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145901 

  

 عدد 480،000

 ولت، قابل قطع 500 آمپر، 250 تاپلکلید فیوز سه 
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145902 

  

 عدد 622،500

 ولت، قابل قطع 500 آمپر، 400 تاپلکلید فیوزسه 
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145903 

  

 عدد 728،500

 ولت، قابل قطع 500 آمپر، 630 تاپللید فیوز سه ک
زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی 

 .مربوط

 145904 

  

 عدد 135،000

یک پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 32 ولت و جریان 250نامی 

 .طور کامل

146001 

  

 عدد 137،000

یک پل با ولتاژ ) فیوز کریر( فیوز نوع مینیاتوری کلید
 آمپر با فیوز مربوط به 50 ولت و جریان 250نامی 

 .طور کامل

146002 

  

 عدد 173،000

یک پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 125 ولت و جریان 250نامی 

 .طور کامل

146003 

  

 عدد 164،000

دو پل با ولتاژ ) فیوز کریر(لید فیوز نوع مینیاتوری ک
 آمپر با فیوز مربوط به 32 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146004 



 وسایل فشار ضعیف تابلویی. فصل چهاردهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 168

  
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 196،500

دو پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 50 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146005 

  

 عدد 264،500

دو پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 125 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146006 

  

 عدد 200،000

سه پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 32 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146007 

  

 عدد 280،000

سه پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 50 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146008 

  

 عدد 346،000

سه پل با ولتاژ ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط به 125 ولت و جریان 500نامی 

 .طور کامل

146009 

  

 عدد 271،500

چهار پل با ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط 32 ولت و جریان 500ولتاژ نامی 

 .به طور کامل

146010 

  

 عدد 314،500

چهار پل با ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز مربوط 50 ولت و جریان 500ولتاژ نامی 

 .به طور کامل

146011 

  

 عدد 437،500

چهار پل با ) فیوز کریر(کلید فیوز نوع مینیاتوری 
 آمپر با فیوز 125 ولت و جریان 500ولتاژ نامی 

 .مربوط به طور کامل

146012 

  

 عدد 1،427،000
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 . آمپر160 ولت و جریان 500ولتااژ نامی 
146101 

  

 ددع 2،365،000
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 . آمپر250 ولت و جریان 500ولتااژ نامی 
146102 

  

 عدد 3،210،000
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 . آمپر400 ولت و جریان 500ولتااژ نامی 
146103 
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 عدد 5،451،000
قطع زیر بار سه پل با کلید گردان پایه فیوزدار قابل 

 . آمپر630 ولت و جریان 500ولتااژ نامی 
146104 

  

 عدد 6،452،000
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 . آمپر800 ولت و جریان 500ولتااژ نامی 
146105 

  

 عدد 1،213،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر14-100 با قدرت قطع  آمپر و100بار، 
146201 

  

 عدد 1،899،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر14-100 آمپر و با قدرت قطع 125بار، 
146202 

  

 عدد 1،906،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . آمپر کیلو14-100 آمپر و با قدرت قطع 160بار، 
146203 

  

 عدد 2،744،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر25-100 آمپر و با قدرت قطع 250بار، 
146204 

  

 عدد 4،534،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 400بار، 
146205 

  

 عدد 5،908،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 630بار، 
146206 

  

 عدد 7،696،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 800بار، 
146207 

  

 عدد 11،253،000
مپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر کلید اتوماتیک کا

 . کیلو آمپر50-100 آمپر و با قدرت قطع 1250بار، 
146208 

  

 عدد 12،659،000
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر50-100 آمپر و با قدرت قطع 1600بار، 
146209 

  

 عدد  
 کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر

 . کیلو آمپر70-100 آمپر و با قدرت قطع 2000بار، 
146210 

  

 عدد  
کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر85-120 آمپر و با قدرت قطع 2500بار، 
146211 

  

 عدد 3،192،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر14-100 آمپر و با قدرت قطع 100بار، 
146301 

  

 عدد 3،882،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر14-100 آمپر و با قدرت قطع 125بار، 
146302 
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 عدد 3،889،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر14-100 آمپر و با قدرت قطع 160بار، 
146303 

  

 عدد 4،626،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر25-100 آمپر و با قدرت قطع 250بار، 
146304 

  

 عدد 7،203،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 400بار، 
146305 

  

 عدد 10،194،000
لید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر ک

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 630بار، 
146306 

  

 عدد 12،999،000
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر35-100 آمپر و با قدرت قطع 800بار، 
146307 

  

 عدد  
پل، قابل قطع زیر کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه 

 . کیلو آمپر50-100 آمپر و با قدرت قطع 1250بار، 
146308 

  

 عدد  
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر50-100 آمپر و با قدرت قطع 1600بار، 
146309 

  

 عدد  
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر70-100 قدرت قطع  آمپر و با2000بار، 
146310 

  

 عدد  
کلید اتوماتیک کامپکت کشویی سه پل، قابل قطع زیر 

 . کیلو آمپر85-120 آمپر و با قدرت قطع 2500بار، 
146311 

  

 عدد 3،709،000
 آمپر با ولتاژ 250مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا 

 .AC یا DC ولت 24-220تغذیه 

146401 

  

 عدد 6،867،000
 آمپر 1250 تا 400مکانیسم موتوری کلید کامپکت از 

 .AC یا DC ولت 24-220با ولتاژ تغذیه 

146402 

  

 عدد 7،197،000
 آمپر با 1250مکانیسم موتوری کلید کامپکت باالتر از 

 .AC یا DC ولت 24-220ولتاژ تغذیه 

146403 

  

 عدد 640،000
غذیه  با ولتاژ تکلید کامپکت) قطع(بوبین شانت 

 . AC یا DC ولت 220-24
146404 

  

 عدد 890،000
 کلید کامپکت) Under Voltage(بوبین افت ولتاژ 

 . AC یا DC ولت 24-220با ولتاژ تغذیه 
146405 

  

 عدد 281،000
 کلید AC یا DC و 1NO+1NCکنتاکت کمکی 

 .کامپکت
146406 
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 عدد 374،500
 AC یا DC و 1NO+1NCدهنده خطا  کنتاکت نشان
 .کلید کامپکت

146407 

  

 عدد 15،335،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر40-100 آمپر و با قدرت قطع 630
146501 

  

 عدد 15،467،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر40-100 آمپر و با قدرت قطع 800
146502 

  

 عدد 19،177،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 1250
146503 

  

 عدد 21،982،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 1600
146504 

  

 ددع 26،060،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 2000
146505 

  

 عدد 32،996،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 2500
146506 

  

 عدد 53،415،000
وایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتیک ه

 .  کیلو آمپر50-150 آمپر و با قدرت قطع 3200
146507 

  

 عدد 77،538،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر50-150 آمپر و با قدرت قطع 4000
146508 

  

 عدد 155،346،000
 قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل،

 .  کیلو آمپر100-150 آمپر و با قدرت قطع 5000
146509 

  

 عدد 211،548،000
کلید اتوماتیک هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 .  کیلو آمپر100-150 آمپر و با قدرت قطع 6300
146510 

  

 عدد  
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50آمپر و با قدرت قطع  400بار، 
146601 

  

 عدد 20،404،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر40-100 آمپر و با قدرت قطع 630بار، 
146602 

  

 عدد 20،404،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر40-100 آمپر و با قدرت قطع 800بار، 
146603 

  

 عدد 24،063،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 1250بار، 
146604 
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 عدد 27،625،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 1600بار، 
146605 

  

 عدد 35،260،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 2000بار، 
146606 

  

 عدد 40،830،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-130 آمپر و با قدرت قطع 2500بار، 
146607 

  

 عدد 64،635،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-150 آمپر و با قدرت قطع 3200بار، 
146608 

  

 عدد 90،543،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر50-150 آمپر و با قدرت قطع 4000بار، 
146609 

  

 عدد 164،914،000
توماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر کلید ا

 .  کیلو آمپر50-150 آمپر و با قدرت قطع 5000بار، 
146610 

  

 عدد 225،039،000
کلید اتوماتیک هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر 

 .  کیلو آمپر100-150 آمپر و با قدرت قطع 6300بار، 
146611 

  

 عدد 5،042،000
توماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه مکانیسم موتوری کلید ا

 .AC یا DC ولت 220-24

146701 

  

 عدد 1،863،000
بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 

 .AC یا DC ولت 220-24

146702 

  

 عدد 1،587،000
 با ولتاژ کلید اتوماتیک هوایی) قطع(بوبین شانت 

 . AC یا DC ولت 24-220تغذیه 
146703 

  

 عدد 1،638،000
کلید اتوماتیک ) Under Voltage(بوبین افت ولتاژ 

 . AC یا DC ولت 24-220 با ولتاژ تغذیه هوایی
146704 

  

 عدد 236،500
 کلید AC یا DC و 1NO+1NCکنتاکت کمکی 
 .اتوماتیک هوایی

146705 

  

 عدد 140،000
 AC یا DC و 1NO+1NCدهنده خطا  کنتاکت نشان

 .کلید اتوماتیک هوایی
146706 

  

 عدد 277،000

 کیلووات4 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=9A (و )I-AC1=20A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146901 
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 عدد 287،500

 کیلووات5/5 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=12A (و )I-AC1=20A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146902 

  

 عدد 320،000

 کیلووات5/7ت و  ول400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=17A (و )I-AC1=25A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146903 

  

 عدد 432،500

 کیلووات11 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=22A (و )I-AC1=32A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146904 

  

 عدد 528،500

 کیلووات15 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=32A (و )I-AC1=50A( 220 با بوبین 

 .ولت

 146905 

  

 عدد 773،000

 کیلووات5/18 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=37A (و )I-AC1=50A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146906 

  

 عدد 830،000

 کیلووات22 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=50A (و )I-AC1=60A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146907 

  

 عدد 1،478،000

 کیلووات30 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=65A (و )I-AC1=80A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146908 

  

 عدد 1،614،000

 کیلووات37 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=75A (و )I-AC1=110A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146909 

  

 عدد 1،706،000

لووات کی45 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=90A (و )I-AC1=120A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146910 

  

 عدد 2،661،000

 کیلووات55 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=110A (و )I-AC1=150A ( 220با بوبین 

 .ولت

 146911 
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 عدد 2،865،000

 کیلووات75 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=145A (و )I-AC1=185A ( با بوبین

 . ولت220

 146912 

  

 عدد 3،309،000

 کیلووات90 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=180A ( و)I-AC1=215A ( با بوبین

 . ولت220

 146913 

  

 عدد 3،595،000

 کیلووات110 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=210A ( و)I-AC1=260A ( با بوبین

 . ولت220

 146914 

  

 عدد 5،944،000

 کیلووات132 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=260A ( و)I-AC1=300A ( با بوبین

 . ولت220

 146915 

  

 عدد 7،187،000

 کیلووات160 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=300A ( و)I-AC1=330A ( با بوبین

 . ولت220

 146916 

  

 عدد 8،724،000

 کیلووات220ولت و  400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=400A ( و)I-AC1=430A ( با بوبین

 . ولت220

 146917 

  

 عدد 10،616،000

 کیلووات250 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=500A ( و)I-AC1=550A ( با بوبین

 . ولت220

 146918 

  

 عدد 13،471،000

 کیلووات330 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=630A ( و)I-AC1=750A ( با بوبین

 . ولت220

146919 

  

 عدد 16،066،000

 کیلووات400 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=750A ( و)I-AC1=900A ( با بوبین

 . ولت220

146920 

  

 عدد 17،642،000

 کیلووات440 ولت و 400کنتاکتورسه پل خشک 
) I-AC3=800A ( و)I-AC1=1000A ( با بوبین

 .لت و220

146921 
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 عدد 135،000

کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد 
 .بسته

146922 

 146923 .کنتاکت کمکی کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته عدد    
 146924 .کنتاکت کمکی کنتاکتور، سه عدد باز و سه عدد بسته عدد    
  

 عدد 166،000

از و چهار عدد کنتاکت کمکی کنتاکتور، چهار عدد ب
 .بسته

146925 

 146926 . کیلووار11 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 457،000  
 146927 . کیلووار15 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 483،000  
 146928 . کیلووار20 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 544،000  
 146929 . کیلووار25 ولت و 400ی کنتاکتور سه پل خازن عدد 552،500  
 146930 . کیلووار30 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 922،500  
 146931 . کیلووار40 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 1،377،000  
 146932 . کیلووار60 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 1،711،000  
 146933 . کیلووار90 ولت و 400زنی کنتاکتور سه پل خا عدد    
 146934 . کیلووار110 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد    
 146935 . کیلووار140 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد    
 146936 . کیلووار160 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد    
 146937 . کیلووار190 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد    
 146938 . کیلووار220 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد    
 146939 . کیلووار50 ولت و 400کنتاکتور سه پل خازنی  عدد 1،387،000  
  

 عدد 235،000

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 9 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 تا 1/0پر، با قابلیت تنظیم در محدوده  آم12و
 . محدوده تنظیم مختلف17 آمپر در 5/14

 147001 

  

 عدد 257،500

قابل ) بی متال(رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی 
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 25 تا 1/0 آمپر، باقابلیت تنظیم در محدوده 22 و16
 .یم مختلف محدوده تنظ19در  آمپر

 147002 
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 عدد 326،500

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 45 تا1 آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 38 و 32
 . محدوده تنظیم مختلف17در  آمپر

 147003 

  

 عدد 778،500

قابل ) بی متال(ی رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 16 آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 75 و 63، 45
 . محدوده تنظیم مختلف8در   آمپر80تا

 147004 

  

 عدد 1،174،000

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 تا 55 آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 110 و85
 . محدوده تنظیم مختلف5در   آمپر135

 147005 

  

 عدد 1،561،000

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 55 آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 170 و140
 . تنظیم مختلف محدوده8 آمپر در 180تا

 147006 

  

 عدد 2،305،000

قابل ) بی متال(رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

  آمپر، با قابلیت تنظیم در400 و300 و250، 205
 . محدوده تنظیم مختلف5 آمپر در 400 تا80محدوده 

 147007 

  

 عدد 522،000

قابل ) بی متال(ه فاز، از نوع حرارتی رله اضافه بار س
 ولت 380نصب روی کنتاکتورهای خشک بوبینی 

 630 تا320 آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 630
 . محدوده تنظیم مختلف2 در آمپر

 147008 

  

 عدد 34،700

چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 
 2 قدرت المپی به  میلیمتر، به رنگهای مختلف، با30
 . ولت6 و یا 24 یا110 یا220 وات، 6تا 

 147201 

  

 عدد 30،600

 22چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطرنصب 
 6 تا 2میلیمتر، به رنگهای مختلف، با المپی به قدرت 

 . ولت6 و یا 24 یا110 یا220وات، 

 147202 
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 عدد 46،900

ب دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، به قطر نص
 میلیمتر با یک کنتاکت باز و یک بسته، به رنگهای 30

 .مختلف

 147301 

  

 عدد 71،700

دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 
 میلیمتر با دو کنتاکت باز و دو بسته، به رنگهای 30

 .مختلف

 147302 

  

 عدد 41،900

 22دکمه فشاری برای نصب روی تابلو به قطرنصب 
 کنتاکت باز و یک بسته، به رنگهای میلیمتر با یک

 .مختلف

 147303 

  

 عدد 60،000

دکمه فشاری برای نصب روی تابلو، به قطر نصب 
 میلیمتر با دو کنتاکت باز و دو بسته، به رنگهای 22

 .مختلف

 147304 

 147401  .دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل عدد 44،600  
  

 عدد 83،400
 قطع و وصل، درصورتی که دکمه فشاری دوبل برای

 .دکمه فشاری دارای چراغ سیگنال نیزباشد
 147402 

  

 عدد 110،000
جعبه پالستیکی روکار، با دوعدد دکمه فشاری برای 

 .به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی
 147501 

  

 عدد 141،000

جعبه پالستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای 
کنتاکتورهای روشنایی،  یا  موتورانداحتن به کار

 .درصورتی که جعبه دارای چراغ سیگنال باشد

 147502 

  

 عدد 13،800
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای 

 . میلیمتر مربع5/2هایی تا مقطع  هادی
 147801 

  

 عدد 17،900
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای 

 . میلیمتر مربع6  تا4  مقطعبه هایی هادی

 147802 

  

 عدد 20،100
ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پالستیک برای 

 . میلیمتر مربع16  تا10  مقطعبههایی  ی هاد
 147803 

  

 عدد 39،900
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای 

 . میلیمتر مربع35تا  25  مقطعبههایی  هادی
 147804 

  

 عدد 55،900
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای 

 . میلیمتر مربع70  تا50  مقطعبههایی  هادی
 147805 
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 عدد 74،900

ای از جنس دیوروپالستیک ترمینال پیچی با بدنه
)Duroplastic (95 مقطع بههایی  برای هادی 

 .میلیمتر مربع

 147901 

  

 عدد 86،900

ای ازجنس دیوروپالستیک ال پیچی با بدنهترمین
)Duroplastic (تا 120 مقطع  بههایی برای هادی 

 . میلیمتر مربع185

 147902 

  

 عدد 94،700

ای از جنس دیوروپالستیک ترمینال پیچی با بدنه
)Duroplastic (240 مقطع بههایی  برای هادی 

 .میلیمتر مربع

 147903 

  

 عدد 20،000
 تا 147801ی ها ردیفبرای صفحه انتهایی 

147903. 
 148001 

 148101  .بست فلزی برای نگهداری ترمینالهاروی ریل عدد 3،000  
 148201  .ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی مترطول 17،000  
  

 کیلوگرم 61،400

 با مقاطع مختلف برای شینه کشی شمش مسی لخت
ار داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فش

متوسط، اعم از باسبار اصلی، نول و ارت و ارتباط 
بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصاالت مورد نیاز از 

ها، واشرهای تخت و فنری و واشر  قبیل پیچ و مهره
های  پالستیکی مخصوص سنجش گشتاور و بست

مخصوص، بدون ایزوالتورها و عالیم هشداردهنده 
 .مربوط لح مصا افت   وفازها و نول و ارت

 148601 

  

 کیلوگرم 63،500

با رنگ حرارتی برای فازها و نول و شمش مسی 
ارت با عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل 

های نمکی، با مقاطع  حرارت و رطوبت و محیط
مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت 
فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه اتصاالت مورد 

ها، واشرهای تخت و فنری و   از قبیل پیچ و مهرهنیاز
های  واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست

 .مربوط مصالح  افت  ومخصوص، بدون ایزوالتورها 

 148602 
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 عدد 52،100

به ضعیف،  فشار) ایزوالتور(مقره تابلویی اتکایی 
شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس 

زین جهت فازها و نول، صمغ مصنوعی یا اپوکسی ر
با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی 

های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد  شینه
 400  تاهای   برای شینه ولت1000نامی  ولتاژ بانیاز و 
 . کیلو آمپر50 تا 30 و با قدرت اتصال کوتاه آمپر

 148701 

  

 عدد 56،400

به ضعیف،  فشار) التورایزو(مقره تابلویی اتکایی 
شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس 
صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، 
با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی 

های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد  شینه
 500از  های   برای شینه ولت1000نامی  ولتاژ بانیاز و 
 50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 1000 تا آمپر

 .کیلو آمپر

 148702 

  

 عدد 59،700

های مسی یا  ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
و هر شیار ) سه شیار(آلومینیومی، از نوع شیاردار 

ها با تولرانس استاندارد، از  متناسب با ضخامت شینه
جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، 

یه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار با کل
  تاهای   برای شینه ولت1000نامی  ولتاژ باضعیف 

 کیلو 50 تا 30 و با قدرت اتصال کوتاه  آمپر1250
 .آمپر

148703 

  

 عدد 90،500

های مسی یا  ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
و هر شیار )  شش شیار(آلومینیومی، از نوع شیاردار

ها با تولرانس استاندارد، از  ضخامت شینهمتناسب با 
جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، 
با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار 

 های از   برای شینه ولت1000نامی  ولتاژ باضعیف 
 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 2500 تا 1250

 . کیلو آمپر50

148704 
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 عدد 37،500

های ارت از جنس صمغ   عبوری برای پایه شینهمقره
مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم نصب مورد 

 .نیاز

148705 

  

 کیلوگرم 52،900

 با کلیه قطعات فلزی ضعیف ایستاده فشار برق تابلوی
مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، 
مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه 

با ) Cold Rolled( از ورق فوالدی روغنی شده
 میلیمتر شامل قفل و لوال و قالب و 2ضخامت 

ها و صفحه مطالعه نقشه و  دستگیره و استوپر درب
 سانتی متر و رنگ 220جیب نقشه با حداکثر ارتفاع 

 500با ولتاژ نامی ) پخته(ای  آمیزی با رنگ مایع کوره
 .ولت

 148901 

  

 کیلوگرم 52،900

 با کلیه قطعات فلزی ضعیف ایستاده فشار برق ویتابل
مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، 
مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه 

با ) Cold Rolled(شده از ورق فوالدی روغنی 
 میلیمتر شامل قفل و لوال و قالب و 5/1ضخامت 

شه و ها و صفحه مطالعه نق دستگیره و استوپر درب
 سانتی متر و رنگ 160جیب نقشه با حداکثر ارتفاع 

 500با ولتاژ نامی ) پخته(ای  آمیزی با رنگ مایع کوره
 .ولت

 148902 

  

 کیلوگرم 55،800

 روکار یا توکار با ضعیف  فشار برق دیواریتابلوی
کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ 

کی طبق قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتی
نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی 

)Cold Rolled ( میلیمتر شامل قفل 5/1با ضخامت 
ها و صفحه مطالعه نقشه و  و لوال و استوپر درب

ها با حداکثر ارتفاع  جیب نقشه، دستگیره وگوشواره
ای   سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره120

 . ولت500با ولتاژ نامی ) پخته(

 149001 
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 کیلوگرم 55،800

 روکار یا توکار با ضعیف  فشار برق دیواریتابلوی
کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ 
قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق 
نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی 

)Cold Rolled ( میلیمتر شامل قفل 25/1با ضخامت 
ها و صفحه مطالعه نقشه و   و استوپر دربو لوال

ها با حداکثر ارتفاع  جیب نقشه، دستگیره وگوشواره
ای   سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره100

 . ولت500با ولتاژ نامی ) پخته(

 149002 
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  گیری  اندازه وسایل.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   در تابلوهای  که گیری  اندازه  وسایل  تمام اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت ، برقراری ، نصب ، حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این یها ردیف  در قیمت .1

   یاد شده  از تجهیزات  هر یک  مونتاژ و نصب  آنها بر اساس ، قیمت همچنین.   است  شده گیرند، در نظر گرفته  قرار می  مورد استفاده گیری اندازه
   در محل  آن اندازی  و راه  کار و نصب پای به   آن  حمل  و سپس  تابلوسازی  تابلو در کارگاه ، تکمیل  اتصاالت ، برقراری وط مرب در تابلوی

 .  است  شده و تعیین بهموردنظر، محاس
افزاری   امکان کالیبراسیون نرم بوده و مجهز بهAC ولت 220دارای ولتاژ تغذیه ) 13 و 12، 11ی ها گروه(آمپرمترها و ولتمترهای دیجیتالی . 2

 .باشند می
 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه 12باشند ) 5/0(با کالس دقت ) 13 و 12، 11ی ها گروه(مترهای دیجیتالی تدر صورتیکه آمپرمترها و ول. 3

 ..خواهد شد
 درصد به 35باشند  AC/DC ولت 260 تا 85تغذیه دارای ولتاژ ) 13 و 12، 11ی ها گروه(مترهای دیجیتالی تدر صورتیکه آمپرمترها و ول. 4

 .بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد
 ساخته ٤-٤-٦١٠٠٠ IECو  IEC 61000-4-2, IEC 61010-1گیری مندرج در این فصل باید براساس استانداردهای  تمام وسایل اندازه. 5

 .شده باشند
 ساعت برای 4 دقیقه الی 5جهت نگهداری اطالعات شبکه با فواصل  Data Logging دارای حافظه ویژه 153401 در صورتیکه ردیف .6

 درصد به بهای ردیف 30 باشد MODBUS تحت پروتکل RS232/RS485مدت یک هفته الی یک سال و با پورت ارتباط با کامپیوتر 
 .خواهد شداضافه مذکور 

 .ای مذکور اضافه خواهد شد درصد به به40باشد ) 5/0( دارای کالس دقت 153401 در صورتیکه ردیف .7
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .8
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 16 .  تعرفه  فاز یک کنتور تک  01

 .ولتمتر آنالوگ جریان متناوب 17 ---- 04-02
 .وات متر آنالوگ جریان متناوب 18 .  تعرفه  یک  سیمه4 فاز  کنتور سه  05
 .وارمتر آنالوگ جریان متناوب 19 .   تعرفه  فاز اکتیو یک کنتور سه  06
 ---- 20-22 .  تعرفه  یک  سیمه4و  فاز راکتی کنتور سه  07
 .کسینوس فی متر آنالوگ 23 ---- 08
 .فرکانس متر آنالوگ 24 .  فرمان ساعت  09
 ---- 25-29 . فتوسل  10
 ترانسفورماتور ایزوله 30 .دیجیتالی جریان متناوبآمپرمتر   11
 .ع عبوریترانسفورماتور جریان از نو 31 .دیجیتالی جریان مستقیمآمپرمتر   12
 . ولتمتر کلید تبدیل  32 .ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب 13
 . آمپرمتر کلید تبدیل  33 .کسینوس فی متر دیجیتالی 14

انرژی، جریان، ولتاژ و / گیری توان  دستگاه اندازه 34 .فرکانس متر دیجیتالی 15
 .فرکانس
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 عدد 234،000

 220آمپر، 15 ) 60( هرتز 50کنتورتک فازیک تعرفه 
 .ولت، برای اتصال مستقیم

 150101 

  

 عدد 616،000
 10 ) 40( هرتز، 50کنتورسه فازچهارسیمه یک تعرفه 

 . ولت، برای اتصال مستقیم3×380/220آمپر، 
 150501 

  

 عدد 616،000
 ) 100( هرتز،50فه کنتورسه فاز چهار سیمه یک تعر

 . ولت، برای اتصال مستقیم3×380/220آمپر، 25
 150502 

  

 عدد 624،000
 ) 100( هرتز، 50کنتورسه فاز چهارسیمه یک تعرفه 

 . ولت، برای اتصال مستقیم3×380/220آمپر، 50
 150503 

  

 عدد 921،500

 ) 100( هرتز، 50کنتورسه فازچهارسیمه یک تعرفه 
 ولت، برای اتصال مستقیم با 3×380/220آمپر، 50

 .ماکسیمتردیماند

 150504 

  

 عدد 542،000

 هرتز،50کنتورسه فازچهارسیمه یک تعرفه 
 آمپر، برای اتصال به ترانس 5 ولت، 3×380/220
 .جریان

 150505 

  

 عدد 878،000

 هرتز،50کنتورسه فازچهارسیمه یک تعرفه 
س  آمپر، برای اتصال به تران5 ولت، 3×380/220

 .جریان با ماکسیمتردیماند

 150506 

  

 عدد 538،000

  هرتز،50یک تعرفه  اکتیو سه فاز کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
ترانس   آمپر، برای اتصال به 5 ولت، ×٣

 .جریان و ولتاژ

 150601 

  

 عدد 1،095،000

 هرتز،50یک تعرفه  اکتیو سه فاز کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
ترانس  به   اتصال  ر، برای آمپ5 ولت، ×٣

 .دیماند ماکسیمتر با جریان و ولتاژ

 150602 

  

 عدد 473،500
 هرتز،50 سیمه یک تعرفه 4کنتورسه فاز راکتیو

 . آمپر، برای اتصال مستقیم25 ولت، 3×380/220
 150701 

  

 عدد  

 هرتز، 50 سیمه یک تعرفه 4کنتورسه فاز راکتیو 
ی اتصال به ترانس  آمپر، برا5 ولت، 3×380/220
 .جریان

 150702 
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 عدد 627،000

 هرتز، 50 تعرفه یک راکتیو فاز سه کنتور

١٠٠/
٣

١٠٠
 آمپر، برای اتصال به ترانس 5 ولت، ×٣

 .جریان و ولتاژ

 150703 

  

 عدد 423،500
 هرتزبا کوک ذخیره برای 50 ولتی 220ساعت فرمان 

 . ساعت، برای مدارهای فرمان24
 150901 

  

 عدد 93،200
  هرتز، برای مدارهای فرمان و50 ولتی 220فتوسل 

 .روشنایی ساخت داخل
 151001 

  

 عدد 190،500

با  هرتز، 65 تا 45جریان متناوب دیجیتالی آمپرمتر 
، آمپر 3000 تا 5جریان اسمی و با ) 1(کالس دقت 

 XXX/1  یاXXX/5برای اتصال به ترانس جریان 
 میلیمتر، برای نصب در 144 ×144 آمپر و به ابعاد

 .تابلو

 151101 

  

 عدد 190،500

با  هرتز، 65 تا 45جریان متناوب دیجیتالی آمپرمتر 
، آمپر 3000 تا 5جریان اسمی و با ) 1(کالس دقت 

 XXX/1  یاXXX/5برای اتصال به ترانس جریان 
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×96آمپر و به ابعاد 

 151102 

  

 عدد 190،500

با  هرتز، 65 تا 45جریان متناوب دیجیتالی آمپرمتر 
، آمپر 3000 تا 5جریان اسمی و با ) 1(کالس دقت 

 XXX/1  یاXXX/5برای اتصال به ترانس جریان 
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×48آمپر و به ابعاد 

 151103 

  

 عدد 190،500

و ) 1(س دقت با کال مستقیمجریان دیجیتالی آمپرمتر 
، برای اتصال به آمپر 3000 تا 5جریان اسمی با 

 میلی ولت 100 یا 75مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو144 ×144و به ابعاد 

 151201 

  

 عدد 190،500

و ) 1(با کالس دقت  مستقیمجریان دیجیتالی آمپرمتر 
اتصال به ، برای آمپر 3000 تا 5جریان اسمی با 

 میلی ولت 100 یا 75مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×96و به ابعاد 

 151202 
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 عدد 190،500

و ) 1(با کالس دقت  مستقیمجریان دیجیتالی آمپرمتر 
، برای اتصال به آمپر 3000 تا 5جریان اسمی با 

ولت  میلی 100 یا 75مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×48و به ابعاد 

 151203 

  

 عدد 190،500

 65 تا 45،  ولت500جریان متناوب ولتمتر دیجیتالی 
، برای اتصال مستقیم یا )1(هرتز، با کالس دقت 
 ولت XXX/110 یاXXX/100اتصال به ترانس ولتاژ 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو144 ×144و به ابعاد 

 151301 

  

 عدد 190،500

 65 تا 45،  ولت500جریان متناوب ولتمتر دیجیتالی 
، برای اتصال مستقیم یا )1(هرتز، با کالس دقت 
 ولت XXX/110 یاXXX/100اتصال به ترانس ولتاژ 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×96و به ابعاد 

 151302 

  

 عدد 190،500

 65 تا 45،  ولت500جریان متناوب ولتمتر دیجیتالی 
، برای اتصال مستقیم یا )1(هرتز، با کالس دقت 
 ولت XXX/110 یاXXX/100اتصال به ترانس ولتاژ 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×48و به ابعاد 

 151303 

  

 عدد 324،500

کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار 
صال به برای ات هرتز، 65 تا 45متعادل و فرکانس 

ترانس  و آمپر XXX/1 یاXXX/5ترانس جریان 
ولت و یا اتصال  XXX/110  یاXXX/100ولتاژ 

) فاز  سه( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220مستقیم به 
به و ) فاز  پیش2/0 – 1 -2/0پس فاز (با نشاندهنده 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو144 ×144ابعاد 

 151401 

  

 عدد 324،500

فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار کسینوس 
برای اتصال به  هرتز، 65 تا 45متعادل و فرکانس 

ترانس  و آمپر XXX/1 یاXXX/5ترانس جریان 
ولت و یا اتصال  XXX/110  یاXXX/100ولتاژ 

) فاز  سه( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220مستقیم به 
به  و) فاز  پیش2/0 – 1 -2/0پس فاز (با نشاندهنده 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×96ابعاد 

 151402 
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 عدد 324،500

کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار 
برای اتصال به  هرتز، 65 تا 45متعادل و فرکانس 

ترانس  و آمپر XXX/1 یاXXX/5ترانس جریان 
ولت و یا اتصال  XXX/110  یاXXX/100ولتاژ 

) فاز  سه( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220مستقیم به 
به و ) فاز  پیش2/0 – 1 -2/0پس فاز (با نشاندهنده 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×48ابعاد 

 151403 

  

 عدد 226،000

 10گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
 یا 220، 100 هرتز، با ولتاژهای اسمی 90هرتز تا 

هنده با یک رقم بعد از اعشار نمایش د و  ولت380
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو144 ×144به ابعاد و 

 151501 

  

 عدد 226،000

 10گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
 یا 220، 100 هرتز، با ولتاژهای اسمی 90هرتز تا 

نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار  و  ولت380
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×96به ابعاد و 

 151502 

  

 عدد 226،000

 10گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
 یا 220، 100 هرتز، با ولتاژهای اسمی 90هرتز تا 

نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار  و  ولت380
 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96 ×48به ابعاد و 

 151503 

  

 عدد  

 هرتز، برای 65 تا 15جریان متناوب آنالوگ آمپرمتر 
 میلیمتر، برای 144 ×144اتصال مستقیم وبه ابعاد 

 40 ،25، 15نصب در تابلو با حداکثر جریان اسمی 
 . آمپر60یا

 151601 

  

 عدد  

 هرتز، برای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگآمپرمتر
، برای  میلیمتر144 ×144اتصال مستقیم و به ابعاد 

 . آمپر100نصب در تابلو با حداکثر جریان اسمی 

 151602 

  

 عدد 185،500

 هرتز، برای 65 تا 15 جریان متناوب آنالوگآمپرمتر 
 آمپر و XXX/1  یاXXX/5اتصال به ترانس جریان 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو144 ×144به ابعاد 

 151603 
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 عدد  

 هرتز، برای 65 تا15 جریان متناوب  آنالوگآمپرمتر
 میلیمتر، برای نصب 96×96اتصال مستقیم وبه ابعاد 

 60 یا 40، 25، 15در تابلو با حداکثر جریان اسمی 
 .آمپر

 151604 

  

 عدد  

 هرتز، برای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگآمپرمتر
 میلیمتر، برای نصب 96×96اتصال مستقیم وبه ابعاد 

 . آمپر100اسمی در تابلو با حداکثر جریان 

 151605 

  

 عدد  

 هرتز، برای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگآمپرمتر
 آمپر و XXX/1  یاXXX/5اتصال به ترانس جریان 

 . میلیمتر، برای نصب در تابلو96×96به ابعاد 

 151606 

  

 عدد 155،000

 هرتز برای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگمتر ولت
 میلیمتر، برای 144×144اد اتصال مستقیم وبه ابع

 500 یا 250نصب در تابلو باحداکثر ولتاژ اسمی 
 .ولت

 151701 

  

 عدد 195،500

 هرتزبرای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگمتر ولت
 ولت XXX/110  یاXXX/100اتصال به ترانس ولتاژ 

 میلیمتر، برای نصب در تابلو 144×144و به ابعاد 
 . ولت500 یا250باحداکثر ولتاژ اسمی 

 151702 

  

 عدد 93،100

 هرتز برای 65 تا 15 جریان متناوب  آنالوگمتر ولت
 میلیمتر، برای نصب 96×96اتصال مستقیم و به ابعاد 

 . ولت500 یا250در تابلوبا حداکثر ولتاژ اسمی 

 151703 

  

 عدد  

 هرتز برای 65 تا15 جریان متناوب  آنالوگمتر ولت
 ولت XXX/110  یاXXX/100 اتصال به ترانس ولتاژ

 میلیمتر، برای نصب درتابلو 96×96و به ابعاد 
 .. ولت500 یا250باحداکثر ولتاژ اسمی 

 151704 

  

 عدد 149،500

 هرتزسه 65 تا45 جریان متناوب  آنالوگمتر وات
 میلیمتر، برای نصب در تابلو 144×144فاز، به ابعاد 

آمپر و  XXX/1  یاXXX/5و اتصال به ترانس جریان 
 . ولت380 یا100ولتاژ

 151801 
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 عدد 192،500

 هرتزسه 65 تا45 جریان متناوب  آنالوگمتر وات
 میلیمتر برای نصب در تابلو و 96×96فاز، به ابعاد 

 آمپر و XXX/1  یاXXX/5اتصال به ترانس جریان 
 . ولت380 یا100ولتاژ 

 151802 

  

 عدد 93،600

 هرتزسه فاز، 65 تا45 جریان متناوب  آنالوگوارمتر
 میلیمتربرای نصب در تابلو و 144×144به ابعاد 

 آمپر و XXX/1  یاXXX/5اتصال به ترانس جریان 
 . ولت380 یا100ولتاژ

 151901 

  

 عدد  

 هرتز، به 65  تا45 سه فاز  آنالوگکسینوس فی متر
 میلیمتر، برای نصب در تابلو و 144×144 ابعاد

 آمپر و XXX/1  یاXXX/5اتصال به ترانس جریان 
مستقیم  اتصال یا)  ولت100(ولتاژ   ترانس اتصال به

 5/0- 1- 5/0پس فاز (با نشاندهنده )  ولت380(
 ).پیش فاز

 152301 

  

 عدد  

 هرتز، به 65  تا45 سه فاز  آنالوگکسینوس فی متر
 میلیمتر، برای نصب در تابلو و اتصال 96×96 ابعاد

 آمپر و اتصال XXX/1  یاXXX/5به ترانس جریان 
یا اتصال مستقیم)  ولت100(به ترانس ولتاژ 

 5/0- 1- 5/0پس فاز (با نشاندهنده )  ولت380(
 ).پیش فاز

 152302 

  

 عدد  

 از نوع رزونانسی به ابعاد آنالوگفرکانس متر 
 هرتز برای 50 میلیمتر و فرکانس اسمی 144×144

 380 یا100، 220نصب در تابلو با ولتاژهای اسمی 
 . هرتز54-46ولت و با نشاندهنده 

 152401 

  

 عدد  

 از نوع رزونانسی به ابعاد آنالوگفرکانس متر 
 هرتز برای 50 میلیمتر و فرکانس اسمی 96×96

 380 یا100، 220نصب در تابلو با ولتاژهای اسمی 
 . هرتز53-47ولت و با نشاندهنده 

 152402 

 VA300 153001 باقدرتVAC380/V380ایزوله  ترانس عدد 473،000  
 VA500 153002 باقدرتVAC380/V380ایزوله  ترانس عدد 595،500  
 VA1000 153003 باقدرتVAC380/V380 ایزوله ترانس عدد 1،004،000  
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 VA2000 153004 باقدرتVAC380/V380 ایزوله ترانس عدد 1،793،000  
 VA4000 153005 باقدرتVAC380/V380 ایزوله ترانس عدد 2،843،000  
 VA300 153006 باقدرتVAC220/V380ایزوله  ترانس عدد 473،000  
 VA500 153007 باقدرتVAC220/V380ایزوله  ترانس عدد 605،500  
 VA1000 153008 باقدرتVAC220/V380 ایزوله ترانس عدد 1،004،000  
 VA2000 153009 باقدرتVAC220/V380 ایزوله ترانس عدد 1،793،000  
 VA4000 153010 باقدرتVAC220/V380 ایزوله ترانس عدد 2،843،000  
 VA500 153011 باقدرتVAC110/V220ایزوله  ترانس عدد 595،500  
 VA1000 153012 باقدرتVAC110/V220ایزوله  ترانس عدد 973،500  
 VA2000 153013 باقدرتVAC110/V220ایزوله  ترانس عدد 1،691،000  
 VA4000 153014 باقدرتVAC110/V220ایزوله  ترانس عدد 2،690،000  
 VA500 153015 باقدرتVAC24/V220ایزوله  ترانس عدد 575،000  
 VA1000 153016 باقدرتVAC24/V220ایزوله  ترانس عدد 973،500  
 VA2000 153017 باقدرتVAC24/V220ایزوله  ترانس عدد 1،620،000  
 VA4000 153018 باقدرتVAC24/V220ایزوله  ترانس عدد 2،559،000  
  

 عدد 266،500
، 5/75ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .5/200 و 5/150، 5/100
 153101 

  

 عدد 180،500
، 5/250ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

 .5/400 و 5/300
 153102 

  

 عدد 160،500
دیلترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تب

 .5/800 و 5/750، 5/600، 5/500
 153103 

  

 عدد 196،500
ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل

 .5/1500 و 5/1200، 5/1000
 153104 

  

 عدد 304،000
ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل

 .5/3000 و 5/2500، 5/2000
 153105 

  

 عدد 400،000
، با نسبت تبدیلترانس جریان از نوع عبوری

5/4000. 

 153106 

 153201  . ولت380متر چهارحالتی تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد 138،500  
 153202  . ولت380مترهفت حالتی تابلویی  کلیدتبدیل ولت عدد    
 153301  . ولت220کلید تبدیل آمپرمتر تابلویی  عدد    
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 دستگاه  

گیری و  ی جهت اندازهانرژ/  توانگیری دستگاه اندازه
های الکتریکی شامل توان اکتیو، توان  نمایش کمیت

 کنتور -کنتور اکتیو سه تعرفه(راکتیو، توان ظاهری 
ولتاژ، جریان، فرکانس، کسینوس ) راکتیو سه تعرفه

 آمپر، مولتی 5 - 1فی، ماکسیمتر، با وردی جریان 
 هرتز با 65 الی 45 آمپر، فرکانس 9999 الی 5رنج 
 ولت بین دو فاز برای اتصال 500ژ ورودی تا ولتا

مستقیم و جهت اتصال از طریق ترانس مبدل ولتاژ 
PT ولت بین دو فاز / ... 110یا / ... 100 با ولتاژ ثانویه

 کیلوولت با 400ریزی تا  و با ولتاژ اولیه قابل برنامه
 ولت 260 الی 85و با ولتاژ تغذیه ) 1(کالس دقت 

AC/DC  ویژه ، بدون حافظهData Logging و 
 LCDرت ارتباط با کامپیوتر با نمایش دهنده وبدون پ

 مجهز به باطری پشتیبان، تقویم و دارای  گرافیکی،
 امکان Day Light Savingسیستم تنظیم اتوماتیک 

متر   میلی144×144افزاری، در ابعاد  کالیبراسیون نرم
 متر، برای نصب در تابلو برق   میلی96×96یا 

153401 
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 وسایل فشار متوسط تابلویی.   شانزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   فلزی  فشار متوسط  تابلوهای  انواع اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت ، برقراری ، نصب ، حمل  تهیه ، هزینه  فصل  این یها ردیف  در قیمت .1

 پاساژ، مراکز   و پستهای  برق  توزیع اند و در پستهای  مونتاژ شده  در کارخانه  که،  از طرفین  توسعه  با قابلیت  یا کشویی ، ثابت  بسته ، تمام ایستاده
 .  است  شده گیرند، در نظر گرفته  قرار می  نیرو مورد استفاده توزیع

،    IEC١٢٩ ،٥٦ IEC  ردهای استاندا  آنها باید براساس  باشد و تجهیزات  منطبقIEC٢٩٨، باید با استاندارد   فصل  در این  شده  درج تابلوهای .2

IEC٢٨٢ ،IECباشد به مشا و یا استانداردهای ٢٦٥. 
 : زیر است  مراحل  و شامل  شده  در نظر گرفته  ساختمان  درون  فشار متوسط  تابلوهای ی این فصل، نصبها ردیف  قیمت  تعیین برای .3
 و جابه   متحرک  دستی  جک  روی ، قرار دادن ، تخلیه  از انبار کارگاه گیری بار ، شامل  اصلی  و موقعیت  در محل  و استقرار سلول حمل .3-1

 . مجاور  با سلولهای  کردن  و تراز و ردیف  در محل ، رگالژکردن  در محل  کردن ، پیاده جایی 
 . اندازی  و راه ، تست خارجی   اتصاالت ، برقراری  داخلی  و مکانیکی  برقی  اتصاالت ، کنترل  کارگاهی  و مونتاژ نهایی نصب .3-2
   نشده ، در نظر گرفته  و تنظیم ، حفاظت گیری ، اندازه ، مانند کنترل  فشار ضعیف وسایل به   مربوط ، هزینه  فصل  این یها ردیف   قیمت در تعیین .4

 . قرار گیرند  عمل ، مالک  مربوط یها فصل  یها ردیف آنها باید   هزینه  تعیین و جهت
 بیست ، متناوب باشد ولت220  ولت مستقیم یا220 یا 110دژنکتور با فرمان موتوری و با ولتاژهای ، 01   گروه یها ردیف در   که صورتیدر  .5

 . خواهد شداضافه   یاد شده یها ردیف واحد   بهایبهدرصد 
 به درصد  بیست، ولت مستقیم یا متناوب باشد220 یا 110دژنکتور با فرمان موتوری و با ولتاژهای ، 03   گروه یها ردیف در   که در صورتی .6

 .. خواهد شداضافه   یاد شده یها ردیف واحد  بهای
 ، ولت متناوب باشد220 ولت مستقیم یا 220 یا 110سکسیونر با فرمان موتوری و با ولتاژهای ، 06   گروه یها ردیف در   که در صورتی .7

 . خواهد شداضافه   یاد شده یها ردیف واحد   بهایبه درصد پنج و سی
 خواهد اضافه   یاد شده یها ردیف واحد   بهایبه درصد بیست ،سکسیونر در هوای آزاد نصب شود، 06   گروه یها ردیف در   که در صورتی .8
 .شد
 چهل و پنج ، یا متناوب باشد ولت مستقیم220 یا 110سکسیونر با فرمان موتوری و با ولتاژهای ، 07   گروه یها ردیف در   که در صورتی .9

 . خواهد شداضافه   یاد شده یها ردیف واحد   بهایبهدرصد 
 اضافه   یاد شده یها ردیف واحد   بهایبهدرصد ده  ،پایه فیوزها جهت نصب در فضای آزاد باشند، 10   گروه یها ردیف در   که در صورتی .10

 .خواهد شد
وسایل فشار متوسط با   یها ردیف  کیلوولت باید36، یا 24، 12، 2/7ر متوسط تابلویی با ولتاژ  لزوم استفاده از وسایل فشادر صورت .11

 . کیلوولت مالک عمل قرار گیرد33 یا 20، 11، 6ولتاژ به ترتیب 
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .12
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 . کیلوولتی33 تا 6ترانسفورماتور ولتاژ تک پل و دو پل  13 . کیلوولتی33 تا 6 دژنکتور 01
 . ترانسفورماتور جریانرله ثانویه جهت اتصال به 14 .رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور 02
 کیلوولتی جهت نصب در سلول 20دژنکتور  03

 ----- 15 .کامپکت

 33 تا 6سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  04
 . کیلوولتی33 تا 6برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی  16 .کیلوولتی

 20سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  05
 . کات اوت فیوز و کات اوت ریکلوزر 17 .ول کامپکتکیلوولتی جهت نصب در سل

 33 تا 6سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار  06
 . کیلوولتی20 تا 6مقره اتکائی داخلی  18 .کیلوولتی

 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار  07
 . کیلوولتی20  و11مقره عبوری داخلی  19 .جهت نصب در سلول کامپکت

 . کیلوولتی33 تا 6سلول فشار متوسط  20 ----- 08
 ----- 21 . کیلوولتی33 تا 6کلید اتصال زمین سه پل  09
 کیلوولتی جهت نصب در 33 تا 6پایه فیوز  10

 . کیلوولتی شامل دژنکتور کم روغن20سلول کشوئی  22 .فضای داخل

دژنکتور کم روغن و کلید اتصال  کیلوولتی شامل 20سلول کشوئی  23 . کیلوولتی33 تا 6فشنگ فیوز  11
 .زمین

 ----- --- . کیلوولتی33 تا 6ترانسفورماتور جریان  12
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 عدد 30،854،000

با جریان  آمپری 630 کیلوولتی 6دژنکتور کم روغن 
ن قطع و کیلوآمپر با فرما 25نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

 160101 

  

  عدد 36،962،000

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی 11دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 25نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

 160102 

  

 عدد 43،022،000

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی 20دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 25اتصال کوتاه نامی قطع 

 .وصل دستی به طور کامل

 160103 

  

 عدد  

 آمپری با 630 کیلوولتی 33دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر با فرمان 25جریان نامی قطع اتصال کوتاه 
 .قطع و وصل دستی به طور کامل

160104 

  

 عدد 43،028،000

ا جریان  آمپری ب630 کیلوولتی SF6 ،20دژنکتور 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 16نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

160105 

  

 عدد 46،058،000

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی SF6 ،33دژنکتور 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 16نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

160106 

  

 عدد  

 آمپری با جریان 630تی  کیلوول20خالء، دژنکتور 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 16نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

160107 

  

 عدد  

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی 33خالء، دژنکتور 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 16نامی قطع اتصال کوتاه 
 .وصل دستی به طور کامل

160108 

  

 عدد 3،460،000
 جهت نصب روی دژنکتور با جریان نامی رله پریمر

 . آمپر به طور کامل80 تا 20
 160201 

  

 عدد 3،864،000
رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور با جریان نامی 

 . آمپر به طور کامل150 تا 100
160202 

  

 عدد 4،172،000
رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور با جریان نامی 

 . آمپر به طور کامل400 تا 200
160203 
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 عدد  

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی 20دژنکتور کم روغن 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 25 نامی قطع اتصال کوتاه

وصل دستی به طور کامل جهت نصب در سلول 
 .کامپکت

 160301 

  

 عدد  

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی SF6، 20دژنکتور 
مان قطع و  کیلوآمپر با فر16 نامی قطع اتصال کوتاه

وصل دستی به طور کامل جهت نصب در سلول 
 .کامپکت

160302 

  

 عدد  

 آمپری با جریان 630 کیلوولتی 20 ،دژنکتور خالء
 کیلوآمپر با فرمان قطع و 16 نامی قطع اتصال کوتاه

وصل دستی به طور کامل جهت نصب در سلول 
 .کامپکت

160303 

  

 عدد 3،095،000

 کیلوولتی 6قطع زیر بار سکسیونر سه پل غیر قابل 
 کیلوآمپر با فرمان 40ای   آمپری با جریان ضربه630

 .قطع و وصل دستی، به طور کامل

 160401 

  

 عدد 4،456،000

 کیلوولتی 11سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 
 کیلوآمپر با فرمان 40ای   آمپری با جریان ضربه630

 .قطع و وصل دستی، به طور کامل

 160402 

  

 عدد 5،385،000

 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان  40 ای  آمپری با جریان ضربه630

 .قطع و وصل دستی، به طور کامل

160403 

  

 عدد 5،890،000

 کیلوولتی 33سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 
رمان کیلوآمپر با ف 40 ای  آمپری با جریان ضربه630

 .قطع و وصل دستی، به طور کامل

160404 

  

 عدد  

 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان  40 ای  آمپری با جریان ضربه630

قطع و وصل دستی، به طور کامل جهت نصب در 
 .سلول کامپکت

 160501 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 6سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان قطع و  40 ای آمپری با جریان ضربه

 .وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

 160601 
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 عدد  

 630 کیلوولتی 6سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر فیوزدار، بدون  40 ای آمپری با جریان ضربه

فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، 
 .لبه طور کام

 160602 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 11سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان قطع و  40 ای آمپری با جریان ضربه

 .وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

 160603 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 11سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
ار، بدون  فیوزد،کیلوآمپر 40 ای آمپری با جریان ضربه

فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، 
 .به طور کامل

160604 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان قطع و  40 ای آمپری با جریان ضربه

 .وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

160605 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 20ر بار سکسیونر سه پل قابل قطع زی
کیلوآمپر فیوزدار، بدون  40 ای آمپری با جریان ضربه

فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، 
 .به طور کامل

160606 

  

 عدد  

 کیلوولتی 33سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان  40 ای  آمپری با جریان ضربه630

 .قه گیر، به طور کاملقطع و وصل دستی و جر

160607 

  

 عدد  

 کیلوولتی 33سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر فیوزدار،  40 ای  آمپری با جریان ضربه630

بدون فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و 
 .جرقه گیر، به طور کامل

160608 

  

 عدد  

 630 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر با فرمان قطع و  40 ای مپری با جریان ضربهآ

وصل دستی، به طور کامل جهت نصب در سلول 
 .کامپکت

 160701 
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 عدد  

 630 کیلوولتی 20سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر فیوزدار با سه  40 ای آمپری با جریان ضربه

عدد فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل دستی، 
 .طور کامل جهت نصب در سلول کامپکتبه 

 160702 

  

 عدد  

 آمپری 630 کیلوولتی 20سکسیونر قابل قطع زیر بار 
 با فرمان SF6کیلوآمپر از نوع  40 ای با جریان ضربه

قطع و وصل دستی، به طور کامل جهت نصب در 
 .سلول کامپکت

 160703 

  

 عدد  

آمپری  630 کیلوولتی 20سکسیونر قابل قطع زیر بار 
 فیوزدار SF6کیلوآمپر از نوع  40 ای با جریان ضربه

با سه عدد فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل 
 .دستی، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپکت

160704 

  

 عدد  

 آمپری 630 کیلوولتی 20سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر از نوع خالء با فرمان  40 ای با جریان ضربه

ع و وصل دستی، به طور کامل جهت نصب در قط
 .سلول کامپکت

160705 

  

 عدد  

 آمپری 630 کیلوولتی 20سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلوآمپر از نوع خالء، فیوزدار  40 ای با جریان ضربه

با سه عدد فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل 
 .دستی، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپکت

160706 

  

 عدد 2،499،000

 کیلوولتی با جریان 6کلید اتصال زمین سه پل 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به 50ای  ضربه

 .طور کامل

 160901 

  

 عدد 2،600،000

 کیلوولتی با جریان 11کلید اتصال زمین سه پل 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به 50ای  ضربه

 .طور کامل

160902 

  

 عدد 2،713،000

 کیلوولتی با جریان 20کلید اتصال زمین سه پل 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به 50ای  ضربه

 .طور کامل

160903 
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 عدد 3،117،000

 کیلوولتی با جریان 33کلید اتصال زمین سه پل 
 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دستی به 50ای  ضربه

 .طور کامل

160904 

  

 عدد 567،000
 کیلوولتی جهت نصب در فضای داخل 6پایه فیوز 

 .تابلو به طور کامل و بدون فیوز
 161001 

  

 عدد 668،000
 کیلوولتی جهت نصب در فضای داخل 11پایه فیوز 

 .تابلو به طور کامل و بدون فیوز
161002 

  

 عدد 878،000
 کیلوولتی جهت نصب در فضای داخل 20پایه فیوز 

 .دون فیوزتابلو به طور کامل و ب
161003 

  

 عدد 1،030،000
 کیلوولتی جهت نصب در فضای داخل 33پایه فیوز 

 .تابلو به طور کامل و بدون فیوز
161004 

 161101 . آمپری16 کیلوولتی 6فشنگ فیوز  عدد 567،000  
 161102 . آمپری25 کیلوولتی 6فشنگ فیوز  عدد 567،000  
 161103 . آمپری40  کیلوولتی6فشنگ فیوز  عدد 567،000  
 161104 . آمپری63 کیلوولتی 6فشنگ فیوز  عدد 567،000  
 161105 . آمپری100 کیلوولتی 6فشنگ فیوز  عدد 567،000  
 161106 . آمپری16 کیلوولتی 11فشنگ فیوز  عدد 617،500  
 161107 . آمپری25 کیلوولتی 11فشنگ فیوز  عدد 617،500  
 161108 . آمپری40 کیلوولتی 11ز فشنگ فیو عدد 617،500  
 161109 . آمپری63 کیلوولتی 11فشنگ فیوز  عدد 617،500  
 161110 . آمپری100 کیلوولتی 11فشنگ فیوز  عدد 617،500  
 161111 . آمپری16 کیلوولتی 20فشنگ فیوز  عدد 696،500  
 161112 . آمپری25 کیلوولتی 20فشنگ فیوز  عدد 696،500  
 161113 . آمپری40 کیلوولتی 20فشنگ فیوز  عدد 696،500  
 161114 . آمپری63 کیلوولتی 20فشنگ فیوز  عدد 696،500  
 161115 . آمپری100 کیلوولتی 20فشنگ فیوز  عدد 696،500  
 161116 . آمپری16 کیلوولتی 33فشنگ فیوز  عدد 777،000  
 161117 . آمپری25 کیلوولتی 33فشنگ فیوز  عدد 777،000  
 161118 . آمپری40 کیلوولتی 33فشنگ فیوز  عدد 777،000  
 161119 . آمپری63 کیلوولتی 33فشنگ فیوز  عدد 777،000  
 161120 . آمپری100 کیلوولتی 33فشنگ فیوز  عدد 777،000  
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 عدد 2،649،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل 6ترانسفورماتور جریان 

 .50 /5 تا 5/5

161201 

  

 عدد 2،952،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل6ترانسفورماتور جریان 

 .300 /5 تا 75 /5 

161202 

  

 عدد 3،255،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل6ترانسفورماتور جریان 

 .600 /5 تا 400 /5 

161203 

  

 عدد 3،558،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل11ترانسفورماتور جریان 

 .50 /5 تا 5/5 

161204 

  

 عدد 3،861،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل11ترانسفورماتور جریان 

 .300 /5 تا 75 /5 

161205 

  

 عدد 4،265،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل 11ترانسفورماتور جریان 

 .600 /5 تا 400 /5

161206 

  

 عدد 5،288،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل20ترانسفورماتور جریان 

 .50 /5 تا 5/5 

161207 

  

 عدد 5،793،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل 20ترانسفورماتور جریان 

 .300 /5 تا 75 /5

161208 

  

 عدد 6،298،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل20ترانسفورماتور جریان 

 .600 /5 تا 400 /5 

161209 

  

 عدد 6،399،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل33ترانسفورماتور جریان 

 .50 /5 تا 5/5 

161210 

  

 عدد 6،500،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل33ترانسفورماتور جریان 

 .300 /5 تا 75 /5 

161211 

  

 عدد 6،803،000

 کیلوولتی با نسبت تبدیل33ترانسفورماتور جریان 

 .600 /5 تا 400 /5 

161212 
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 عدد 4،265،000

 کیلوولتی با نسبت 6ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 . ولت6000 /100ل تبدی

161301 

  

 عدد 4،770،000

 کیلوولتی با نسبت 6ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 . ولت6000 /100تبدیل 

161302 

  

 عدد 4،770،000

 کیلوولتی با نسبت 11ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 . ولت11000 /100تبدیل 

161303 

  

 عدد 5،275،000

ولتی با نسبت  کیلو11ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 . ولت11000 /100تبدیل 

161304 

  

 عدد 6،298،000

 کیلوولتی با نسبت 20ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 . ولت20000 /100تبدیل 

161305 

  

 عدد 6،803،000

 کیلوولتی با نسبت 20ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 . ولت20000 /100تبدیل 

161306 

  

 عدد 7،308،000

 کیلوولتی با نسبت 33 ولتاژ تک پل ترانسفورماتور

 . ولت33000 /100تبدیل 

161307 

  

 عدد 8،318،000

 کیلوولتی با نسبت 33ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 . ولت33000 /100تبدیل 

161308 

 161401 .رله ثانویه جهت اتصال به ترانسفورماتور جریان عدد 8،302،000  
  

4،250،000 
 سری

 )عدد 3( 
 کیلوولت و 6 فشار متوسط از نوع سیلیکونی برق گیر

 . کیلوآمپر10
161601 

  

4،250،000 
 سری

 )عدد 3( 
 کیلوولت 11برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 

 . کیلوآمپر10و 
161602 

  

4،250،000 
 سری

 )عدد 3( 
 کیلوولت 20برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 

 . کیلوآمپر10و 
161603 

  

4،250،000 
 سری

 )عدد 3( 
 کیلوولت 33برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 

 . کیلوآمپر10و 
161604 

  

1،180،000 
 سری

 )عدد 3( 
 آمپری با 100ا پایه کیلوولت ب  6کات اوت فیوز 

 .المان مربوط
161701 
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1،382،000 
 سری

 )عدد 3( 
 آمپری با 100ا پایه  کیلوولت ب11کات اوت فیوز 

 .بوطالمان مر
161702 

  

1،584،000 
 سری

 )عدد 3( 
 آمپری با 100 کیلوولت با پایه 20کات اوت فیوز 

 .المان مربوط
161703 

  

1،798،000 
 سری

 )عدد 3( 
 آمپری با 100پایه  کیلوولت با 33کات اوت فیوز 

 .المان مربوط
161704 

  

2،101،000 
 سری

 )عدد 3( 
 آمپری 100 کیلوولت با پایه 20کات اوت ریکلوزر 

 .های مربوط با المان
161705 

  

 عدد 133،500

 کیلوولت از صمغ مصنوعی با 6مقره اتکائی داخلی 
 کیلوگرم نیرو و ولتاژ 1000قدرت کشش و فشار 

 . کیلوولت65ای ساکن  ضربه

161801 

  

 عدد 154،000

 کیلوولت از صمغ مصنوعی با 11مقره اتکائی داخلی 
گرم نیرو و ولتاژ  کیلو1000قدرت کشش و فشار 

 . کیلوولت85ای ساکن  ضربه

161802 

  

 عدد 226،000

 کیلوولت از صمغ مصنوعی 20مقره اتکائی داخلی 
 کیلوگرم نیرو و ولتاژ 1000با قدرت کشش و فشار 

 . کیلوولت125ای ساکن  ضربه

161803 

  

 عدد 256،000

 کیلوولت از صمغ مصنوعی 33مقره اتکائی داخلی 
 کیلوگرم نیرو و ولتاژ 1000 فشار با قدرت کشش و

 . کیلوولت170ای ساکن  ضربه

161804 

  

 عدد 241،000

ای   کیلوولتی با ولتاژ ضربه11مقره عبوری داخلی 
 10ای   آمپری و جریان ضربه630 کیلوولت 80ساکن 

 .کیلوآمپر

161901 

  

 عدد 321،500

ای   کیلوولتی با ولتاژ ضربه20مقره عبوری داخلی 
ای   آمپری و جریان ضربه630 کیلوولت 125ساکن 

 . کیلوآمپر10

161902 
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 دستگاه 13،713،000

  تقریبی کیلوولتی به ابعاد6سلول فشار متوسط 
 مگا ولت 250متر با قدرت قطع   سانتی200×85×85

 2آمپر، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی به ضخامت 
گ میلیمتر به انضمام نبشی، قفل، لوال و غیره با رن

بطور کامل و بدون ) پخته(آمیزی الکترواستاتیک 
 .گیری و کنترل شینه، مقره و لوازم اندازه

162001 

  

 دستگاه 14،973،000

  تقریبی کیلوولتی به ابعاد11سلول فشار متوسط 
 مگا ولت 350متر با قدرت قطع   سانتی220×90×90

 2آمپر، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی به ضخامت 
به انضمام نبشی، قفل، لوال و غیره با رنگ میلیمتر 

بطور کامل و بدون ) پخته(آمیزی الکترواستاتیک 
 .گیری و کنترل شینه، مقره و لوازم اندازه

162002 

  

 دستگاه 17،570،000

 تقریبی کیلوولتی به ابعاد 20سلول فشار متوسط 
 مگا 500متر با قدرت قطع   سانتی250×115×115

 از ورق فوالدی روغنی به ولت آمپر، تهیه شده
 میلیمتر به انضمام نبشی، قفل، لوال و 5/2ضخامت 

بطور کامل ) پخته(غیره با رنگ آمیزی الکترواستاتیک 
 .گیری و کنترل و بدون شینه، مقره و لوازم اندازه

162003 

  

 دستگاه 28،252،000

  تقریبی کیلوولتی به ابعاد33سلول فشار متوسط 
 مگا 700متر با قدرت قطع   سانتی275×165×160

ولت آمپر، تهیه شده از ورق فوالدی روغنی به 
 میلیمتر به انضمام نبشی، قفل، لوال و 5/2ضخامت 

بطور کامل ) پخته(غیره با رنگ آمیزی الکترواستاتیک 
 .گیری و کنترل و بدون شینه، مقره و لوازم اندازه

162004 

  

 دستگاه  

یستاده تمام بسته سلول فشار متوسط فلزی کشوئی، ا
ساخته شده متر   سانتی225×165×90به ابعاد تقریبی 

شامل یک  میلیمتر، 5/2از ورق گالوانیزه به ضخامت 
 آمپر با 1250 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 

 کیلوآمپر، نصب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 
شده روی ارابه کشوئی با فرمان قطع و وصل دستی 

 .به طور کامل

162202 
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 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه  

سلول فشار متوسط فلزی کشوئی، ایستاده تمام بسته 
ساخته شده متر   سانتی225×165×90به ابعاد تقریبی 

شامل یک  میلیمتر، 5/2از ورق گالوانیزه به ضخامت 
 آمپر با 1250 کیلوولتی 20عدد دژنکتور کم روغن 

 کیلوآمپر، نصب 16جریان نامی قطع اتصال کوتاه 
 ارابه کشوئی و یک عدد کلید اتصال زمین شده روی

 کیلوآمپر 40ای   کیلوولت با جریان ضربه20سه پل 
 .با فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

162302 
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   برق مولدهای.   هفدهم صلف
 

  مقدمه
 
   درجه40  تا  حرارت  دریا، درجه  متر از سطح1000 ارتفاع در (  طبیعی  کار در شرایط ، براساس  فصل  در این  شده  درج  دایم  برق مولدهای .1

 .  زیر است  اصلی  اجزای  و شامل  شده بینی پیش%) 60 سانتیگراد و رطوبت
 و   جداگانه  روغن  پمپ ، دارای  مکانیکی الکترونیکی یا، با انژکتور  دور در دقیقه1500،  باال، چهار زمانه به چهار سیلندر  موتور دیزلی)   الف
 و   مستقیم انداز جریان  راه  دستگاه ، دارای ، همچنین)  با پروانه رادیاتوری (  آبی  کننده  خنک  و هوا، با سیستم  روغن  و فیلترهای  روغن  کننده کخن

 و   و حفاظتی  دهنده نشان  ، دستگاههای  روزانه  سوخت ، مخزن گیر آکاردئونی  و لرزهکن  و صدا خفه  اگزوست  موردنیاز، مانند لوله  اضافی وسایل
 .ISO  المللی  با استاندارد بین  موتور، مطابق کنترل

،   مجهز به رگوالتور ولتاژ الکترونیکیالمللی  بین  با استانداردهای  مطابق  چهارسیمهBrushless   ولت231/400   سیکل50 فاز  ژنراتور سه)   ب
 خود را در   بتواند بار اسمی  که طوری به ،   کار دایم  برای ، مناسب  سازنده  در کارخانه  شاسی  یک  روی طور مستقیم به   با موتور دیزل  شده کوپله
 . دهد  ارائه8/0   قدرت  با ضریب  طبیعی شرایط

  ، دارای  تنظیم  قابل  و مغناطیسی  حرارتی های  با رله  اصلی  کلید اتوماتیک ، شامل  المللی  بین  با استانداردهای  مطابق  با لوازم  کنترل تابلوی)   ج
  و )منفرداً یا بصورت مجموعه ( متر  فرکانس وولتمتر، آمپرمترنیز  و   و آب  روغن ، فشارسنج  حرارتی های درجه   دهنده  نشان دستگاههای
 موتور  اندازی  راه  برای  مناسب  و باطری ری خطر، با آلترناتور شارژ باط  موتور در مواقع  از کار انداختن  مورد نیاز برای  اطمینان سیستمهای

 . دیزل
   سوخت ، منبع  آب  الکتریکی  گرمکن ، باید دارای1 در بند   یاد شده  بر مشخصات ، عالوه  فصل  در این  شده  درج  اضطراری  برق مولدهای .2

کار  به   برای  الزم  باشند و زمان  اتوماتیک و تابلو ترانسفر سویچطور خودکار  به   دیزل  کردن  و خاموش  روشن  برای  الزم  و تجهیزات روزانه
 . تجاوز نکند  ثانیه10 نیرو، از  برداری  و بهره  دیزل افتادن

 .گردد بها مجدداً تأکید می  فهرست  کاربرد این  دستورالعمل3، مفاد بند   برق  مولدهای  و قیمت  مشخصات  و تنوع گستردگی به  با توجه .3
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .4
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروه شرحگروه  شماره
 .  کار دائم  برای  مولد برق اندازی  و راه ، نصب ، حمل تهیه  01
 .  کار اضطراری  برای  مولد برق اندازی  و راه ، نصب ، حمل یهته  02
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 دستگاه 102،807،000
 مناسب برای کار KVA 20قدرت نامی  برق با مولد
 .دایم

170101 

  

 دستگاه 115،168،000
اسب برای کار  منKVA 30قدرت نامی  برق با مولد
 .دایم

170102 

  

 دستگاه 157،966،000

 مناسب برای کار KVA 50قدرت نامی  برق با مولد
 .دایم

 170103 

  

 دستگاه 203،191،000
 مناسب برای کار KVA 80قدرت نامی  برق با مولد
 .دایم

 170104 

  

 دستگاه 243،391،000
 مناسب برای کار KVA 100مولد برق با قدرت نامی 

 .مدای
 170105 

  

 دستگاه 263،491،000
 مناسب برای کار KVA 120مولد برق با قدرت نامی 

 .دایم
 170106 

  

 دستگاه 297،782،000
 مناسب برای KVA 150مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170107 

  

 دستگاه 323،791،000
 مناسب برای KVA 175مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170108 

  

 دستگاه 363،991،000
 مناسب برای کار KVA 200مولد برق با قدرت نامی 

 .دایم
 170109 

  

 دستگاه 445،883،000
 مناسب برای KVA 225مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170110 

  

 دستگاه 496،133،000
 مناسب برای KVA 250مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170111 

  

 دستگاه 595،628،000
 مناسب برای KVA 275مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170112 

  

 دستگاه 611،708،000
 مناسب برای KVA 300مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170113 

  

 دستگاه 626،783،000
 مناسب برای KVA 350مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170114 

  

 دستگاه 666،983،000
 مناسب برای KVA 400رق با قدرت نامی مولد ب

 .کار دایم
 170115 
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 دستگاه 736،979،000
 مناسب برای KVA 450مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170116 

  

 دستگاه 799،346،000
 مناسب برای KVA 500مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170117 

  

 دستگاه 843،666،000
 مناسب برای KVA 550می مولد برق با قدرت نا

 .کار دایم
 170118 

  

 دستگاه 1،100،846،000
 مناسب برای KVA 600مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
 170119 

  

 دستگاه 1،256،188،000
 مناسب برای KVA 700مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
170120 

  

 دستگاه 1،462،159،000
 مناسب برای KVA 800مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
170121 

  

 دستگاه 1،567،922،000
 مناسب برای کار KVA 900مولد برق با قدرت نامی 

 .دایم
170122 

  

 دستگاه 1،674،282،000
 مناسب برای KVA 1000مولد برق با قدرت نامی 

 .کار دایم
170123 

  

 دستگاه 111،781،000
ی کار  مناسب براKVA 20مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
170201 

  

 دستگاه 126،856،000
 مناسب برای کار KVA 30مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
170202 

  

 دستگاه 184،450،000
 مناسب برای کار KVA 50مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
 170203 

  

 دستگاه 249،775،000
 مناسب برای کار KVA 80مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
 170204 

  

 دستگاه 284،950،000
 مناسب برای کار KVA 100مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
 170205 

  

 دستگاه 273،593،000
 مناسب برای کار KVA 120مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
 170206 

  

 دستگاه 325،150،000
 مناسب برای KVA 150 برق با قدرت نامی مولد

 .کار به صورت اضطراری
 170207 
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 دستگاه 352،285،000
 مناسب برای کار KVA 175برق باقدرت نامی  مولد

 .به صورت اضطراری
 170208 

  

 دستگاه 365،350،000
 مناسب برای کار KVA 200برق باقدرت نامی  مولد

 .به صورت اضطراری
 170209 

  

 دستگاه 441،181،000
 مناسب برای کار KVA 225برق باقدرت نامی  مولد

 .به صورت اضطراری
 170210 

  

 دستگاه 513،541،000
 مناسب برای KVA 250مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170211 

  

 دستگاه 588،916،000
 مناسب برای KVA 275مولد برق با قدرت نامی 

 .یکار به صورت اضطرار
 170212 

  

 دستگاه 598،966،000
 مناسب برای KVA 300مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170213 

  

 دستگاه 621،076،000
 مناسب برای KVA 350مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170214 

  

 دستگاه 719،566،000
ی  مناسب براKVA 400مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170215 

  

 دستگاه 749،074،000
 مناسب برای KVA 450مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170216 

  

 دستگاه 894،422،000
 مناسب برای KVA 500مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170217 

  

 دستگاه 954،722،000
 مناسب برای KVA 550می مولد برق با قدرت نا

 .کار به صورت اضطراری
 170218 

  

 دستگاه 1،024،067،000
 مناسب برای KVA 600مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

 170219 

  

 دستگاه 1،291،309،000
 مناسب برای KVA 700مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

170220 

  

 ستگاهد 1،517،672،000
 مناسب برای KVA 800مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

170221 

  

 دستگاه 1،573،782،000
 مناسب برای کار KVA 900مولد برق با قدرت نامی 

 .به صورت اضطراری
170222 



 مولدهای برق. فصل هفدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 208

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 1،771،392،000
 مناسب برای KVA 1000مولد برق با قدرت نامی 
 .کار به صورت اضطراری

170223 

 
  



 غذیه جریان مستقیمهای صنعتی و منابع ت خازن. فصل هجدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 209

   مستقیم  جریان  تغذیه  و منابع  صنعتی های خازن.  هجدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  و رگوالتورهای  صنعتی  خازنهای تمام اندازی  و راه ، آزمایش  اتصاالت برقراری ،  و نصب ، حمل  تهیه ، هزینۀ  فصل  این یها ردیف  در قیمت .1

همچنین قیمت آنها بر اساس مونتاژ و .  است شده گیرند، در نظر گرفته  قرار می  و مورد استفاده  فلزی نصب  در تابلوهای ، که فشار ضعیف
نصب هر یک از تجهیزات یاد شده در تابلوی مربوط، برقراری اتصاالت ، تکمیل تابلو در کارگاه تابلو سازی و سپس حمل آن به پای کار و 

 .و تعیین شده استنصب و راه اندازی آن در محل مورد نظر، محاسبه 
ی فصل چهاردهم ها ردیفهای اصالح ضریب قدرت، باید از  تعیین قیمت تهیه و نصب تابلوهای فلزی ایستاده و دیواری خازن  برای .2
 .ده شودااستف) وسایل فشار ضعیف تابلوئی(

 . باشند  تولید شده٠٥٦٠ VDE , ١-٨٣١ IEC استاندارد   باید بر اساس  فصل  در این  مندرج  صنعتی خازنهای .3
 .باشد  در رگوالتور می  فرمان های  رگوالتور تعداد خروجی یها ردیف   در شرح منظور از پله .4
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .5
 
 

 ها گروهر  مختص  و شرح  شماره جدول
 

 شماره
  گروه

   مختصر گروه شرح

 . از نوع خشکفاز  سه  صنعتی خازن  01
 . از نوع روغنیفاز  سه  صنعتی خازن 02
 . از نوع گازیفاز  سه  صنعتی خازن  03
 رگوالتور نوع الکتریکی 04
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 دستگاه  

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک ازن صنعتی سه خ
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار5قدرت 

 180101 

  

 دستگاه  

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار5/7قدرت 

 180102 

  

 دستگاه 806،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار10قدرت 

 180103 

  

 دستگاه 882،500

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار5/12قدرت 

 180104 

  

 دستگاه 1،092،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار15قدرت 

 180105 

  

 دستگاه 1،209،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار20رت قد

 180106 

  

 دستگاه 1،432،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار25قدرت 

 180107 

  

 دستگاه 1،742،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
 تخلیه بار و به هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت

 . کیلووار30قدرت 

 180108 

  

 دستگاه 2،083،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار40قدرت 

 180109 

  

 دستگاه 2،465،000

 50 ولت، 400فاز از نوع خشک خازن صنعتی سه 
تا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به هرتز، با اتصال دل

 . کیلووار50قدرت 

 180110 
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 دستگاه 2،261،000

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار10قدرت 

 180201 

  

 دستگاه 2،673،000

 50،  ولت400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار15قدرت 

 180202 

  

 دستگاه 3،096،000

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 . کیلووار20قدرت 

 180203 

  

 دستگاه 3،402،000

 50 ولت، 400ز از نوع روغنی فاخازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار25قدرت 

 180204 

  

 دستگاه 3،782،000

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار30قدرت 

 180205 

  

 دستگاه 4،684،000

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار40قدرت 

 180206 

  

 دستگاه 5،168،000

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .ار  کیلوو50قدرت 

 180207 

  

 دستگاه  

 50 ولت، 400فاز از نوع روغنی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار100قدرت 

 180208 

  

 دستگاه  

 50 ولت، 400فاز از نوع گازی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار5قدرت 

180301 

  

 دستگاه 612،500

 50 ولت، 400فاز از نوع گازی خازن صنعتی سه 
هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به 

 .  کیلووار5/12قدرت 

180302 
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 دستگاه 1،056،000

 50 ولت، 400فاز از نوع گازی خازن صنعتی سه 
لیه بار و به هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخ

 .  کیلووار25قدرت 

180303 

  

 دستگاه 2،377،000

رگوالتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس 
های خازنی به ترتیب  ریزی پله فی متر با قابلیت برنامه

 . پله6دلخواه بطور کامل دارای 

180401 

  

 دستگاه 3،447،000

 رگوالتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس
های خازنی به ترتیب  ریزی پله فی متر با قابلیت برنامه

 . پله12دلخواه بطور کامل دارای 

180402 

  

 دستگاه  

رگوالتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس 
های خازنی به ترتیب  ریزی پله فی متر با قابلیت برنامه

 . پله18دلخواه بطور کامل دارای 

180403 

 
  



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 213

   فشار متوسط ترانسفورماتورهای.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
نما و ترمومتر   روغن ، درجه  روغن  انبساط دار هستند و به منبع ، چرخ  فصل  در این  شده درجاز نوع روغنی    ترانسفورماتورهای تمام .1

 . و یا از نوع هرمتیک با رله مربوط باشند درصد، مجهزاند  5  دار با کلید تولرانس کنتاکت
 واحد  بهای به درصد 10 شود،   تیر نصب ، روی190408 تا 190401 و 190208 تا 190201  یها ردیف ترانسفورماتور   که در صورتی .2

 . خواهد شد  اضافه  یاد شده یها ردیف
 یاد  یها ردیف واحد  بهای به درصد 20 کار کند،   ولت231/400/6000 با ولتاژ 2 و 1  یها گروه  یها ردیف ترانسفورماتور   که در صورتی .3

 . خواهد شد  اضافه شده
   و با کلید دستی  بوده  کیلو ولت11 و 6 دو ولتاژ  ، دارای  فشار متوسط  در قسمت2 و 1  یها گروه  یها ردیف ترانسفورماتور   که در صورتی .4

 . خواهد شد فه اضا  یاد شده یها ردیف واحد  بهای به درصد 15 باشد،   تبدیل  قابل از خارج
 از   و با کلید دستی  بوده  کیلو ولت20 و 11 دو ولتاژ  ، دارای  فشار متوسط  در قسمت4 و 3  یها گروه  یها ردیف ترانسفوماتور  چنانچه .5

 . خواهد شد  اضافه  یاد شده یها ردیف واحد  بهای به درصد 15 باشد،   تبدیل  قابل خارج
   یاد شده یها ردیف واحد  بهای به درصد 5 کار کند،   ولت231/400/33000 با ولتاژ 4، 3  یها گروه  ورهای ترانسفورمات  که در صورتی .6

 . خواهد شد اضافه
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .7
 

 ها گروه مختصر  ح و شر  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره 
   ساختمان  داخل  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط  
 .  ولت11000/  400/  231  01 
  آزاد  در فضای  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط  
 .  ولت11000/  400/  231  02 
   ساختمان  داخل  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط  
 .231/20000 و یا   ولت20000/  400/  231  03 
  آزاد  در فضای  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط  
 .  ولت20000/  400/  231  04 
  از  ساختمان  داخل  نصب  برای ترانسفورماتور فشار متوسط  
 .  ولت20000/  400/  231 نوع خشک 05 
 .گیری و کنترل  اندازهدستگاه 06 

 



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 214

 

 
 )ریال(بهای کل
 

 
 مقدار

 
 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 

  

 دستگاه 27،105،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر50 هرتز، به قدرت 50

 190101  

  

 دستگاه  

ر فشار متوسط روغنی برای نصب در ترانسفورماتو
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر75 هرتز، به قدرت 50

 190102  

  

 دستگاه 36،187،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر100 هرتز، به قدرت 50

 190103  

  

 دستگاه 45،981،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر125 هرتز، به قدرت 50

 190104  

  

 دستگاه 50،484،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
ت  ول400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر160 هرتز، به قدرت 50

 190105  

  

 دستگاه 54،989،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر200 هرتز، به قدرت 50

 190106  

  

 دستگاه 56،444،000

ر ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب د
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر250 هرتز، به قدرت 50

 190107  

  

 دستگاه 66،871،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر315 هرتز، به قدرت 50

 190108  

  

 دستگاه 83،758،000

رانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در ت
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 . کیلوولت آمپر400 هرتز، به قدرت 50

 190109  

  

 دستگاه 98،850،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 .لت آمپر کیلوو500 هرتز، به قدرت 50

 190110  
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 دستگاه 114،125،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر، بارله 630 هرتز، به قدرت 50
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190111  

  

 دستگاه 140،950،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر، بارله 800 هرتز، به قدرت 50
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190112  

  

 دستگاه 169،599،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر، بارله 1000 هرتز، به قدرت 50
 .فاظتی بوخ هولتزح

 190113  

  

 دستگاه 186،319،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب در 
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر، بارله 1250 هرتز، به قدرت 50
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190114  

  

 دستگاه 240،663،000

ی نصب در ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برا
 ولت 400/11000 /231داخل ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر، بارله 1600 هرتز، به قدرت 50
 .حفاظتی بوخ هولتز

 190115  

  

 دستگاه 27،105،000

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

  کیلو50 هرتزباقدرت 50 ولت، 231/400/11000
 .ولت آمپر

 190201  

  

 دستگاه  

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

  کیلو75 هرتزباقدرت 50 ولت، 231/400/11000
 .ولت آمپر

 190202  
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 دستگاه 36،187،000

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی برای نصب 
، سه فاز، روی سکوی زمینی در فضای آزاد

 100 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190203  

  

 دستگاه 45،981،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 125 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190204  

  

 دستگاه 50،484،000

رانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب ت
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 160 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190205  

  

 دستگاه 54،989،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 200 هرتزباقدرت 50،  ولت400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190206  

  

 دستگاه 56،444،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 250 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190207  

  

 دستگاه 66،871،000

 برای نصب ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 315 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر

 190208  

  

 دستگاه 83،758،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 400 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتزکیلو ولت 

 190209  
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 دستگاه 98،850،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 500 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190210  

  

 دستگاه 114،125،000

ماتور فشار متوسط روغنی برای نصب ترانسفور
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 630 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190211  

  

 دستگاه 140،950،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 800 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190212  

  

 دستگاه 169،599،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 1000 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .بوخ هولتزکیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی 

 190213  

  

 دستگاه 186،319،000

ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی برای نصب 
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 1250 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190214  

  

 دستگاه 240،663،000

وغنی برای نصب ترانسفورماتور فشار متوسط ر
روی سکوی زمینی در فضای آزاد، سه فاز، 

 1600 هرتزباقدرت 50 ولت، 400/11000 /231
 .کیلو ولت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز

 190215  

  

 دستگاه 24،156،000

متوسط روغنی سه فاز  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 / 400 /231
 . کیلوولت آمپر25به قدرت داخل ساختمان  در

 190301  

  

 دستگاه 28،222،000

متوسط روغنی سه فاز  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر50داخل ساختمان به قدرت  در

 190302  



 ترانسفورماتورهای فشار متوسط. فصل نوزدهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 218

 
 )ریال(بهای کل
 

 
 مقدار

 
 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 

  

 دستگاه 32،258،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر75داخل ساختمان به قدرت  در

 190303  

  

 دستگاه 37،046،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر100داخل ساختمان به قدرت  در

 190304  

  

 دستگاه 46،563،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ورماتورترانسف
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر125داخل ساختمان به قدرت  در

 190305  

  

 دستگاه 50،939،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 .ولت آمپر کیلو160داخل ساختمان به قدرت  در

 190306  

  

 دستگاه 55،342،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر200داخل ساختمان به قدرت  در

 190307  

  

 دستگاه 56،778،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
رتز، برای نصب  ه50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر250داخل ساختمان به قدرت  در

 190308  

  

 دستگاه 66،871،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر315داخل ساختمان به قدرت  در

 190309  

  

 دستگاه 83،306،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 / 400 /231
 کیلوولت آمپر، 400داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190310  

  

 دستگاه 100،249،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 / 400 /231
 کیلوولت آمپر، 500ه قدرت داخل ساختمان ب در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190311  
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 دستگاه 113،272،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 630داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190312  

  

 ستگاهد 139،343،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 800داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190313  

  

 دستگاه 164،744،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
رای نصب  هرتز، ب50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 1000داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190314  

  

 دستگاه 180،990،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 1250داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190315  

  

 دستگاه 233،796،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 1600داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190316  

  

 دستگاه 271،584،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400 / 231
ولت آمپر،  کیلو2000داخل ساختمان به قدرت  در
 .رله حفاظتی بوخ هولتز با و

 190317  

  

 دستگاه  

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 کیلوولت آمپر، 2500داخل ساختمان به قدرت  در
 .ه حفاظتی بوخ هولتزرل با و

 190318  

  

 دستگاه 17،964،000

 فاز تکمتوسط روغنی  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصب در50 ولت، 20000 / 231

 . کیلوولت آمپر10داخل ساختمان به قدرت 

 190319  
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 دستگاه 19،059،000

 فاز تکمتوسط روغنی  فشار ترانسفورماتور
 تز، برای نصب در هر50 ولت، 20000 / 231

 . کیلوولت آمپر15داخل ساختمان به قدرت 

 190320  

  

 دستگاه 21،794،000

 فاز تکمتوسط روغنی  فشار ترانسفورماتور
  هرتز، برای نصب در50 ولت، 20000 / 231

 . کیلوولت آمپر25داخل ساختمان به قدرت 

 190321  

  

 دستگاه 28،222،000

غنی سه فاز متوسط رو فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 50به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190401  

  

 دستگاه 32،258،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 75به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .وولت آمپرکیل

 190402  

  

 دستگاه 37،046،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 100به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190403  

  

 دستگاه 46،563،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 125به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190404  

  

 دستگاه 50،939،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 160به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190405  

  

 دستگاه 55،342،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 200به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190406  
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 دستگاه 56،778،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
نصب  هرتز، برای 50 ولت، 20000 /400  /231

 250به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190407  

  

 دستگاه 66،871،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 315به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .کیلوولت آمپر

 190408  

  

 دستگاه 83،297،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار فورماتورترانس
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 400به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .رله حفاظتی بوخ هولتز کیلوولت آمپر، با

 190409  

  

 دستگاه 100،293،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
ای نصب  هرتز، بر50 ولت، 20000 /400  /231

 500به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .رله حفاظتی بوخ هولتز کیلوولت آمپر، با

 190410  

  

 دستگاه 113،272،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 630به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 . حفاظتی بوخ هولتزرله کیلوولت آمپر، با

 190411  

  

 دستگاه 139،343،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 800به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .رله حفاظتی بوخ هولتز کیلوولت آمپر، با

 190412  

  

 دستگاه 164،744،000

متوسط روغنی سه فاز  رفشا ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 1000به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .رله حفاظتی بوخ هولتز کیلوولت آمپر، با

 190413  
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 دستگاه 180،990،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 1250به قدرت  سکوی زمینی در فضای آزادروی 
 .رله حفاظتی بوخ هولتز کیلوولت آمپر، با

 190414  

  

 دستگاه 233،867،000

متوسط روغنی سه فاز  فشار ترانسفورماتور
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231

 1600به قدرت  روی سکوی زمینی در فضای آزاد
 .وخ هولتزرله حفاظتی ب کیلوولت آمپر، با

 190415  

  

 دستگاه  

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر160داخل ساختمان به قدرت  در

 190501  

  

 دستگاه 108،170،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
ب  هرتز، برای نص50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر200داخل ساختمان به قدرت  در

 190502  

  

 دستگاه 114،295،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر250داخل ساختمان به قدرت  در

 190503  

  

 دستگاه 125،510،000

 فاز  سهخشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر315داخل ساختمان به قدرت  در

 190504  

  

 دستگاه 147،579،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر400داخل ساختمان به قدرت  در

 190505  

  

 دستگاه 150،941،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر500داخل ساختمان به قدرت  در

 190506  

  

 دستگاه 172،690،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر630به قدرت داخل ساختمان  در

 190507  
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 دستگاه 203،222،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر800داخل ساختمان به قدرت  در

 190508  

  

 دستگاه 210،141،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر1000داخل ساختمان به قدرت  در

 190509  

  

 دستگاه 249،605،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر1250داخل ساختمان به قدرت  در

 190510  

  

 دستگاه 302،796،000

 سه فاز خشکمتوسط  نسفورماتور فشارترا
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر1600داخل ساختمان به قدرت  در

 190511  

  

 دستگاه 412،725،000

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 .لوولت آمپر کی2000داخل ساختمان به قدرت  در

 190512  

  

 دستگاه  

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر2500داخل ساختمان به قدرت  در

 190513  

  

 دستگاه  

 سه فاز خشکمتوسط  ترانسفورماتور فشار
 هرتز، برای نصب 50 ولت، 20000 /400  /231
 . کیلوولت آمپر3150خل ساختمان به قدرت دا در

 190514  

  190601 .رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع بوخهلتس عدد 2،375،000  
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   شبکه وسایل.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
 .  است  نشده بینی  پیش  فصل ن ای یها ردیفها، در   پایه)PLAN-PROFILE(   پروفیل  پالن های  نقشه  و تهیه برداری  مسیر، نقشه  تعیین هزینه .1
   توزیع  عملیات  و مهارها، هزینه  برق  چراغ  فلزی های ، پایه  برق  توزیع  فلزی های ، پایه  برق  بتونی  تیرهای  ونصب ، حمل  تهیه یها ردیفدر  .2

 کار  نوع به   و با توجه  نشده  بینی  پیش ای  هزینه ریکی الکت  از نظر کارهای ، ولی  است ، منظور شده ها و مهارها در مسیر جاگذاری تیرها، پایه
 . شود  استفاده  مربوط ، باید از ردیف الکتریکی

 و   نشده بینی  مورد نیاز، پیش های ، کابلشوها و لوله  مسی  سیم  و نصب  و حمل  تهیه های ، هزینه42 و 41  یها گروه  یها ردیف  در قیمت .3
 . شود  استفاده  مربوط یها فصل  یها ردیف، باید از   یاد شده یها  هزینه  تعیین برای

،   است  نشده بینی  پیش ، در آن  و ابزارآالت ، حمل  نصب های  و هزینه  است  مصالح  قیمت ، تنها شامل46 و 45  یها گروه  یها ردیف  قیمت .4
،  ، تابلو، ترانسفورماتور و غیره  کنند، مانند کنسول استفادهها ردیف   از این  که تی و تجهیزا  وسایل ، در قیمت  یاد شده های  هزینه  که  است بدیهی

 .  است منظور شده
 . خواهد شد  اضافه  یاد شده یها ردیف واحد  بهای به درصد 15رو باشد،   مهار پیاده ، از نوع35   گروه یها ردیف مهار   که در صورتی .5
 مذکور   عملیات  و برآورد هزینه  منظور نشده  سازی  و پی  زمین  در انواع کنی  پی  هزینه35   و گروه8 تا 2   گروه یها ردیف  در قیمت .6

 .شود  می  کار تعیین  پراکندگی  بعنوان30/1   ضریب  با اعمال  ابنیه  رشته  واحد پایه  بهای  در فهرست  مربوط یها ردیف  براساس
   مالک203204   الی203201  یها ردیف مورد  حسب)  طنابی (  مسی  لخت  از سیم  با استفاده  در محوطه  زمین  اتصال های  شبکه  اجرای برای .7

 . قرار گیرد عمل
 درصد بهای ردیف مربوط به عنوان اضافه بهای 2،چاه کنی در زمین سنگی انجام شود، )صفحه مسی(، اتصال زمین 41چنانچه در گروه  .8

 .شود رداخت میجنس زمین محاسبه و پ

 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .9
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره  مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  مسی  دو پیچه  هوایی کلمپ  25  و ، چوبی  بتونی  تیرهای  پایۀ  مسیر و محل  کردن دهپیا  01
 .  آلومینیومی  پیچۀ  یک  هوایی کلمپ  26 .  فلزی  پایه 
 .  آلومینیومی  دو پیچۀ  هوایی کلمپ  27 . متر8  ارتفاع به    برق تیر بتونی  02
 .  آلومینیومی  دو پیچۀ  آویزی کلمپ  28 .ر مت9  ارتفاع به    برق تیر بتونی  03
 ). گیر سیم (  انتهایی کلمپ  29 . متر10  ارتفاع به    برق تیر بتونی  04
 .  انتهایی  پرسی کلمپ  30 . متر12  ارتفاع به    برق تیر بتونی  05
 .آرمورراد  31 . متر14  ارتفاع به    برق تیر بتونی  06
 .  مسی  لخت سیم  32   و پروفیلهای ، ناودانی  از نبشی  شده ته ساخ  فلزی پایه  07
 .  آلومینیومی  هوایی سیم  33 .  برق  نیروی  توزیع برای به مشا 
 .  گالوانیزه سیم  34 .  برق  چراغ  فلزی پایه  08
 .  برق مهار تیرهای  35 ___ 13-9

 ___ 36-40 .  گرم  گالوانیزه کنسول  14
 ).  مسی صفحۀ (  زمین اتصال  41 ___ 15
 ).  مسی میلۀ (  زمین اتصال  42 .  چرخی  مقره  برای اتریه  16
 ).  گالوانیزه میلۀ (  زمین اتصال  43 . جلوبر براکت  17
 .  گالوانیزه تسمۀ  44 .  فشار ضعیف  چرخی مقره  18
 .  گالوانیزه  و مهره پیچ  45   چینی  سوزنی مقره  19
 . دوسر پیچ  46 .  کیلو ولتی20   چینی  بشقابی مقره  20
 ___ 47 .  جلو برنده میله  21
 .  پالک نصب  48 ___ 22
 .  گذاری شماره  49 ___ 23
   .  مسی  پیچه  یک  هوایی کلمپ  24
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 کیلومتر 15،300

کردن محل پایه، برای تیرهای  پیاده و ردن مسیرک پیاده
 .بتونی، چوبی و پایه فلزی

 200101 

  

 عدد 973،000

 گرد میل  متر، با8، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200201 

  

 عدد 1،299،000

 گرد میل  متر، با8فاع ، به ارتHتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 400 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200202 

  

 عدد 1،429،000

 گرد میل  متر، با8، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 600 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200203 

  

 عدد 577،000

 گرد میل  متر، با8، به ارتفاع Hرق تیپ تیر بتونی ب
 کیلوگرم، برای 800 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200204 

  

 عدد 1،486،000

 گرد میل  متر، با9، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200301 

  

 عدد 1،565،000

 گرد میل  متر، با9، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 400 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200302 

  

 عدد 1،895،000

 گرد میل  متر، با9، به ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 600 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200303 

  

 عدد 2،001،000

 گرد میل  متر، با9، به  ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 800 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200304 

  

 عدد 1،629،000

 گرد میل  متر، با10، به  ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200401 

  

 عدد 1،775،000

 گرد میل  متر، با10، به  ارتفاع Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 400 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200402 
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 عدد 2،072،000

 گرد میل  متر، با10به  ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 600 دودتحمل کششی ح و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200403 

  

 عدد 2،228،000

 ، با با  متر10به  ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، 800 و تحمل کششی حدود دار آج گرد میل

 .های نرم نصب در زمینبرای 

 200404 

  

 عدد 1،851،000

 گرد میل  متر، با12به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200501 

  

 عدد 2،106،000

 گرد میل  متر، با12به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 400 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200502 

  

 عدد 2،544،000

 گرد میل  متر، با12رتفاع به ا، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 600 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200503 

  

 عدد 2،866،000

 گرد میل  متر، با12به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 800 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200504 

  

 عدد 3،358،000

 گرد میل  متر، با12به ارتفاع ، Hتونی برق تیپ تیر ب
 کیلوگرم، برای 1000 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200505 

  

 عدد 3،720،000

 گرد میل  متر، با12به  ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 1200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200506 

  

 عدد 2،548،000

 گرد میل  متر، با14به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 400 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200601 

  

 عدد 3،478،000

 گرد میل  متر، با14به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 600 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم میننصب در ز

 200602 
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 عدد 4،017،000

 گرد میل  متر، با14به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 800تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200603 

  

 عدد 4،210،000

 گرد میل  متر، با14به  ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
یلوگرم، برای  ک1000 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200604 

  

 عدد 4،480،000

 گرد میل  متر، با14به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 1200 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200605 

  

 عدد 5،025،000

 گرد میل  متر، با14به ارتفاع ، Hتیر بتونی برق تیپ 
 کیلوگرم، برای 1500 تحمل کششی حدود و دار آج

 .های نرم نصب در زمین

 200606 

  

 کیلوگرم 14،000

پایه فلزی برای توزیع نیروی برق، ساخته شده 
ازنبشی، ناودانی و پروفیلهای مشابه، شامل برش، 
جوش، خم کاریهای الزم به طورکامل، بایک دست 
رنگ ضدزنگ  و یک دست رنگ روغنی اکلیلی 

 . متر15ی کارهای انجام شده، به ارتفاع تا مرغوب رو

 200701 

  

 کیلوگرم 15،500

پایه فلزی چراغ برق، تهیه شده از لوله سیاه باصفحه 
انتهایی، شامل برش، جوش، خم کاریهای الزم وتعبیه 
محل فیوزهاوپیچ اتصال زمین به طور کامل، بایک 
دست رنگ ضدزنگ و یک دست رنگ روغنی اکلیلی 

 . کارهای انجام شدهمرغوب روی

 200801 

  

 کیلوگرم 15،800
کنسول گالوانیزه گرم برای پایه های برق، 

 .به منظورمصارف مختلف طبق نقشه ومشخصات
 201401 

  

 عدد 39،400
اتریه یک خانه برای مقره چرخی، با میله واشپیل 

 . میلیمتر5×40گالوانیزه، به ابعاد تسمه 
 201601 

  

 عدد 49،900
 دوخانه باراک مربوط، برای مقره چرخی، بامیله اتریه

 . میلیمتر5×40واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201602 

  

 عدد 59،800
اتریه سه خانه باراک مربوط، برای مقره چرخی، بامیله 

 . میلیمتر5×40واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201603 
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 عدد 84،200
برای مقره چرخی، اتریه پنج خانه باراک مربوط، 

 . میلیمتر5×40بامیله واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
 201604 

  

 عدد 307،000
براکت جلوبرسه خانه بااتریه های مربوط، ساخته 

 . گالوانیزه گرم6شده ازنبشی نمره 
 201701 

  

 عدد 447،000
براکت جلوبرپنج خانه بااتریه های مربوط، ساخته 

 .لوانیزه گرم گا6شده ازنبشی نمره 
 201702 

 80S.  201801مقره چرخی فشارضعیف  عدد 36،600  
 70S.  201802مقره چرخی فشارضعیف  عدد 35،700  
  

 عدد 95،500
 کیلوولت، باپایه 20مقره سوزنی چینی رادیوفریت 

 .مربوط، درراس تیر
 201901 

  

 عدد 87،000
  کیلوولت، باپایه20مقره سوزنی چینی رادیوفریت 

 .مربوط، ساقه کوتاه، برای کنسول فلزی
 201902 

  

 عدد 108،000
 کیلوولت، باپایه 20مقره سوزنی چینی رادیوفریت 

 .های مربوط، ساقه بلند، برای کنسول چوبی

 201903 

  

 سری 218،000

 کیلوولت، بانیروی 20دوعددمقره بشقابی چینی 
 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 7000کششی 
 .، ای بال، ای شیکل ومهره چشمیمانندساکت

 202001 

  

 سری 294،500

 کیلوولت، بانیروی 20سه عددمقره بشقابی چینی 
 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 7000کششی 

 .مانندساکت، ای بال، ای شیکل ومهره چشمی

 202002 

  

 سری 361،500

 کیلوولت، بانیروی 20سه عددمقره بشقابی چینی 
می، تمام لوازم مربوط،  کیلوگر12000کششی 

 .مانندساکت، ای بال، ای شیکل ومهره چشمی

 202003 

 202101  .0202001میله جلوبرنده برای ردیف  عدد    
  

 عدد 9،400
کلمپ هوایی یک پیچه از نوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمتر مربع35 تا16هوایی به مقطع 
 202401 

  

 عدد 11،600
وع مسی، برای سیمهای کلمپ هوایی یک پیچه از ن

 . میلیمتر مربع70 تا50هوایی به مقطع 
 202402 

  

 عدد 9،960
کلمپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمتر مربع35 تا16هوایی به مقطع 
 202501 
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 عدد 13،400
کلمپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمتر مربع70 تا50هوایی به مقطع 
 202502 

  

 عدد 23،200
کلمپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، برای سیمهای 

 . میلیمتر مربع185 تا95هوایی به مقطع 
 202503 

  

 عدد 15،400
کلمپ هوایی یک پیچه از نوع آلومینیومی، برای 

 . میلیمتر مربع70 تا35سیمهای هوایی به مقطع 
 202601 

  

 عدد 18،500
لومینیومی، برای کلمپ هوایی دوپیچه از نوع آ

 . میلیمتر مربع70 تا35سیمهای هوایی به مقطع 
 202701 

  

 عدد 25،700
کلمپ هوایی دوپیچه از نوع آلومینیومی، برای 

 . میلیمتر مربع185 تا95سیمهای هوایی به مقطع 
 202702 

  

 عدد 86،700
 70 تا35کلمپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، نمره 

 .میلیمتر مربع
 202801 

  

 عدد 125،000
 240 تا95کلمپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، نمره 

 .میلیمتر مربع
 202802 

 202901  ).سیم گیر(کلمپ انتهایی سه پیچه  عدد 128،500  
 202902  ).سیم گیر(کلمپ انتهایی چهارپیچه  عدد 131،000  
 202903  ).سیم گیر(کلمپ انتهایی پنج پیچه  عدد 170،000  
  

 عدد 326،500
به  کلمپ پرسی انتهایی برای سیم آلومینیوم فوالد

 .، میلیمتر مربع70 تا35مقطع 
 203001 

  

 عدد 338،500
به  کلمپ پرسی انتهایی برای سیم آلومینیوم فوالد

 . میلیمتر مربع240 تا95مقطع 
 203002 

  

 عدد 71،400
 70  تا35برای سیم آلومینیومی به مقطع  ارمورراد

 .میلیمتر مربع
 203101 

  

 عدد 91،500
  240  تا95برای سیم آلومینیومی به مقطع  ارمورراد

 .میلیمتر مربع

 203102 

  

 کیلوگرم 51،700
 میلیمتر مربع، برای 16  تا10سیم لخت مسی به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203201 

  

 کیلوگرم 53،000
 میلیمتر مربع، 35  تا25سیم لخت مسی به مقطع 

 . هواییبرای سیم کشی
 203202 

  

 کیلوگرم 52،800
 میلیمتر مربع، 70  تا50سیم لخت مسی به مقطع 

 .برای سیم کشی هوایی
 203203 
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 کیلوگرم 53،300
 میلیمتر مربع، 185  تا95سیم لخت مسی به مقطع 

 .برای سیم کشی هوایی
 203204 

  

 کیلوگرم 38،900

ی فوالد بدون مغز یا و سیم هوایی آلومینیومی با
، برای سیم کشی BS215 یا DIN048204 مطابق با

 . میلیمتر مربع70  تا35هوایی به مقطع 

 203301 

  

 کیلوگرم 40،300

فوالدی  بدون مغز یا و سیم هوایی آلومینیومی با
، برای سیم کشی BS215 یا DIN048204مطابق با

 . میلیمتر مربع185 تا95هوایی به مقطع 

 203302 

  

 کیلوگرم 48،900

سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفوالدی مطابق 
، برای سیم کشی هوایی BS215 یا DIN048204با

 . میلیمتر مربع300 تا240به مقطع 

 203303 

  

 کیلوگرم 23،000
 میلیمتر مربع، برای سیم 16سیم گالوانیزه به مقطع 

 .کشی هوایی
 203401 

  

 کیلوگرم 24،000
 میلیمتر مربع برای 35تا 25سیم گالوانیزه به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203402 

  

 کیلوگرم 28،700
 میلیمتر مربع برای 70 تا50سیم گالوانیزه به مقطع 

 .سیم کشی هوایی
 203403 

  

 دستگاه 797،500

 متری به طورکامل، شامل 14 تا10مهارتیرهای برق 
پیچ خمیده، سیم مهار، بست سه پیچه، مقره مهار، 

مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مهارکش، میله 
 .مهار

 203501 

  

 دستگاه 736،000

 متری به طور کامل، شامل پیچ 9 تا8مهارتیرهای برق 
خمیده، سیم مهار، بست سه پیچه، مقره مهار، 
مهارکش، میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه 

 .مهار

 203502 

  

 دستگاه 2،363،000

ه مسی به ابعاد اتصال زمین، شامل یک عددصفح
 15 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 3×300×300

 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25کیلو گرم نمک و
 .ن جز زمین سنگیزمی هر نوع  متردر15

 204101 
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 دستگاه 4،005،000

اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد
م،  میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الز5×500 ×500
 کیلوگرم ذغال باچاه کنی 25 کیلو گرم نمک و15

 .ن جز زمین سنگیزمی هر نوع  متردر15تاعمق 

 204102 

  

 دستگاه 4،046،000

اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد
 15 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 5×700×700

 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25کیلو گرم نمک و
 .ن جز زمین سنگیزمی هر نوع در متر15

 204103 

  

 دستگاه 115،000

)کاپرولد(اتصال زمین بامیله مسی مغزفوالدی 
ن زمی هر نوع  میلیمتربا بست مربوط، در1500×16 

 .جز زمین سنگی

 204201 

  

 دستگاه  

اتصال زمین فشارضعیف باتسمه گالوانیزه به ابعاد 
ه گالوانیزه،  مترومیل12 میلیمتر وطول حداکثر3×30

 متروبستهای مربوط، 2 میلیمتروطول 18به قطر
 .به طورکامل

 204301 

  

 دستگاه  

اتصال زمین فشارمتوسط، باتسمه گالوانیزه به ابعاد
 مترومیله گالوانیزه 12 میلیمتر وطول حداکثر3×30

 متروبستهای مربوط، 2 میلیمتر وطول 20به قطر
 .به طور کامل

 204302 

  

 کیلوگرم 19،400
 و 5×30 و 4×25 و 5/2×20تسمه گالوانیزه گرم 

 . میلیمترباسوراخ کاریهای الزم5×50 و 4×40
 204401 

  

 کیلوگرم 30،000
 5پیچ ومهره گالوانیزه به قطرهای مختلف وبه طول 

 . سانتیمتر45تا
 204501 

  

 کیلوگرم 29،500
 میلیمتراز طرفین زده شده، 150-450×16پیچ دوسر 

 . میلیمتری گالوانیزه3×50 ×50رعدد واشرمربع باچها
 204601 

  

 عدد 20،500

 75/0نصب پالک ازورق گالوانیزه، به ضخامت 
 سانتیمتر، شامل نمره و 25×10میلیمتروابعاد 

مشخصات پایه که بارنگ روغنی روی آن نوشته شده 
 ).بدون پالک و بستهای مربوط(باشد 

 204801 

  

 عدد 21،500
ی روی پایه هابارنگ روغنی، به ازای شماره گذار

 .هرپایه
 204901 
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   تلفن یها کابل.   و یکم  بیست فصل
  مقدمه

 
 درج شده در این فصل باید بر ٢Y(L)٢Y-T-Aبلهای تلفن هوایی مهاردار از نوع  و کا٢Y(st)٢Y-Aتمام کابلهای تلفن زمینی از نوع . 1

 درج شده در این فصل باید بر طبق j-Y(st)Yمچنین تمام کابلهای تلفن هوایی از نوع ه.  ساخته شده باشندIEC 708طبق استاندارد 
 . ساخته شده باشندVDE 0815 یا IEC 189استاندارد 

 ساخته ITU-G 655 و ITU-G 652المللی ارتباطات  های اتحادیه بین  تمام کابلهای نوری درج شده در این فصل باید براساس توصیه.2
 .شده باشند

 بیانگر تعداد Y*Z نوری را مشخص کرده و اعداد ای بکار رفته در این فصل، نوع فیبر استفاده شده در کابلهNZ یا DS یا SMهای  واژه .3
 .باشد  می(Z) و تعداد فیبر در هر تیوب (Y)تیوب 

 واحد  ، در بهای  عملیات گونه  این  و هزینه  نشده نیبی  پیش  خاکی ، عملیات  ترانشه  درون  زمینی  تلفن یها کابل   و خواباندن  نصب در عملیات .4
 .  است کار منظور نشده

 . خواهد شد  اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به درصد 15  شوند،  دیوار نصب ، روی  یا خاکی زمینی  تلفن یها کابل   که در صورتی .5
   اضافه  مربوط  واحد ردیف بهای به  درصد 8 شوند،   نصب  کابل  سینی ا رویی   لوله داخلیا خاکی    زمینی  تلفن یها کابل   که در صورتی .6

 .خواهد شد
   قیمت  تعیین  و برای ، در قیمتها منظور نشده  کابل  سینی  دیوار یا روی  روی  تلفن یها کابل   نصب  برای  مربوط  متعلقات  بستها و تمام هزینه .7

 . شود استفاده)   متفرقه وسایل (  و هشتم  بیست  فصل یها ردیف، باید از   مربوط علقات بستها و مت  انواع  و نصب تهیه
،   سربندی  با هزینه ، همراه  یاد شده  عملیات  و هزینه ، منظور نشده و مانند آن میگر اب   تلفن یها کابل   آزمایش ، هزینه  فصل  این در قیمتهای .8

 .  است  شده  بینی پیش)   ارتباطی وسایل (  و دوم  بیست  در فصل  مستقلی  ردیف صورت به،   هر زوج  برای  کاری لحیم
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .9
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره مختصر گروه  شرح  گروه شماره

 از نوع)  میلیمتر8/0(فیلد   ژله کانالی   تلفن کابل A-2Y(St)2Y. 09  از نوع)  میلیمتر5/0 ( زمینی تلفن  کابل 01
A-2YF(L)2Y. 

 از نوع) تر میلیم6/0(هوایی مهاردار    تلفن کابل A-2Y(St)2Y. 10از نوع ) میلیمتر 6/0(  زمینی تلفن  کابل 02
A-2Y (L)2Y-T. 

 از نوع)  میلیمتر8/0(هوایی مهاردار    تلفن کابل A-2Y(St)2Y. 11  از نوع)  میلیمتر8/0 ( زمینی تلفن کابل 03
A-2Y (L)2Y-T. 

 .ال  و سه دوال  تابیده  تلفن سیم J-Y(St)Y. 12  از نوع)  میلیمتر6/0 (  هوایی  تلفن کابل 04
 .SM و DS و NZفیلد کانالی از نوع  نوری ژله کابل J-Y(St)Y. 13  از نوع)  میلیمتر8/0 ( یی هوا  تلفن کابل 05
از نوع)  میلیمتر6/0(فیلد   ژله خاکی   تلفن کابل  06

A-2YF(L)2Yb2Y. 14  فیلد خاکی از نوع  نوری ژله کابلNZ و DS و SM. 

از نوع)  میلیمتر9/0(فیلد   ژله خاکی   تلفن کابل 07
 A-2YF(L)2Yb2Y. 15 نوری مهاردار هوایی از نوع  کابلNZ و DS و SM. 

از نوع )میلیمتر 6/0( فیلد  لهژ کانالی   تلفن   کابل 08
 A-2YF(L)2Y.   
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 مترطول 2،410

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع
 A-2Y(st)2Yمیلیمتر، یک زوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210101 

  

 مترطول 2،540

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع
 A-2Y(st)2Yمیلیمتر، دوزوجی بایک 5/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210102 

  

 رطولمت 3،470

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارزوجی با 5/0  به قطر 

یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210103 

  

 مترطول 3،880

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، پنج زوجی با یک 5/0  به قطر 

 . زمین همراه، برای نصب درون ترانشهسیم اتصال

 210104 

  

 مترطول 4،270

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، شش زوجی با 5/0  به قطر 

یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210105 

  

 مترطول 6،080

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، ده زوجی با یک 5/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210106 

  

 مترطول 8،540

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، پانزده زوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210107 

  

 مترطول 10،600

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، بیست زوجی با 5/0  به قطر 

یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210108 
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 مترطول 13،100

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، بیست وپنج 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب زوجی 
 .درون ترانشه

 210109 

  

 مترطول 15،100

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، سی زوجی بایک 5/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210110 

  

 مترطول 19،100

تیلن از نوعکابل تلفن زمینی باروکش پلی ا
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، چهل زوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210111 

  

 مترطول 23،300

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، پنجاه زوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210112 

  

 مترطول 26،700

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، شصت زوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210113 

  

 مترطول 35،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yتادزوجی بایک  میلیمتر، هف5/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210114 

  

 مترطول 45،900

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، صدزوجی بایک 5/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210115 

  

 مترطول 64،900

ش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی باروک
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، یک صدوپنجاه 5/0  به قطر 

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210116 
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 مترطول 85،700

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، دویست زوجی 5/0  به قطر 

 نصب درون بایک سیم اتصال زمین همراه، برای
 .ترانشه

 210117 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، دویست وپنجاه 5/0  به قطر 

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210118 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، سیصدزوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210119 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، چهارصدزوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210120 

  

 مترطول  

نی باروکش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمی
A-2Y(st)2Yمیلیمتر، پانصدزوجی 5/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210121 

  

 مترطول 2،370

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، یک زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .درون ترانشهسیم اتصال زمین همراه، برای نصب 

 210201 

  

 مترطول 2،730

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، دوزوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210202 

  

 مترطول 4،160

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yچهارزوجی بایک  میلیمتر،6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210203 
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 مترطول 4،620

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنج زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210204 

  

 مترطول 5،190

ش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی باروک
A2Y(st)2Yمیلیمتر، شش زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210205 

  

 مترطول 7،510

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، ده زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210206 

  

 مترطول 10،300

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پانزده زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210207 

  

 مترطول 12،300

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی  میلیمتر، بیست6/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210208 

  

 مترطول 14،300

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، بیست وپنج زوجی 6/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210209 

  

 مترطول 17،000

اروکش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی ب
A2Y(st)2Yمیلیمتر، سی زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210210 

  

 مترطول 21،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، چهل زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .رانشهسیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ت

 210211 

  

 مترطول 27،000

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، پنجاه زوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210212 
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 مترطول 30،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yشصت زوجی  میلیمتر،6/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210213 

  

 مترطول 35،700

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yمیلیمتر، هفتادزوجی بایک 6/0  به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210214 

  

 مترطول 50،500

روکش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی با
A2Y(st)2Yدزوجی بایک ص میلیمتر، 6/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210215 

  

 مترطول 72،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yیکصد و پنجاه میلیمتر، 6/0  به قطر 

 زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب
 .درون ترانشه

 210216 

  

 مترطول 96،100

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی دویست  میلیمتر، 6/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210217 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yوپنجاه دویست ر،  میلیمت6/0  به قطر

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210218 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی سیصد میلیمتر، 6/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210219 

  

 مترطول  

اروکش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی ب
A2Y(st)2Yزوجی چهارصد میلیمتر، 6/0  به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210220 
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 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی پانصد  میلیمتر، 6/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210221 

  

 مترطول 3،550

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک یک  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210301 

  

 مترطول 4،470

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک دو  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210302 

  

 مترطول 5،890

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک چهار  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210303 

  

 مترطول 6،360

ی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی باروکش پل
A2Y(st)2Yزوجی بایک پنج  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210304 

  

 مترطول 6،730

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک شش  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210305 

  

 مترطول 7،480

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی هشت  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210306 

  

 مترطول 11،100

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yک زوجی بایده  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210307 

  

 مترطول 14،900

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک پانزده  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210308 
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 مترطول 19،100

یلن از نوع کابل تلفن زمینی باروکش پلی ات
A2Y(st)2Yزوجی بیست  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210309 

  

 مترطول 23،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yبیست و پنج  میلیمتر، 8/0  به قطر

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .شهدرون تران

 210310 

  

 مترطول 28،500

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک سی  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210311 

  

 مترطول 38،100

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yوجی بایک زچهل  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210312 

  

 مترطول 45،400

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک پنجاه  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210313 

  

 مترطول 55،300

پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی باروکش 
A2Y(st)2Yزوجی شصت  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210314 

  

 مترطول 65،700

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک هفتاد  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .شهسیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون تران

 210315 

  

 مترطول 75،400

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی هشتاد  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210316 
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 مترطول 82،900

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yتاد و هشت هش میلیمتر، 8/0  به قطر

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210317 

  

 مترطول 85،800

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی بایک صد  میلیمتر، 8/0  به قطر

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه

 210318 

  

 مترطول  

کش پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی بارو
A2Y(st)2Yیکصد و پنجاه  میلیمتر، 8/0  به قطر

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210319 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی دویست  میلیمتر، 8/0  به قطر

ون بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب در
 .ترانشه

 210320 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yدویست و پنجاه  میلیمتر، 8/0  به قطر

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب 
 .درون ترانشه

 210321 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی سیصد ر،  میلیمت8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210322 

  

 مترطول  

کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع 
A2Y(st)2Yزوجی چهارصد  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210323 

  

 مترطول  

پلی اتیلن از نوع کابل تلفن زمینی باروکش 
A2Y(st)2Yزوجی پانصد  میلیمتر، 8/0  به قطر

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون 
 .ترانشه

 210324 
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 مترطول 2،590

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، یک زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

وله زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل ل
 .ویاروی سینی کابل

 210401 

  

 مترطول 3،270

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین 6/0به قطر 

همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله ویاروی 
 .سینی کابل

 210402 

  

 مترطول 4،420

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، چهارزوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210403 

  

 مترطول 4،580

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، پنج زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

 لوله زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل
 .ویاروی سینی کابل

 210404 

  

 مترطول 4،890

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، شش زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210405 

  

 مترطول 7،220

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، ده زوجی بایک سیم اتصال زمین 6/0به قطر 

همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله ویاروی 
 .سینی کابل

 210406 

  

 مترطول 9،500

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، پانزده زوجی با یک سیم اتصال 6/0به قطر 

یاداخل لوله زمین همراه، برای نصب روی دیوار
 .ویاروی سینی کابل

 210408 
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 مترطول 11،600

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، بیست زوجی بایک 0 /6به قطر 

سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی 
 .دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل

 210409 

  

 مترطول 14،100

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، بیست وپنج زوجی بایک سیم 6/0به قطر 

اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل 
 .لوله و یاروی سینی کابل

 210410 

  

 مترطول 16،000

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، سی زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

 نصب روی دیواریاداخل لوله زمین همراه، برای
 .ویاروی سینی کابل

 210411 

  

 مترطول 19،900

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، چهل زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210412 

  

 مترطول 26،000

 JY(st)Y از نوع P.V.Cی باروکش کابل تلفن هوای
 میلیمتر، پنجاه زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210413 

  

 مترطول 29،900

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، شصت زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

راه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله زمین هم
 .ویاروی سینی کابل

 210414 

  

 مترطول 47،600

 JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
 میلیمتر، صدزوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210416 
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 مترطول 86،800

 JY(st)Y از نوع P.V.Cفن هوایی باروکش کابل تل
 میلیمتر، دویست زوجی بایک سیم اتصال 6/0به قطر 

زمین همراه، برای نصب روی دیواریاداخل لوله 
 .ویاروی سینی کابل

 210417 

  

 مترطول 3،520

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، یک زوجی بایک سیم 8/0به قطر 
 .ن همراه، برای نصب روی دیواراتصال زمی

 210501 

  

 مترطول 3،990

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، دوزوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210502 

  

 مترطول 5،200

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y چهارزوجی بایک سیم  میلیمتر،8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210503 

  

 مترطول  

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، پنج زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210504 

  

 مترطول 5،770

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، شش زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210505 

  

 مترطول 8،070

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، هشت زوجی بایک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210506 

  

 مترطول 9،110

 از نوع P.V.Cفن هوایی باروکش کابل تل
JY(st)Y میلیمتر، ده زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210507 

  

 مترطول  

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، پانزده زوجی بایک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210508 

  

 مترطول 15،000

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، بیست زوجی بایک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210509 
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 مترطول 8،100

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، بیست وپنج زوجی با 8/0به قطر 
 .صال زمین همراه، برای نصب روی دیواریک سیم ات

 210510 

  

 مترطول 9،500

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، سی زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210511 

  

 مترطول 11،100

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، چهل زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210512 

  

 مترطول 14،200

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، پنجاه زوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 . اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210513 

  

 مترطول 16،800

 از نوع P.V.Cروکش کابل تلفن هوایی با
JY(st)Y میلیمتر، پنجاه وچهارزوجی با 8/0به قطر 

 .یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210514 

  

 مترطول 21،600

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، شصت زوجی بایک 8/0به قطر 

 .سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210515 

  

 مترطول 25،000

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، هفتادزوجی بایک سیم 8/0به قطر 

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210516 

  

 مترطول 29،400

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، هشتادزوجی بایک سیم 8/0به قطر 
 .مین همراه، برای نصب روی دیواراتصال ز

 210517 

  

 مترطول  

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، هشتادوهشت زوجی 8/0به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی 
 . دیوار

 210518 

  

 مترطول  

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y تر، صدزوجی بایک سیم  میلیم8/0به قطر

 .اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210519 
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 مترطول  

 از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، یکصدوپنجاه زوجی 8/0به قطر 

بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی 
 .دیوار

 210520 

  

 مترطول  

نوع  از P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکش 
JY(st)Y میلیمتر، دویست زوجی بایک 8/0به قطر 

 . سیم اتصال زمین همراه، برای نصب روی دیوار

 210521 

  

 مترطول 20،600

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، ده 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210601 

  

 مترطول 28،600

از نوع ه فیلد ژلخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، بیست 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210602 

  

 مترطول 38،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، سی 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210603 

  

 مترطول 39،700

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، چهل 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210604 

  

 مترطول 52،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، پنجاه 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210605 

  

 مترطول 67،700

نوعاز   ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .هفتادزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210606 

  

 مترطول 82،800

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .یکصدزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210607 

  

 مترطول 123،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .یکصدوپنجاه زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210608 
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 مترطول 147،000

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، دویست 6/0  به قطر 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210609 

  

 مترطول 199،500

 نوعاز  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .سیصدزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210610 

  

 مترطول 280،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .چهارصدزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210611 

  

 مترطول 325،500

وعاز ن  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .پانصدزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210612 

  

 مترطول 383،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Yمیلیمتر، 6/0  به قطر 

 .ششصدزوجی، برای نصب درون ترانشه

 210613 

  

 مترطول 31،400

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، ده 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210701 

  

 مترطول 49،100

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، بیست 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210702 

  

 مترطول 68،400

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، سی 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210703 

  

 مترطول 81،300

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، چهل 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210704 

  

 مترطول 95،700

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، پنجاه 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210705 
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 مترطول 120،000

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، هفتاد9/0 قطر به  

 . برای نصب درون ترانشه زوجی،

 210706 

  

 مترطول 163،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، یکصد9/0 قطر به  

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210707 

  

 مترطول 213،500

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، یکصد9/0 قطر به  

 .پنجاه زوجی، برای نصب درون ترانشه و

 210708 

  

 مترطول 243،500

از نوع د ژله فیلخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، دویست 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210709 

  

 مترطول 306،000

از نوع  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، سیصد9/0 قطر به  

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه

 210710 

  

 مترطول  

ز نوعا  ژله فیلدخاکیکابل تلفن 
A-2YF (L) 2Yb 2Y   میلیمتر، 9/0 قطر به 

 .زوجی، برای نصب درون ترانشه چهارصد

 210711 

  

 مترطول 16،300

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
 A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، ده زوجی، 6/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210801 

  

 مترطول 24،700

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، بیست زوجی، 6/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210802 

  

 مترطول 33،000

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، سی زوجی، 6/0  به قطر 

روی سینی  له یاداخل لو یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210803 
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 مترطول 38،200

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، چهل زوجی، 6/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210804 

  

 مترطول 49،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yلیمتر، پنجاه زوجی،  می6/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210805 

  

 مترطول 60،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yزوجی،   میلیمتر، هفتاد6/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210806 

  

 مترطول 75،400

نوع از  کانالی ژله فیلدکابل تلفن
A-2YF (L) 2Yزوجی،   میلیمتر، یکصد6/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210807 

  

 مترطول 108،000

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yپنجاه  و  میلیمتر، یکصد6/0  به قطر

روی  لوله یاداخل  یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210808 

  

 مترطول 135،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، دویست 6/0  به قطر 

روی  داخل لوله یا یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210809 

  

 مترطول 196،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yزوجی،   میلیمتر، سیصد6/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210810 
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 مترطول 253،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yصد  میلیمتر، چهار6/0  به قطر 

روی  داخل لوله یا یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210811 

  

 مترطول 323،000

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yزوجی،   میلیمتر، پانصد6/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210812 

  

 مترطول 356،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، ششصد6/0  به قطر  

روی  ل لوله یاداخ یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210813 

  

 مترطول 29،300

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
 A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، ده زوجی، 9/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210901 

  

 مترطول 47،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
 A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، بیست 9/0  به قطر 

روی  داخل لوله یا یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210902 

  

 مترطول 61،600

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، سی زوجی، 9/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210903 

  

 مترطول 76،700

نوع از ن کانالی ژله فیلدکابل تلف
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، چهل زوجی، 9/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210904 
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 مترطول 92،300

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، پنجاه زوجی، 9/0  به قطر 

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210905 

  

 مترطول 114،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yزوجی،   میلیمتر، هفتاد9/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210906 

  

 مترطول 158،500

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yزوجی،  متر، یکصد میلی9/0  به قطر

روی سینی  داخل لوله یا یا برای نصب روی دیوار
 .کابل

 210907 

  

 مترطول 222،000

نوع از کابل تلفن کانالی ژله فیلد
A-2YF (L) 2Yپنجاه  و  میلیمتر، یکصد9/0  به قطر

روی  داخل لوله یا یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210908 

  

 مترطول 285،000

نوع از ل تلفن کانالی ژله فیلدکاب
A-2YF (L) 2Yمیلیمتر، دویست 9/0  به قطر 

داخل لوله یاروی  یا زوجی، برای نصب روی دیوار
 .سینی کابل

 210909 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 دو میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .یر نگهدارندهتزوجی، برای نصب روی 

  211001 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 سه میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211002 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 چهار میلیمتر، 6/0 رط به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211003 
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 مترطول 7،670

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پنج میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211004 

  

 مترطول 8،990

 اتیلن ا روکش و عایق پلیهوایی مهاردار بکابل تلفن 
 شش میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211005 

  

 مترطول 10،500

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 هشت میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211006 

  

 مترطول 11،300

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 ده میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211007 

  

 مترطول 13،400

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پانزدهمیلیمتر،  6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211008 

  

 مترطول 15،700

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 بیست میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211009 

  

 مترطول 18،100

 اتیلن  روکش و عایق پلیهوایی مهاردار باکابل تلفن 
بیست  میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی و پنج

  211010 

  

 مترطول 21،900

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 سی میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .دهتیر نگهدارنزوجی، برای نصب روی 

  211011 

  

 مترطول 28،600

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 چهل میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211012 

  

 مترطول 33،500

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پنجاه میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211013 
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 مترطول 39،500

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 شصت میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211014 

  

 مترطول 43،600

 اتیلن ار با روکش و عایق پلیهوایی مهاردکابل تلفن 
 هفتاد میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211015 

  

 مترطول 48،100

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 هشتاد میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .ارندهتیر نگهدزوجی، برای نصب روی 

  211016 

  

 مترطول 60،900

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 صد میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211017 

  

 مترطول 90،300

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
صد و  میلیمتر، 6/0 طر ق بهA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی پنجاه

  211018 

  

 مترطول 103،500

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 میلیمتر، 6/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی دویست

  211019 

  

 مترطول 8،220

 اتیلن ایی مهاردار با روکش و عایق پلیهوکابل تلفن 
 دو میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211101 

  

 مترطول 8،640

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 سه میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .هدارندهتیر نگزوجی، برای نصب روی 

  211102 

  

 مترطول 9،210

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 چهار میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211103 

  

 مترطول 11،700

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پنج میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211104 
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 مترطول 12،700

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 شش میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211105 

  

 مترطول 15،300

 اتیلن ردار با روکش و عایق پلیهوایی مهاکابل تلفن 
 هشت میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211106 

  

 مترطول 16،800

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 ده میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .دهتیر نگهدارنزوجی، برای نصب روی 

  211107 

  

 مترطول 20،600

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پانزده میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211108 

  

 مترطول 24،100

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 بیست میلیمتر، 8/0 طره ق بA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211109 

  

 مترطول 25،400

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
بیست  میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی و پنج

  211110 

  

 مترطول 29،200

 اتیلن ایی مهاردار با روکش و عایق پلیهوکابل تلفن 
 سی میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211111 

  

 مترطول 33،000

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 چهل میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .نگهدارندهتیر زوجی، برای نصب روی 

  211112 

  

 مترطول 53،600

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 پنجاه میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211113 

  

 مترطول 58،200

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 شصت میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211114 
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 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 هفتاد میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211115 

  

 مترطول  

 اتیلن ر با روکش و عایق پلیهوایی مهارداکابل تلفن 
 هشتاد میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211116 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
 صد میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارندهزوجی، برای نصب روی 

  211117 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
صد و  میلیمتر، 8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی پنجاه

  211118 

  

 مترطول  

 اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
لیمتر،  می8/0 طر به قA-2Y (L) 2Y-Tنوع از

 .تیر نگهدارنده زوجی، برای نصب روی دویست

  211119 

  

 مترطول 975
 میلیمتر با روکش 6/0سیم تلفن تابیده دوال به قطر 

 .پالستیکی
  211201 

  

 مترطول 1،230
 میلیمتر با روکش 6/0سیم تلفن تابیده سه ال به قطر 

 .پالستیکی
  211202 

  

 مترطول 36،900
 برای SM 12×12 کانالی از نوع کابل نوری ژله فیلد
 .نصب در داخل کانال

  211301 

  

 مترطول 22،100
 برای SM 6×12کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211302 

  

 مترطول 18،600
 برای SM 6×8کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211303 

  

 مترطول 13،100
 برای SM 6×4ابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع ک

 .نصب در داخل کانال
  211304 

  

 مترطول 12،100
 برای SM 6×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211305 

  

 مترطول 11،200
 برای SM 4×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211306 
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 مترطول 10،200
 برای SM 6×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211307 

  

 مترطول 9،850
 برای SM 4×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211308 

  

 مترطول 47،700
 برای DS 6×12کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211309 

  

 مترطول  
 برای DS 6×8کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211310 

  

 مترطول  
 برای DS 6×4کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211311 

  

 مترطول  
 برای DS 6×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211312 

  

 مترطول  
 برای DS 4×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211313 

  

 مترطول  
 برای DS 6×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211314 

  

 مترطول  
 برای DS 4×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211315 

  

 مترطول 47،700
 برای NZ 6×12کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211316 

  

 مترطول 30،200
 برای NZ 6×8کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211317 

  

 مترطول 18،700
 برای NZ 6×4کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .ر داخل کانالنصب د
  211318 

  

 مترطول 13،800
 برای NZ 6×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211319 

  

 مترطول 12،200
 برای NZ 4×2کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211320 

  

 مترطول 11،100
 برای NZ 6×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211321 
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 مترطول 10،300
 برای NZ 4×1کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 .نصب در داخل کانال
  211322 

  

 مترطول 19،500
 برای SM 6×8کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211401 

  

 مترطول 14،200
 برای SM 6×4 نوع کابل نوری ژله فیلد خاکی از

 .نصب درون ترانشه
  211402 

  

 مترطول 11،600
 برای SM 6×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211403 

  

 مترطول 11،100
 برای SM 4×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211404 

  

 مترطول 10،300
 برای SM 6×1از نوع کابل نوری ژله فیلد خاکی 

 .نصب درون ترانشه
  211405 

  

 مترطول 10،000
 برای SM 4×1کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211406 

  

 مترطول  
 برای DS 6×8کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211407 

  

 مترطول  
 برای DS 6×4کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211408 

  

 مترطول  
 برای DS 6×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211409 

  

 مترطول  
 برای DS 4×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211410 

  

 مترطول  
 برای DS 6×1کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .ب درون ترانشهنص
  211411 

  

 مترطول  
 برای DS 4×1کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211412 

  

 مترطول 31،400
 برای NZ 6×8کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211413 

  

 مترطول 19،900
 برای NZ 6×4کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .رون ترانشهنصب د
  211414 



 های تلفن کابل. فصل بیست و یکم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 258

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 14،500
 برای NZ 6×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211415 

  

 مترطول 13،000
 برای NZ 4×2کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211416 

  

 مترطول 11،700
 برای NZ 6×1کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 . درون ترانشهنصب
  211417 

  

 مترطول 11،000
 برای NZ 4×1کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 .نصب درون ترانشه
  211418 

 SM 4×2.   211501کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول 11،600  
 SM 4×1.   211502کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول 9،680  
 DS 4×2.   211503وری مهاردار هوایی از نوع کابل ن مترطول    
 DS 4×1.   211504کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول    
 NZ 6×2.   211505کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول 15،400  
 NZ 4×2.   211506کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول 13،100  
 NZ 4×1.   211507ری مهاردار هوایی از نوع کابل نو مترطول 10،600  
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   ارتباطی وسایل.   و دوم  بیست فصل 
 

  مقدمه
 
   هر زوج  برای  مستقل  ردیف  یک صورت به   فصل ، در این  و مانند آن کاری ، لحیم ، سربندی بندی  با فرم  همراه  تلفن یها کابل   آزمایش هزینه .1

 .  است  شده  بینی  پیش ای  شانه تقسیم به، در جع روجی یا خ  ورودی از مدارهای
   متفاوت  و نیازهای  مشخصات  و تنوع  آن  کاری ریزی  از نظر کاربرد و برنامه  و یا دیجیتال  الکترونیکی  مراکز تلفن  خاص ویژگی به  با توجه .2

 و  ، نصب ، حمل  تهیه  و قیمت ، تعیین  مربوط  و پروژه  مرکز تلفن  کاربردی  خاص  شرایط  مراکز، براساس  این  فنی ، مشخصات هر پروژه
مراکز  به    مربوط  گروه شماره. خواهد شد به جدید، محاس دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد مطابق  آنها، بر حسب  و آزمایش اندازی راه

 .  است16   الکترونیکی تلفن
   یاد شده یها ردیف واحد  بهای به درصد 10 باشند،   ارت دکمه به، مجهز 12 و 11  یها گروه  یها ردیف   تلفن  دستگاههای  که در صورتی .3

 . خواهد شد اضافه
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .4
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  ساده  رومیزی  تلفن دستگاه 11 ). روکار (  تلفن ای  شانه  فلزی تقسیم بهجع 01
 .  دیواری  تلفن دستگاه 12 ). توکار (  تلفن ای  شانه  فلزی تقسیم بهجع 02

 . آزاد  فضای  مخصوص  فلزی  دیواری  تلفن دستگاه 13 ___  04-03
 .  و منشی  رئیس  تلفن سیستم  14 . آزاد  در فضای  نصب  برای  تلفن انشعاب بهجع 05
 .  ردیفی  تلفن سیستم  15 .  تلفن شانه 06
 .  الکترونیکی مرکز تلفن 16.  ازمدار  هر زوج و تست  کاری ، لحیم ، سربندی بندی فرم 07

10-08 ___   
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 عدد  

 زوجی، بدون شانه های 6جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220101 

  

 عدد 58،200

 زوجی، بدون شانه 20جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
روکار، از نوع فلزی ساخت های مربوط، برای نصب 

 .داخل

 220102 

  

 عدد 72،700

 زوجی، بدون شانه 40جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220103 

  

 عدد 105،000

 زوجی، بدون شانه 60جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .اخلد

 220104 

  

 عدد 113،000

 زوجی، بدون شانه 80جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220105 

  

 عدد 126،500

 زوجی، بدون شانه 100جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220106 

  

 عدد 141،500

 زوجی، بدون شانه 120جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220107 

  

 عدد 146،500

 زوجی، بدون شانه 140جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220108 

  

 عدد 161،000

 زوجی، بدون شانه 160ی تلفن جعبه تقسیم شانه ا
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220109 

  

 عدد 182،000

 زوجی، بدون شانه 180جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220110 
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 عدد 191،000

شانه  زوجی، بدون 200جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب روکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220111 

  

 عدد 52،900

 زوجی، بدون شانه های 6جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220201 

  

 عدد 58،200

 زوجی، بدون شانه 20جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
کار، از نوع فلزی ساخت های مربوط، برای نصب تو

 .داخل

 220202 

  

 عدد 62،600

 زوجی، بدون شانه 40جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220203 

  

 عدد 100،500

 زوجی، بدون شانه 60جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .لداخ

 220204 

  

 عدد 111،500

 زوجی، بدون شانه 80جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220205 

  

 عدد 126،500

 زوجی، بدون شانه 100جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220206 

  

 ددع 154،500

 زوجی، بدون شانه 120جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220207 

  

 عدد 160،000

 زوجی، بدون شانه 140جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220208 

  

 عدد 164،000

 زوجی، بدون شانه 160تلفن جعبه تقسیم شانه ای 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220209 
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 عدد 191،000

 زوجی، بدون شانه 180جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220210 

  

 عدد 198،500

نه  زوجی، بدون شا200جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
های مربوط، برای نصب توکار، از نوع فلزی ساخت 

 .داخل

 220211 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 60جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب درفضای آزادباسقف شیبدار، تهیه 

 میلیمترو 1 /5شده از ورق آهن به ضخامت 
درلوالدار، قفل مخصوص، غیرقابل نفوذگردوخاک 

 . به طورکاملوباران، رنگ شده

 220501 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 100جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 1 /5تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
میلیمترودرلوالدار، قفل مخصوص غیرقابل 

 .نفوذگردوخاک وباران، رنگ شده به طورکامل

 220502 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 160عاب تلفن تاجعبه انش
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220503 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 200جعبه انشعاب تلفن تا
ط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، مربو

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220504 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 260جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1هیه شده ازورق آهن به ضخامت ت
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220505 
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 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 300جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220506 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 360جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
وخاک لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگرد

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220507 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 400جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220508 

  

 دستگاه  

 زوجی، بدون شانه های 460جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220509 

  

 دستگاه  

جی، بدون شانه های  زو500جعبه انشعاب تلفن تا
مربوط، برای نصب در فضای آزادباسقف شیبدار، 

 در و  میلیمتر5/1تهیه شده ازورق آهن به ضخامت 
لوالدار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذگردوخاک 

 .وباران، رنگ شده به طورکامل

 220510 

 220601  . زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل6شانه  عدد    
 220602  .وجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل ز10شانه  عدد    
 220603  . زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل20شانه  عدد    
  

 زوج 2،710
فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتست هرزوج 

 .ای ازمدارهای ورودی یاخروجی درجعبه تقسیم شانه
 220701 
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 عدد 92،000
رالکترونیک دستگاه تلفن رومیزی ساده، با شماره گی

 .ساخت داخل) فشاری(
 221102 

  

 عدد 75،700
دستگاه تلفن دیواری، باشماره گیر الکترونیک 

 .ساخت داخل) فشاری(
 221202 

  

 عدد  
دستگاه تلفن دیواری فلزی مخصوص نصب درفضای 

 .آزادیاداخل کارخانه ها، به طورکامل ساخت داخل
 221301 

  

 عدد  

شامل دوخط خارجی سیستم تلفن رئیس ومنشی، 
ودوخط داخلی، باشماره گیر الکترونیک، موزیک 

 .انتظار، به طورکامل ساخت داخل

 221401 

  

 عدد  

 4سیستم تلفن رئیس ومنشی، شامل دوخط خارجی و
خط داخلی، باشماره گیر الکترونیک، موزیک انتظار، 

 .به طورکامل ساخت داخل

 221402 

  

 دستگاه  

 خط 10مل سه خط خارجی، سیستم تلفن ردیفی، شا
 دستگاه تلفن مخصوص ومرکز مربوط با 10داخلی، 

 .موزیک انتظار، به طورکامل ساخت داخل

 221501 

  

 دستگاه  

 خط 10سیستم تلفن ردیفی، شامل سه خط خارجی، 
 دستگاه تلفن مخصوص ومرکزمربوط 6داخلی، 

 .باموزیک انتظار، به طورکامل

 221502 
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   احضار و در بازکن سیستم.  وم و س  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 و   کنفرانس  همزمان  ترجمه های یا سیستم)  دکتریاب ( لوپ  آنتن  نوع سیم  بی  مرکز پیجینگ  از قبیل  دستگاههائی  خاص ویژگی به  با توجه .1

   فنی ، مشخصات  هر پروژه  متفاوت  ونیازهای  مشخصات تنوع، از نظر کاربرد و   و مانند آن ، شارژر باطری  گیرنده ، از قبیل  مربوط سایر تجهیزات
   ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب  وآزمایش اندازی  و راه  ونصب ، حمل  تهیه  و قیمت  تعیین  کاربردی  خاص  شرایط ، بر اساس  وسایل  گونه این

 .  است18 دستگاهها   این وه گر شماره. خواهد شد به جدید محاس دار یا قیمتهای  ستاره قیمتهای
 درصد 45 شود،   هر واحد اضافه  برای  در ورودی  پانل  روی  شستی  و یک  گوشی ، یک230801   ردیف  در بازکن سیستم به   که در صورتی .2
 . خواهد شد  اضافه  یاد شده  واحد ردیف بهای به
 . نمود بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت به ها را باید   سیستم  نوع  باشد، این مورد نیاز  متعارف  اینترکام های  سیستم  که در صورتی .3
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .4
 
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره  صر گروه مخت شرح  گروه شماره
 .  ولت24 یا 12، 6بیزر   10 .نومراتور  01
 .  در ورودی  با یک  مرکزی  در بازکن سیستم  11 .  فشاری  احضار توکار با دکمه پالک  02
 .  با دو در ورودی  مرکزی  در بازکن سیستم  12 .  گالبی شستی  03
 .  کال  نرس  سیستم  مرکزی دستگاه  13 .  کششی نوع احضار توکار از  پالک  04
 .  کال  نرس  سیستم  دوطرفه  اینترکام دستگاه  14 .  پاسخ پالک  05
 . خبر توکار پالک  15 . سردر چراغ  06
 .  کال  نرس  سیستم  پاسخ پالک  16 .ترانسفورماتور  07
 .  کال  نرس یستم سردر س چراغ  17 .  واحدی  تک  دربازکن سیستم  08
 . سیم  بی مرکز پیجینگ  18 . اخبار زنگ  09

 



 سیستم احضار و در بازکن. فصل بیست و سوم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 266

 
 

 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 1،205،000

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانس 
 سیگنال وبیزر، به های چراغ شماره ای با5تغذیه، 

 .طور کامل، ساخت داخل

 230101 

  

 عدد 1،419،000

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانس 
 سیگنال وبیزر،های چراغ ای با  شماره10تغذیه، 

 . به طور کامل، ساخت داخل

 230102 

  

 عدد  

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانس 
 سیگنال وبیزر،های چراغ شماره ای با15تغذیه، 

 .به طور کامل، ساخت داخل

 230103 

  

 عدد  

نومراتور، بدون سیستم قطع خبر وبدون ترانس 
 سیگنال وبیزر،های چراغ شماره ای با20تغذیه، 

 .به طور کامل، ساخت داخل

 230104 

  

 عدد 12،300
پالک احضارتوکاربادکمه فشاری و قوطی مربوط،

 .به طورکامل، ساخت داخل
 230201 

  

 عدد 77،400

شاری و قوطی مربوط، پالک احضارتوکاربادکمه ف
 به کانکتور کامل، ساخت داخل مجهز طور به 

 .مخصوص برای شستی گالبی

 230202 

 230301  .شستی گالبی همراه باسیم وفیش مربوط عدد 19،500  
  

 عدد 111،500
پالک احضارتوکاراز نوع کششی، با قالب کشش 

 .وزنجیرمربوط، به طور کامل
 230401 

  

 عدد 94،200
، شامل المپ خبر، رله، شستی )Cancel(پاسخ پالک 

 .وقوطی به طورکامل، ساخت داخل
 230501 

  

 عدد 30،500
 چراغ سردربایک عددالمپ وقوطی مربوط، به طور

 .کامل، ساخت داخل
 230601 

  

 عدد 32،900
 چراغ سردربادوعددالمپ وقوطی مربوط، به طور

 .کامل، ساخت داخل
 230602 

  

 عدد 40،800

 ولت 24/220 یا 12/220، 6/220 سفورماتورتران
 ولت آمپر، ساخت 100جریان متناوب، با قدرت 

 .داخل

 230701 



 سیستم احضار و در بازکن. فصل بیست و سوم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 267

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 50،300

 ولت 24/220 یا 12/220، 6/220 ترانسفورماتور
 ولت آمپر، ساخت 200جریان متناوب، با قدرت 

 .داخل

 230702 

  

 دستگاه 374،000

، بلندگو، سیستم دربازکن تک واحدی، باشستی خبر
میکروفن، یک عدد گوشی، سیستم فرمان ومنبع 
تغذیه به طورکامل، به استثنای سیم کشی و لوله کشی 

 .مربوط، ساخت داخل

 230801 

 230901  .کامل، ساخت داخل طور  ولت به 6، 12زنگ اخبار عدد 19،800  
 230902  .کامل، ساخت خارج طور  ولت به 12،6 اخبار زنگ عدد    
 231001  .کامل، ساخت داخل  ولت به طور6، 24،12بیزر عدد 25،900  
 231002  .کامل، ساخت خارج  ولت به طور6، 24،12بیزر عدد    
  

 دستگاه 2،027،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

مسکونی   واحد10 ساختمانهای مرتفع به ظرفیت
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231101 

  

 دستگاه 2،959،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

مسکونی  واحد16ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .طورکامل، ساخت داخل به

 231102 

  

 دستگاه 3،680،000

یستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، س
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی20ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231103 

  

 دستگاه 4،337،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
الم خبربه سرایدار، برای بایک در ورودی وسیستم اع

 واحدمسکونی24ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231104 

  

 دستگاه 5،558،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 32ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .رکامل، ساخت داخلبه طو

 231105 
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 دستگاه 6،135،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 36ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231106 

  

 دستگاه 6،822،000

رکز اپراتورتوسط سرایدار، سیستم دربازکن مرکزی بام
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 40ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231107 

  

 دستگاه 8،045،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
ای بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، بر

 واحدمسکونی 48ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231108 

  

 دستگاه 9،458،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 56ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231109 

  

 دستگاه 10،035،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
بایک در ورودی وسیستم اعالم خبربه سرایدار، برای 

 واحدمسکونی 60ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231110 

  

 دستگاه 2،572،000

یدار، سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرا
دیگری  و سرایدار ورودی یکی توسط در دو با

مستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای  به طور
 واحدمسکونی 10ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231201 

  

 دستگاه 3،739،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار طدر ورودی یکی توس دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 16ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231202 
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 دستگاه 4،657،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

ل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای به طورمستق
 واحدمسکونی 20ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231203 

  

 دستگاه 5،528،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

، برای به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار
 واحدمسکونی 24ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231204 

  

 دستگاه 7،000،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 32فیت ساختمانهای مرتفع به ظر
 .به طورکامل، ساخت داخل

 231205 

  

 دستگاه 7،713،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 36ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .، ساخت داخلبه طورکامل

 231206 

  

 دستگاه 8،376،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 40ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231207 

  

 دستگاه 10،088،000

سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، 
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 48ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231208 
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 دستگاه 11،899،000

رکزی بامرکز اپراتورتوسط سرایدار، سیستم دربازکن م
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 56ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231209 

  

 دستگاه 12،612،000

دار، سیستم دربازکن مرکزی بامرکز اپراتورتوسط سرای
دیگری  و سرایدار در ورودی یکی توسط دو با

به طورمستقل وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای 
 واحدمسکونی 60ساختمانهای مرتفع به ظرفیت 

 .به طورکامل، ساخت داخل

 231210 

  

 دستگاه 2،831،000

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
نوری،  یکاتورنصب می شود، شامل دکمه هاواند

بلندگو، میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنگ 
پیانویی، دکمه پیجینگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 . اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخت داخل10کنترل 

 231301 

  

 دستگاه 3،666،000

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
ی، نور نصب می شود، شامل دکمه هاواندیکاتور

بلندگو، میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنگ 
پیانویی، دکمه پیجینگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 . اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخت داخل20کنترل 

 231302 

  

 دستگاه 4،038،000

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن 
نوری،  نصب می شود، شامل دکمه هاواندیکاتور

 میکروفون داخلی، گوشی یادهنی، زنگ بلندگو،
پیانویی، دکمه پیجینگ ومنبع تغذیه، حداکثربرای 

 اطاق بیمارستان به طورکامل، ساخت 30کنترل 
 .داخل

 231303 

  

 دستگاه 382،500

 دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با
پری امپلی فایرداخلی، المپ اشغال از نوع دیواری 

رای نصب دراطاق بیماربا شستی توکاریا روکار، ب
 .احضاروکانکتورشستی گالبی، ساخت داخل

 231401 
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 عدد 344،500

دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با
پری امپلی فایرداخلی، المپ اشغال از نوع دیواری 
توکاریا روکار، برای نصب دراطاق بیماربا شستی 

 .احضار، ساخت داخل

 231402 

  

 دعد 83،900

قوطی مربوط، مجهز با نوع توکار از پالک خبر
مخصوص برای شستی گالبی، باکابل  کانکتور به 

و شستی گالبی برای سیستم نرس کال،  مربوط
 .ساخت داخل

 231501 

  

 عدد 87،000

، شامل المپ خبر، رله، شستی )Cancel(پالک پاسخ 
وقوطی مربوط وهماهنگ باسیستم نرس کال، به 

 . داخلطورکامل، ساخت

 231601 

  

 عدد 89،700
چراغ سردر، باقوطی مربوطو هماهنگ باسیستم نرس 

 .کال به طور کامل، ساخت داخل
 231701 
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   تلویزیون  آنتن سیستم.   و چهارم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
  طور مستقل به   بستها که ، باید قیمت یاد شده  یها ردیف   قیمت  رعایت  روکار، ضمن صورت به 14   گروه یها ردیف از   استفاده در صورت .1

 . قرار گیرد  عمل  نیز، مالک  است  شده بینی پیش)   متفرقه وسایل (  و هشتم  بیست در فصل
 . استUHF و VHF باندهای  مگا هرتز860 تا 5، فرکانسهای 14 الی 4ی ها گروهی ها ردیفمحدوده فرکانسی  .2
   و نیازهای  مشخصات  و تنوع  آن  کاری ریزی  از نظر کاربرد و برنامه)CCTV(   مدار بسته  تلویزیون یستم س  خاص ویژگی به  با توجه .3

 و   و نصب ، حمل  تهیه  و قیمت ، تعیین  مربوط  و پروژه  سیستم  کاربردی  خاص  شرایط  سیستمهابر اساس  این  فنی ، مشخصات  هر پروژه متفاوت
 .  است15   سیستم  این  گروه شماره. خواهد شد به جدید محاس دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد، مطابق ب آنها بر حس اندازی راه
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .4
 
 

 ها گروهتصر  مخ  و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح گروه شماره
 . VHF  کانال  تمام  تلویزیون  گیرندۀ آنتن  01
 .UHF   کانال مام ت  تلویزیون  گیرندۀ آنتن  02
 .  تلویزیون  گیرندۀ  آنتن  نصب  مخصوص پایه  03
 .VHFو UHFچند باندی   کنندۀ تقویت  04
05 --- 
06 --- 
 .VHFو UHFباند  تمامخط    کنندۀ تقویت  07
08 --- 
 .  عبوری  تقسیم جعبۀ  09
 .  انشعابی  تقسیم جعبۀ  10
 .  گیرنده رابط  11
 .  توکار تلویزیون پریز میانی  12
 .  توکار تلویزیون پریز انتهایی  13
 .  کواکسیال کابل  14
 .  مدار بسته  تلویزیون سیستم  15
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 دستگاه 494،500

 ، باVHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان10حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانس تطبیق 8حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240101 

  

 دستگاه 533،500

 ، باVHF در باند ام کانالآنتن گیرنده تلویزیون تم
قدرت دریافت  و )Element(  المان13حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانس تطبیق 10حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240102 

  

 دستگاه 626،000

 ، باVHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان16حداقل 
 اهم به 75/300، باترانس تطبیق  دسیبل12حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240103 

  

 دستگاه 494،500

 ، باUHF در باند آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال
قدرت دریافت  و )Element(  المان40حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانس تطبیق 12حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240201 

  

 دستگاه 562،000

 ، باUHF در باند نتن گیرنده تلویزیون تمام کانالآ
قدرت دریافت  و )Element(  المان90حداقل 
 اهم به 75/300 دسیبل، باترانس تطبیق 15حداقل 

 .کامل، ساخت داخل طور

 240202 

  

 دستگاه 236،000

پایه مخصوص نصب آنتن گیرنده تلویزیون، ساخته 
 و به  متر5/2 لوله گالوانیزه به طول حدود شده از

بستهای الزم  و ، با درپوش باران گیر سانتیمتر3قطر 
 .تمام متعلقات و

 240301 

  

 دستگاه 2،845،000

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 20 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240401 
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 دستگاه 3،494،000

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 25 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240402 

  

 دستگاه 3،602،000

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های فوق، های مجزا برای باند ورودی
 دسیبل 30 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240403 

  

 دستگاه 4،173،000

 با UHF وVHF چند باندیتقویت کننده تمام کانال
شامل منبع های مجزا برای باندهای فوق،  ورودی
 دسیبل 35 ضریب تقویت حدود  ولتی، با220تغذیه 

 .ساخت خارج

 240404 

  

 دستگاه 2،361،000

 با ضریب VHF و UHFتقویت کننده خط تمام باند 
 ولتی، 220 دسیبل شامل منبع تغذیه 20تقویت حدود 
 .ساخت خارج

 240701 

  

 دستگاه 2،958،000

 با ضریب VHF و UHFتقویت کننده خط تمام باند 
 ولتی، 220 دسیبل شامل منبع تغذیه 30تقویت حدود 
 .ساخت خارج

 240702 

  

 دستگاه 289،000

و یک انشعاب  عبور یک خط جعبه تقسیم عبوری با
یک  انشعاب و  دسیبل در15-10 تضعیف حدود با و

کامل، ساخت  عبوری به طور دسیبل برای امواج مدار
 .خارج

 240901 

  

 دستگاه 333،500

 انشعاب و و دو عبور یک خط جعبه تقسیم عبوری با
عبوری و  مدار دسیبل برای امواج 2 تضعیف حدود با

کامل،  انشعاب به طور هر  دسیبل در15-10 تضعیف
 .ساخت خارج

 240902 

  

 دستگاه 437،000

انشعاب  و چهار عبور یک خط جعبه تقسیم عبوری با
عبوری   دسیبل برای امواج مدار3 تضعیف حدود با و

 انشعاب به طور هر  دسیبل در15-10و تضعیف 
 .کامل، ساخت خارج

 240903 
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 دستگاه 530،000

جعبه تقسیم عبوری بایک خط عبور و شش انشعاب 
 دسیبل برای امواج مدار عبوری 6و با تضعیف حدود 

 دسیبل در هر انشعاب به طور 16-12و تضعیف 
 .کامل، ساخت خارج

 240904 

  

 دستگاه 588،500

 انشعاب هشتجعبه تقسیم عبوری بایک خط عبور و 
مواج مدار عبوری  دسیبل برای ا8و با تضعیف حدود 

 دسیبل در هر انشعاب به طور 19-12و تضعیف 
 .کامل، ساخت خارج

 240905 

  

 دستگاه 262،500
 تضعیف حدود انشعاب و دو جعبه تقسیم انشعابی با

 . ساخت خارجکامل طور انشعاب، به  هر دسیبل در 3
 241001 

  

 دستگاه 330،000
 دودسه انشعاب وتضعیف ح جعبه تقسیم انشعابی با

 . ساخت خارجکامل طور انشعاب، به  هر  دسیبل در6
 241002 

  

 دستگاه 402،000

چهار انشعاب وتضعیف  جعبه تقسیم انشعابی با
 ساخت کامل طور انشعاب، به  هر  دسیبل در8 حدود
 .خارج

 241003 

  

 عدد 48،700

 مترکابل کواکسیال وفیشهای 2 حدود گیرنده با رابط
پریز  گیرنده تلویزیون و ه مربوط، برای اتصال ب
 .تلویزیون ساخت داخل

 241101 

  

 عدد 272،500

 تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی میانی توکار پریز
 2 افت عبوری حدود ، باVHF و UHFباند در 

 دسیبل، ساخت 7افت انشعابی حدود  دسیبل، و
 .خارج

 241201 

  

 عدد 274،500

 سیستم آنتن مرکزیتلویزیون برای  میانی توکار پریز
 2 افت عبوری حدود ، باVHF و UHFباند در 

 دسیبل، ساخت 14افت انشعابی حدود  دسیبل، و
 .خارج

 241202 

  

 عدد 272،500

 تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی انتهایی توکار پریز
 دسیبل، 2افت حدود  ، باVHF و UHFباند در 

 .ساخت خارج

 241301 
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 مترطول 15،400

 اهم، برای 75 کواکسیال باامپدانس مشخصه کابل
برای نصب  3C-2Vاز نوع گیرنده تلویزیونی، 

 .داخلتوکار، ساخت 

 241401 

  

 مترطول 13،100

 اهم، برای 75کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه 
برای نصب  4,5C-2Vاز نوع گیرنده تلویزیونی، 

 .داخلتوکار، ساخت 

 241402 

  

 مترطول 10،600

 اهم، برای 75واکسیال باامپدانس مشخصه کابل ک
برای نصب  7C-2Vاز نوع گیرنده تلویزیونی، 

 .داخلتوکار، ساخت 

 241403 
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   مادرساعت سیستم.   و پنجم  بیست فصل
 

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

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  الکترونیکی مادر ساعت  01
 .ریز  برنامه دستگاه  02
 .  وقت  ثبت دستگاه  03
 .  دیواری طرفه  یک  فرعی ساعت  04
 . آویز  دوطرفه  فرعی ساعت  05
 .  ساختمان  در خارج  نصب  آویز برای طرفه  یک  فرعی ساعت  06
 .  ساختمان  در خارج  نصب  آویز برای  دوطرفه  فرعی ساعت  07
 .  عمل  اتاق  برای  دیواری ساعت  08
 . طرفه  روکار یک  کوارتز دیواری ساعت  09
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 دستگاه 13،911،000

دقت  مادرساعت الکترونیکی کوارتز کریستالی، با
 عدد 50باحداکثر سال، برای کار یک دقیقه در حدود

 غیاب و و ساعت فرعی، قابل کاربادستگاه حضور
باطری نیکل  شارژر به  ریز مجهز دستگاه برنامه

 ساعت قطع برق، با ظرفیت 12کادمیوم، برای حدود
 ولت 24 متناوب و ولت220کامل، قابل کارباولتاژ 

 .مستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخت خارج

 250101 

  

 دستگاه 14،032،000

دقت  ساعت الکترونیکی کوارتز کریستالی، با مادر
 100 حداکثر با سال، برای کار یک دقیقه در حدود

عدد ساعت فرعی، قابل کاربادستگاه حضوروغیاب 
ی نیکل ودستگاه برنامه ریز مجهزبه شارژرباطر

 ساعت قطع برق، با ظرفیت 12کادمیوم، برای حدود
 ولت 24 ولت متناوب و220کامل، قابل کارباولتاژ 

 .مستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخت خارج

 250102 

  

 دستگاه 15،649،000

مادرساعت الکترونیکی کوارتز کریستالی، بادقت 
 عدد 150حدودیک دقیقه درسال، برای کارباحداکثر

ساعت فرعی، قابل کاربادستگاه حضوروغیاب 
ودستگاه برنامه ریز مجهزبه شارژرباطری نیکل 

 ساعت قطع برق، با ظرفیت 12کادمیوم، برای حدود
 ولت 24 ولت متناوب و220کامل، قابل کارباولتاژ 

 .مستقیم، مجهزبه تنظیم کننده سریع، ساخت خارج

 250103 

  

 دستگاه 12،946،000

ریز، برای ایجاد ضربه های الکتریکی دستگاه برنامه 
 طبق برنامه مخصوص، بافاصله زمانی حداقل بین دو

 24آژیرهای  یا با زنگها ای، قابل کار  دقیقه5سیگنال 
نوع   ولت متناوب، دارای دو220ولت مستقیم یا

 .برنامه ریزی، ساخت خارج

 250201 

  

 دستگاه 12،946،000

ت ودقیقه روی دستگاه ثبت وقت، تاریخ، روز، ساع
مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به 
مادرساعت، دارای فاصله زمان یک دقیقه ای، با چاپ 

 .دورنگ، ساخت خارج

 250301 
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 دستگاه 16،361،000

دستگاه ثبت وقت، تاریخ، روز، ساعت ودقیقه روی 
مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به 

 ای، با چاپ مادرساعت، دارای فاصله زمان یک دقیقه
دورنگ، ساخت خارج برای کار مستقل ازمادرساعت، 

 12مجهزبه شارژرباطری نیکل کادمیوم، برای حدود
 ولت 220ساعت قطع برق، قابل اتصال به برق 

 . ولت مستقیم24متناوب یا

 250302 

  

 عدد 1،806،000

ساعت فرعی یکطرفه دیواری روکار، قابل تغذیه 
ی یک دقیقه ای، بدون ازمادرساعت، باسیستم نوسان

 . سانتیمتر، ساخت خارج25صدا، به قطرحدود

 250401 

  

 عدد 2،047،000

ساعت فرعی یکطرفه دیواری روکار، قابل تغذیه 
ازمادرساعت، باسیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخت خارج30صدا، به قطرحدود

 250402 

  

 عدد 2،400،000

ری روکار، قابل تغذیه ساعت فرعی یکطرفه دیوا
ازمادرساعت، باسیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون 

 . سانتیمتر، ساخت خارج40صدا، به قطرحدود

 250403 

  

 عدد 3،548،000

مادرساعت،  ساعت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
سیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، به  با

 . سانتیمتر، ساخت خارج25قطرحدود

 250501 

  

 عدد 4،478،000

مادرساعت،  ساعت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
سیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، به  با

 . سانتیمتر، ساخت خارج30قطرحدود

 250502 

  

 عدد 5،076،000

مادرساعت،  ساعت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از
باسیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، به 

 . سانتیمتر، ساخت خارج40دودقطرح

 250503 

  

 عدد 2،771،000

ساعت فرعی یکطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

 سانتیمتر، 40یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250601 
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 عدد 3،317،000

ارج ساعت فرعی یکطرفه آویز، برای نصب درخ
سیستم  ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، با

 60نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .سانتیمتر، ساخت خارج

 250602 

  

 عدد 3،906،000

ساعت فرعی یکطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

 سانتیمتر، 75یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250603 

  

 عدد 4،839،000

ساعت فرعی یکطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

 سانتیمتر، 90یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250604 

  

 عدد 5،230،000

ساعت فرعی دوطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

 سانتیمتر، 40یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250701 

  

 عدد 6،690،000

ساعت فرعی دوطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

تیمتر،  سان60یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250702 

  

 عدد 7،786،000

ساعت فرعی دوطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی 

 سانتیمتر، 75یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250703 

  

 عدد 9،725،000

ساعت فرعی دوطرفه آویز، برای نصب درخارج 
ان، قابل تغذیه از مادرساعت، باسیستم نوسانی ساختم

 سانتیمتر، 90یک دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 .ساخت خارج

 250704 

  

 عدد 2،315،000

 12 سانتیمتر، کرونومتری 25ساعت دیواری به قطر
 مترکابل 3ساعته برای اطاقهای عمل باکنترل فشاری و

 .به طورکامل، ساخت خارج

 250801 
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 عدد 170،500

ساعت کوارتزدیواری روکار یکطرفه، قابل تغذیه 
باباطری، با سیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، 

 . سانتیمتر، ساخت داخل25به قطرحدود

 250901 

  

 عدد 175،500

ساعت کوارتزدیواری روکار یکطرفه، قابل تغذیه 
باباطری، با سیستم نوسانی یک دقیقه ای، بدون صدا، 

 . سانتیمتر، ساخت داخل30به قطرحدود

 250902 
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   حریق  و اطفای  اعالم وسایل.   و ششم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 با   تغذیه  و منبع  با باطری  اصلی  کنترل ، شامل  مدار بسته ، از نوع  فصل  در این  شده  درج)Conventional (  متعارف  حریق  اعالم مراکز کنترل .1

   قابلیت ، دارای باطری به   معکوس  و اتصال  کوتاه  در برابر اتصال  شده  محافظت  اتوماتیک ، شارژر تمام  مستقیم  ولت24   شده  تثبیت خروجی
   در اجزای  نقص  دادن  نشان  برای یهای چراغ   وآزمایش  یاب  مدار عیب  مراکز، باید دارای این.  هستند  شده  بندی  یا آب  خشک کار با باطریهای

 مدارها بعد از هر   برگرداندن  عادی وضعیت به   برای ، کلید و کنترلهایی  نقص  اعالم  برای ، زنگ  حریق  نواحی  تعیین  برای یهای چراغ،  سیستم
   باید دارای  سیستم نهمچنی. ماند، باشند  می ، روشن  دستگاه  در آمدن  عادی حالت به آژیر تا   صدای  بعد از قطع  حتی  که  و چراغی  حریق اعالم

   آالرم هر خروجی.  باشد)ALARM ZONE(   نواحی  آالرم  تفکیکی  و خروجی)MASTER ALARM (  اصلی  آالرم  مشترک خروجی
   نصب  برای هایی ترمینال  مراکز باید دارای ، این همچنین.  باشد را داشته)  یا آژیر زنگ (  دو وسیله  حداقل  تحمل  باید قابلیت ای  یا ناحیه اصلی

 . باشند مدار تکرار کننده
،   حریق  اطفای  دستگاههای  و تحریک  تغذیه  با قابلیت  اتوماتیک ، از نوع  فصل  در این  شده  درج  متعارف  حریق  و اطفای  اعالم مراکز کنترل .2

   الکترونیکی  مدولهای  مراکز باید دارای این.  هستند  و دستی اتیکطور اتوم به    کار مدارات  و نظارت  کنترل  برای  و بصری  سمعی  سیستم دارای
 . باشند  ضد آتش  و پوشش  اتوماتیک  و شارژر تمام  شده بندی  یا آب  خشک  شارژ از نوع  قابل ، باطری  و گسترش  تعویض قابل

کار  به    حریق  از مراکز اعالم  شده  ارسال  حریق  اعالم  سیگنالهای دن دا  نشان ، برای  فصل  در این  شده  درج  حریق  اعالم مراکز تکرار کننده .3
 . هستند  تغذیه  و فاقد سیستم  و بصری طور سمعی به    آزمایش  امکان  مراکز دارای این. روند می
 ٥٨٣٩.B.S  وNFPA٧٢E، مانند  المللی بین   استانداردهای ، باید مطابق  فصل  در این  شده بینی  پیش  وتجهیزات  وسایل  تمام  فنی مشخصات .4

 . باشد٥٤٤٥.B.S و
 یاد   استانداردهای  بر اساس  که  مورد تایید است  کشور، در صورتی  داخل  ساخت  حریق  و اطفای  اعالم  و تجهیزات  و کاربرد وسایل استفاده .5

 .، باشند  ایران  صنعتی ات استاندارد و تحقیق مهر موسسه به و ممهور   شده ، تولید و ساخته شده
،   کاری ریزی ، از نظر کاربرد، برنامه  میکرو کامپیوتری)ADDRESSABLE (پذیر  آدرس  حریق  اعالم  سیستم  خاص ویژگی به  با توجه .6

  ، تعیین  مربوط  و پروژه ستم کاربرد سی  خاص  شرایط  سیستمها، بر اساس  نوع  این  فنی ، مشخصات  هر پروژه  متفاوت  و نیازهای  مشخصات تنوع
  شماره. خواهد شد به جدید محاس دار یا قیمتهای  ستاره  قیمتهای  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب اندازی  و راه  و نصب ، حمل  تهیه و قیمت

 .  است12   سیستم  این گروه
 گاز   نشت ، یا دتکتورهای  مربوط  گاز سوخت  نشت  و دتکتورهای ل با مرکز کنتر  گاز سوخت  خبر نشت  اعالم سیستم به  نیاز  در صورت .7

  بینی دار پیش  ستاره  ردیف صورت به ها را باید   سیستم ، این  تکی  گاز سوخت  نشت  و یا دتکتورهای  حریق  اعالم سیستم به    اتصال  قابل سوخت
 .نمود

 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح ز، شماره مورد نیا یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .8
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .  حریق  اعالم مرکز کنترل  01
 .  حریق  اعالم شستی  02
 .  حریق  اعالم زنگ  03
 . خطر آژیر اعالم  04
 . زن  چشمک چراغ  05
 . دتکتور دودی  06
 . دتکتور حرارتی  07
 .  حریق  اطفای  دستگاههای  تحریک  مخصوص شستی  08
 .  حریق  و اطفای  اعالم مرکز کنترل  09
 .  گردان  از نوع  خطر حریق  اعالم  مخصوص چراغ  10
 .  حریق  اعالم مرکز تکرار کننده  11
 .رپذی  آدرس  حریق  اعالم سیستم  12
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 260101  . مداری4مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 6،938،000  
 260102  . مداری8مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 9،272،000  
 260103  . مداری12مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 11،245،000  
 260104  . مداری16مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 14،317،000  
 260105  . مداری24مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 19،668،000  
 260106  . مداری32مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 22،206،000  
 260107  . مداری40 مرکزکنترل اعالم حریق متعارف دستگاه 28،845،000  
 260108  . مداری48مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه 34،352،000  
  

 دستگاه 342،000

سخت  قابلیت کاردر شرایط شستی اعالم حریق با
ومقاوم دربرابرآتش، به رنگ قرمز، دارای مجموعه 
کنتاکتهایی که بتوانددرسیستمهای مداربازوسیستمهای 

اده قرارگیردودر داخل محفظه مداربسته مورداستف
روی آن، یک شستی آزمایش قرارداشته باشد، تابتوان 
هرلحظه بدون به صدادرآوردن آژیراعالم حریق، 

 .صحت کارمداررابررسی نمود

 260201 

  

 دستگاه 402،000

 سانتیمتر، باپوشش 10زنگ اعالم حریق به قطرحدود
نس  ولت مستقیم، با تولرا24ضدگردوخاک، باولتاژکار

 .مناسب

 260301 

  

 دستگاه 449،500

 سانتیمتر، باپوشش 15زنگ اعالم حریق به قطرحدود
 ولت مستقیم، با تولرانس 24ضدگردوخاک، باولتاژکار

 .مناسب

 260302 

  

 دستگاه 427،500

آژیراعالم خطراز نوع الکترومکانیکی، بافرکانس باالو 
، )Aکالس( متر3 دسیبل در100فشارآکوستیکی حدود

 . ولت مستقیم، باتولرانس مناسب24ولتاژکاربا

 260401 

  

 دستگاه 304،000

آژیرالکترونیکی دارای حداقل دو صداوخروجی 
، )Aکالس ( متر 1 دسیبل در100بافشارآکوستیکی 

 . ولت مستقیم باتولرانس مناسب24باولتاژکار

 260402 

  

 دستگاه 272،500
 24چراغ چشمکزن سیستم اعالم حریق، باولتاژکار

 .ولت مستقیم با تولرانس مناسب
 260501 
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 دستگاه 460،500

، )نوری یااپتیکی(دتکتوردودی از نوع فتوالکتریک 
 ولت 24دارای پوشش ضد گردوخاک، باولتاژکار

مستقیم، باتولرانس مناسب وچراغ نشان دهنده نصب 
 .شده روی دتکتور

 260601 

  

 دستگاه 450،500

یون دو محفظه ای، دارای دتکتوردودی از نوع یونیزاس
 ولت مستقیم، 24پوشش ضدگردو خاک، باولتاژکار

باتولرانس مناسب وچراغ نشان دهنده نصب شده 
 .روی دتکتور

 260602 

  

 دستگاه 388،500

مقابل  العمل سریع در عکس حرارتی با دتکتور
درجه حرارت ثابت  سرعت افزایش درجه حرارت، با

 هرعملکرد از بعد تعمیر تعویض یا از که بی نیاز
 24 ولتاژکار و خاک، با باشد، داری پوشش ضدگرد

چراغ نشان دهنده  تولرانس مناسب و ولت مستقیم، با
 .نصب شده روی دتکتور

 260701 

  

 دستگاه 321،000

العمل در مقابل درجه حرارت  دتکتورحرارتی باعکس
، که احتیاج به هیچ ) درجه سانتیگراد57حدود(ثابت 

 یاتعمیربعدازهر عملکردنداشته گونه تعویض
 24باشدودارای پوشش ضدگردوخاک، باولتاژکار

ولت مستقیم، باتولرانس مناسب وچراغ نشان دهنده 
 .نصب شده روی دتکتور

 260702 

  

 دستگاه 346،500

دتکتورحرارتی باعکس العمل در مقابل درجه حرارت 
، که احتیاج به هیچ ) درجه سانتیگراد80حدود(ثابت 
 تعویض یاتعمیربعدازهر عملکردنداشته گونه

 24باشدودارای پوشش ضدگردوخاک، باولتاژکار
ولت مستقیم، باتولرانس مناسب وچراغ نشان دهنده 

 .نصب شده روی دتکتور

 260703 

  

 دستگاه 488،000
شستی مخصوص تحریک دستگاههای اطفای حریق 

 .طوردستی، باکاربرددرسیستمهای مداربازومداربسته به
 260801 

  

 دستگاه 7،071،000
 یک مدار اطفای حریق متعارف، با مرکزکنترل اعالم و

 .اعالم حریق مدار دو و اطفا
 260901 
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 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 8،628،000
 مدار دو اطفای حریق متعارف، با کنترل اعالم و مرکز
 . مدار اعالم حریق4 و اطفا

 260902 

  

 دستگاه 10،185،000
 سه مدار  حریق متعارف، بااطفای کنترل اعالم و مرکز
 . مدار اعالم حریق6 و اطفا

 260903 

  

 دستگاه 12،041،000
 چهار اطفای حریق متعارف، با کنترل اعالم و مرکز
 .اعالم حریق  مدار8 و اطفا مدار

 260904 

  

 دستگاه 827،500

نوع گردان،  حریق از چراغ مخصوص اعالم خطر
 24 کار ولتاژ ابرای خارج ساختمان، به رنگ قرمز، ب

 .تولرانس مناسب ولت مستقیم، با

 261001 

 261101  .اعالم حریق  مدار4 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 2،600،000  
 261102  .اعالم حریق  مدار8 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 3،409،000  
 261103  .اعالم حریق  مدار12 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 3،939،000  
 261104  .اعالم حریق  مدار16 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 5،403،000  
 261105  .اعالم حریق  مدار24 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 8،496،000  
 261106  .اعالم حریق  مدار32 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 11،057،000  
 261107  .م حریقاعال  مدار40کننده تا تکرار مرکز دستگاه 16،172،000  
 261108  .اعالم حریق  مدار48 کننده تا تکرار مرکز دستگاه 19،429،000  
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   صوتی وسایل.   و هفتم بیست فصل
 

  مقدمه
 
 واحدی ساخته 36 و 27، 24، 15 سانتیمتر با ارتفاع 45و عمق حداقل ) رت میلیم6/482( اینچ 19رکهای صوتی باید با دهانه استاندارد  .1

4برابر  BS 5954 و ٤١٤٩٤ DIN، ٢٩٧ IECل مطابق استانداردهای ن هر واحد پعارتفا. ه باشدشد
 .است)  میلیمتر45/44( اینچ 31

های  های قدرت داشته و نگهدارنده کننده  تحمل وزن تجهیزات مربوط و بخصوص تقویتبرای رکهای صوتی بایستی از استحکام الزم .2
 . میلیمتر کمتر باشد5/1ضخامت ورق چهارچوب اصلی رکها نباید از . ی حفظ پنلها در آن تعبیه شده باشدمناسب برا

 تمام تجهیزات فلزی مورد استفاده در سیستم صوتی مانند رکها و پنلهای مربوط، بلندگوهای ستونی و شیپوری و سایر دستگاهها بایستی .3
یده شده و بخشهای متحرک احتمالی آنها از جنس شای پو غوب، از یک دست رنگ کورهست رنگ ضد زنگ مرد ک و ینپس از فسفاته شد

 .گالوانیزه باشد
های قدرت بوده و تمام  کننده ها و تقویت ها و کابلهای ارتباطی داخلی پنل  رکهای صوتی بایستی دارای وسایل الزم برای نگهداری سیم.4

 .پذیر باشد صورت نیاز به تعمیر، جابجایی و یا تعویض، این عملیات با سهولت بیشتر امکاناتصاالت داخلی آن از نوع جداشونده باشد تا در
ضروری است )  درجه سانتیگراد35ز ابیش ( درصورت نیاز به استفاده از وسایل و تجهیزات با قدرت زیاد و استقرار رک در مناطق گرم .5

 .از کلید اصلی رک تامین شودولتاژ تغذیه این فن بایستی . رک مجهز به فن تهویه باشد
 سیستم حفاظت همجهز بو دار با المپ پیلوت بوده  کننده قدرت تعبیه شده در رک صوتی باید دارای کلید چراغ  تمام پنلهای تقویت.6

 . باشد(Short Circuit)یا اتصال کوتاه خروجی  (Over Load)الکترونیک با چراغ اخطار بار بیش از حد 
مکانیکی الزم را دارا بوده خودرنگ مقاوم ساخته شده باشد تا مقاومت  ABSرسانی باید از جنس  های پیام الستیکی سیستمپ  کلیه تجهیزات.7

 .و در هنگام تولید صدا، ارتعاش نامناسب ایجاد ننماید
 ولت بوده و 100 و 70م و ولتاژ  اه16 و 8انس دالمللی دارای امپ های صوتی بایستی مطابق استانداردهای معتبر بین کننده  خروجی تقویت.8

 .های مذکور با حروف درشت مشخص شده باشد ترمینال
 . وجود ترمینال اتصال زمین برای کلیه تجهیزات و دستگاههای صوتی با بدنه فلزی الزامی است.9

بینی شده  ی مربوط پیشها ردیفقیمت در رک استاندارد، در ... کننده و  ها مانند رادیو پخش، تقویت ل و دستگاهپن هزینه نصب واحدهای .10
 .باشد

بینی نشده و  ی مربوط پیشها ردیفکاری و جاسازی محل نصب بلندگوهای سقفی در انواع سقفهای کاذب در بهای واحد   هزینه کنده.11
 .شود بطور جداگانه پرداخت می

 . واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد درصد به بهای10دارای چرخ باشد ) 01گروه ( اینچ 19 چنانچه رک استاندارد .12
 . درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد8مجهز به فن تهویه اتوماتیک باشد ) 01گروه ( اینچ 19 چنانچه رک استاندارد .13
 مربوط اضافه  درصد به بهای واحد ردیف12 باشد (CD)مجهز به سیستم لوح فشرده ) 05گروه ( چنانچه پنل رادیو یا رادیو پخش .14

 .خواهد شد
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .15
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه شرح  گروه شماره   مختصر گروه شرح  گروه شماره
 .کنسول کنترل ارتباط 12 . اینچ19دارد رک استان 01
 .پنل اولویت دهنده اتوماتیک 13 .واحد اتصاالت ترمینال 02
 .میکروفون 14 .ل خالینپ 03
 .پایه برای نصب میکروفون 15 .کننده و میکسر پیش تقویت 04
 .کابل مخصوص میکروفون 16 .دستگاه رادیو و رادیو پخش 05
 .پریز میکروفون 17 .ل توانگیری و کنتر پنل اندازه 06
 .بلندگوی ستونی 18 .پنل انتخاب برنامه 07
 .بلندگوی دیواری 19 . ه کنند  تقویتمیکسر و 08
 .بلندگوی سقفی 20 .کننده قدرت تقویت 09
 .بلندگوی شیپوری 21 .کننده میکروفون پیش تقویت 10
 .ولوم کنترل 22 .پنل آژیر 11
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 دستگاه 1،737،000

 واحدی برای نصب 15 اینچ 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب 

ای و امکان تهویه  ای، با اتصاالت پیچ و مهره کوره
ها و  بندی طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم

های کالفی   سیماتصاالت جداشونده الکتریکی و
 .بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت فرم

 270101 

  

 دستگاه 2،303،000

 واحدی برای نصب 24 اینچ 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب 

ای و امکان تهویه  ای، با اتصاالت پیچ و مهره کوره
ها و  بندی طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم
های کالفی  اتصاالت جداشونده الکتریکی و سیم

 .بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت فرم

 270102 

  

 دستگاه 2،351،000

 واحدی برای نصب 27 اینچ 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب 

ای و امکان تهویه  ای، با اتصاالت پیچ و مهره کوره
ها و  بندی ی نصب و کلیه سیمطبیعی، با براکتها

های کالفی  اتصاالت جداشونده الکتریکی و سیم
 .بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت فرم

 270103 

  

 دستگاه 2،822،000

 واحدی برای نصب 36 اینچ 19رک استاندارد 
دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب 

کان تهویه ای و ام ای، با اتصاالت پیچ و مهره کوره
ها و  بندی طبیعی، با براکتهای نصب و کلیه سیم
های کالفی  اتصاالت جداشونده الکتریکی و سیم

 .بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت فرم

 270104 

  

 دستگاه 512،000

واحد اتصاالت ترمینال، شامل مدار و ترمینالهای الزم 
برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک 

 . اینچ استاندارد19

 270201 

  

 دستگاه 43،700
 اینچ یک یا 19پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی 

 .دو واحدی
 270301 
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 دستگاه 57،300
 اینچ سه یا 19پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی 

 .چهار واحدی
 270302 

  

 دستگاه 1،164،000

 کننده و میکسر تمام ترانزیستوری با پاسخ تقویت پیش
 هرتز و 14000 هرتز تا حداقل 30فرکانسی حدود 

اعوجاج کمتر از یک درصد شامل سه ورودی 
میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به رادیو 

های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم  ضبط با ولوم
 دسیبل، کنترل 15صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 

صب در  متر، دو خروجی و با قابلیت نVUاصلی، 
 . اینچ19رک 

 270401 

  

 دستگاه 1،164،000

کننده و میکسر تمام ترانزیستوری با پاسخ  تقویت پیش
 هرتز و 14000 هرتز تا حداقل 30فرکانسی حدود 

اعوجاج کمتر از یک درصد شامل سه ورودی 
میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به رادیو 

رای تنظیم های مجزا و کنترل جداگانه ب ضبط با ولوم
 دسیبل، کنترل 15صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 

 متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و VUاصلی، 
 . اینچ19با قابلیت نصب در رک 

 270402 

  

 دستگاه 1،011،000

مجاز و استاندارد FM- AMدستگاه رادیو با باندهای 
 میکروولت در نسبت سیگنال 30کشور، با حساسیت 

با FM- AM  دسیبل در امواج20ز حداقل به نوی
 میکروولت در سیگنال 25حساسیت حداکثر ورودی 

 دسیبل در وضعیت سکوت در ایستگاه فرستنده 20
FM ، شامل مدارات فیلتر و کنترل اتوماتیک فرکانس

)AFC ( و قابل نصب در رک صوتی با منبع تغذیه
 . ولت تثبیت شده220مستقل 

 270501 
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 گاهدست 2،015،000

دستگاه رادیوپخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی 
مجاز و استاندارد کشور، با FM- AMدر باندهای 

به نویز  سیگنال  نسبت میکروولت در20حساسیت 
 دسیبل به همراه پخش صوت تمام 20حداقل

ترانزیستوری با برگشت اتوماتیک دارای مدار 
  متر، قابل نصب در رکVUبلندگوی مانیتورینگ و 

 . ولت تثبیت شده220صوتی با منبع تغذیه مستقل 

 270502 

  

 دستگاه 648،000

برای ) مانیتورینگ(گیری و کنترل توان  پنل اندازه
کنترل سمعی و بصری کیفیت خروجی 

های قدرت نصب شده در رک صوتی،  کننده تقویت
متر، بلندگوی  VU ورودی، 4دارای حداقل 

ای با امکان قطع،  پلهمانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل 
 . اینچ استاندارد19قابل نصب در رک 

 270601 

  

 دستگاه 759،500

 ورودی 4پنل انتخاب برنامه ورودی دارای حدود 
 خروجی انشعابی قابل نصب در 10اصلی و حدود 

 . اینچ استاندارد19رک 

 270701 

  

 دستگاه 819،500

 یک  کلید انتخاب و10پنل انتخاب برنامه خروجی با 
 به Cancelو کلید ) All Call(کلید همه با هم 

ی جهت نمایش وصل بودن خطوط های چراغهمراه 
انتخابی، با قابلیت اتصال به کنسول ارتباط رومیزی، 

 . اینچ استاندارد19قابل نصب در رک 

270702 

  

 دستگاه 1،118،000

 کلید انتخاب و یک 20پنل انتخاب برنامه خروجی با 
 به Cancelو کلید ) All Call(هم کلید همه با 

ی جهت نمایش وصل بودن خطوط های چراغهمراه 
 . اینچ استاندارد19انتخابی، قابل نصب در رک 

270703 

  

 دستگاه 1،283،000

ای قابل کنترل از  پنل انتخاب برنامه خروجی نوع رله
 کلید 10راه دور جهت استفاده با کنسول رومیزی با 

به همراه ) All Call(ه با هم انتخاب و یک کلید هم
ی برای نمایش وصل بودن خطوط خروجی های چراغ

 . اینچ استاندارد19انتخابی، قابل نصب در رک 

270704 
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 دستگاه 1،314،000

ای قابل کنترل از  پنل انتخاب برنامه خروجی نوع رله
 کلید 20راه دور جهت استفاده با کنسول رومیزی با 

به همراه ) All Call(با هم انتخاب و یک کلید همه 
ی برای نمایش وصل بودن خطوط خروجی های چراغ

 . اینچ استاندارد19انتخابی، قابل نصب در رک 

270705 

  

 دستگاه 1،210،000

کننده صوتی تمام ترانزیستوری نوع  میکسر و تقویت
 وات و با 60با قدرت موثر  (Portable)رومیزی 

هرتز و حساسیت  14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 کیلو اهم و مدارات 10 ولت در امپدانس 8/0 ورودی

کاهش نویز و مجهز به سه ورودی میکروفن و سه 
ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه و 

 .ولومهای باس و تریبل

 270801 

  

 دستگاه 1،531،000

کننده صوتی تمام ترانزیستوری نوع  میکسر و تقویت
 وات و با 120با قدرت موثر  (Portable)رومیزی 

 هرتز و حساسیت 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 کیلو اهم و مدارات 10 ولت در امپدانس 8/0ورودی 

کاهش نویز و مجهز به سه ورودی میکروفن و سه 
ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه و 

 .ولومهای باس و تریبل

 270802 

  

 دستگاه 1،628،000

کننده قدرت صوتی تمام ترانزیستوری با تقویت 
 هرتز تا 30 وات با پاسخ فرکانسی 120قدرت موثر 

 ولت در امپدانس 8/0 هرتز، دارای حساسیت 14000
 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک 10

ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت اتصال 
 با های دیگر و دو طبقه فیلتر اتوماتیک کننده به تقویت

 به انضمام ولوم اصلی کنترل صدای AVCمدار 
های  خروجی و ترمینالهای پیچی جهت خروجی

 ولتی به همراه 100 و 70 اهم و 16 و 8استاندارد 
مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی 

 اینچ 19 متر، قابل نصب در رک VUدار و  چراغ
 .استاندارد

 270901 
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 دستگاه 2،664،000

ت کننده قدرت صوتی تمام ترانزیستوری با تقوی
 30 وات با پاسخ فرکانسی 240-200قدرت موثر 

 ولت در 8/0 هرتز، دارای حساسیت 14000هرتز تا 
 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به 10امپدانس 

یک ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت 
های دیگر و دو طبقه فیلتر  کننده اتصال به تقویت

 به انضمام ولوم اصلی کنترل AVCوماتیک با مدار ات
صدای خروجی و ترمینالهای پیچی جهت 

 ولتی 100 و 70 اهم و 16 و 8های استاندارد  خروجی
به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه 

 19 متر، قابل نصب در رک VUدار و  اصلی چراغ
 .اینچ استاندارد

 270902 

  

 هدستگا 3،669،000

تقویت کننده قدرت صوتی تمام ترانزیستوری با 
 30 وات با پاسخ فرکانسی 350-300قدرت موثر 

 ولت در 8/0 هرتز، دارای حساسیت 14000هرتز تا 
 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به 10امپدانس 

یک ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت 
لتر های دیگر و دو طبقه فی کننده اتصال به تقویت
 به انضمام ولوم اصلی کنترل AVCاتوماتیک با مدار 

صدای خروجی و ترمینالهای پیچی جهت 
 ولتی 100 و 70 اهم و 16 و 8های استاندارد  خروجی

به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه 
 19 متر، قابل نصب در رک VUدار و  اصلی چراغ

 .اینچ استاندارد

 270903 
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 دستگاه 6،229،000

تقویت کننده قدرت صوتی تمام ترانزیستوری با 
 30 وات با پاسخ فرکانسی 600-500قدرت موثر 

 ولت در 8/0 هرتز، دارای حساسیت 14000هرتز تا 
 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به 10امپدانس 

یک ورودی سیگنال و دو طبقه فیلتر اتوماتیک با مدار 
AVCنترل صدای خروجی  به انضمام ولوم اصلی ک

 و 8های استاندارد  و ترمینالهای پیچی جهت خروجی
 ولتی به همراه مدارات حفاظت 100 و 70 اهم و 16

 متر، VUدار و  اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ
 . اینچ استاندارد19قابل نصب در رک 

 270904 

  

 دستگاه 603،500

 برای )کننده خط تقویت(کننده میکروفن  تقویت پیش
 متر از ورودی 15انتقال سیگنال به فواصل بیش از 

 .کننده اصلی تقویت پیش

 271001 

  

 دستگاه 564،500

پنل آژیر تمام الکترونیکی با توانایی تولید فرکانسهای 
وضعیتهای سفید، زرد و (مختلف صوتی اخطاری 

و مجهز به سلکتور چند حالتی برای انتخاب ) قرمز
 .وضعیتهای فوق

 271101 

  

 دستگاه  

رسانی  کنسول کنترل ارتباط رومیزی، به منظور پیام
 متر از مرکز صوتی، 30برای حداکثر فاصله حدود 
کننده داخلی با سه  تقویت مجهز به میکروفن و پیش

واحد پنل خالی برای جایگزینی پنل انتخاب مدار به 
 .تعداد موردنیاز، ترمینالهای خروجی به تعداد کافی

 271201 

  

 دستگاه 1،009،000

پنل اولویت دهنده اتوماتیک صوتی جهت اتصال 
سیستم مرکزی به مرکز فرعی صوتی با عملکرد 

 .سریع

 271301 

  

 دستگاه 624،000

کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به 
کننده  میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، پیش تقویت

 .داخلی و زنگ آغاز پیام

 271401 

  

 دستگاه 397،500

کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به 
میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، بدون 

 .کننده داخلی و زنگ آغاز پیام تقویت پیش

 271402 
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 دستگاه 325،000

 600میکروفن دستی دینامیکی یک جهته با امپدانس 
 100 اهم مجهز به کلید قطع و وصل با پاسخ فرکانسی

 دسیبل 74 هرتز و حساسیت دریافت 14000هرتز تا 
 .قابل نصب به روی پایه بلند و کوتاه

 271403 

  

 عدد 65،700
پایه رومیزی مخصوص میکروفن دینامیکی با شفت 

 .قابل انعطاف
 271501 

  

 عدد 124،000

پایه بلند میکروفن دینامیکی یک تکه نوع فلزی با 
ضد زنگ با قابلیت رنگ مقاوم یا از جنس استیل 

 .تنظیم افقی یا عمودی

 271502 

  

 عدد 286،500

پایه بلند میکروفن دینامیکی دو تکه نوع فلزی با رنگ 
مقاوم یا از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تنظیم 

 .افقی یا عمودی

 271503 

  

 عدد 363،500

پایه بلند میکروفن دینامیکی سه تکه نوع فلزی با 
جنس استیل ضد زنگ با قابلیت رنگ مقاوم یا از 

 .تنظیم افقی یا عمودی

271504 

  

 مترطول 11،000

کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته 
 5/0 اهم و با حداقل مقطع 60شده و امپدانس 

 .میلیمتر مربع

 271601 

 271701  .پریز میکروفن دکوراتیو برای نصب توکار یا روکار عدد    
  

 ستگاهد 155،500

بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
ای، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد،  کوره

دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم 
 درجه و پنل با نمای مناسب و با  35حداقل 

 هرتز، با قدرت 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
ق امپدانس  وات و دارای ترانسفورماتور تطبی5کل 
 . ولتی100 یا 70

 271801 
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 دستگاه 209،500

بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
ای، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد،  کوره

دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم 
 درجه و پنل با نمای مناسب و با  35حداقل 

ز، شامل تعداد  هرت14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 وات و 10مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 

 . ولتی100 یا 70دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

 271802 

  

 دستگاه 254،000

بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
ای، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد،  کوره

تنظیم دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل 
 درجه و پنل با نمای مناسب و با  35حداقل 

 هرتز، شامل تعداد 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 وات و 20مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 

 . ولتی100 یا 70دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

 271803 

  

 دستگاه 308،500

بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
ای، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد،  رهکو

دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم 
 درجه و پنل با نمای مناسب و با  35حداقل 

 هرتز، شامل تعداد 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 وات و 30مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 

 . ولتی100 یا 70دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

 271804 

  

 دستگاه 323،500

بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
ای، مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد،  کوره

دارای براکتهای مخصوص برای نصب قابل تنظیم 
 درجه و پنل با نمای مناسب و با  35حداقل 

 هرتز، شامل تعداد 14000 هرتز تا 30پاسخ فرکانسی 
 وات و 40اسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل من

 . ولتی100 یا 70دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

 271805 

  

 دستگاه 144،500

بلندگوی دیواری دکوراتیو با بدنه چوبی و با قدرت 
 100 وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 5

 .ولتی

 271901 
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 دستگاه 170،000

دکوراتیو با بدنه چوبی و با قدرت بلندگوی دیواری 
 100 وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 10

 .ولتی

 271902 

  

 دستگاه 328،500

بلندگوی دو طرفه دیواری با بدنه فلزی و قدرت 
 وات برای نصب در راهروها و معابر عبوری با 2×5

 هرتز تا 30 درجه و پاسخ فرکانسی 60زاویه پوشش 
 دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس  هرتز و14000

 . ولتی100

 271903 

  

 دستگاه 125،500

 واتی، با پاسخ 5-3بلندگوی سقفی با قدرت 
 هرتز، قابل نصب 14000 هرتز تا 30فرکانسی 

 .های کاذب بصورت توکار در انواع سقف

 272001 

  

 دستگاه 124،000

 واتی، با پاسخ 5-3بلندگوی سقفی با قدرت 
 هرتز، قابل نصب 14000 هرتز تا 30ی فرکانس

 .بصورت روکار در انواع سقفها

 272002 

  

 دستگاه 252،500

 با ABSبلندگوی شیپوری کتابی پالستیکی از نوع 
 وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق 10-15قدرت 

 .امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری

 272101 

  

 دستگاه 343،000

 با ABSابی پالستیکی از نوع بلندگوی شیپوری کت
 وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق 20-25قدرت 

 .امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری

 272102 

  

 دستگاه 433،500

 با ABSبلندگوی شیپوری کتابی پالستیکی از نوع 
 وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 30قدرت 

 .و به همراه براکت نصب دو محوری

 272103 

  

 دستگاه 430،500

بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با 
دارای ، 8"×6" وات، با ابعاد حداقل 25قدرت 

ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت 
 .نصب دو محوری

 272104 

  

 دستگاه 504،000

بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با 
دارای ، 8"×6"عاد حداقل  وات، با اب40قدرت 

ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت 
 .نصب دو محوری

 272105 



 وسایل صوتی. فصل بیست و هفتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 298

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 رمقدا

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 608،000

بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با 

" وات، با ابعاد حداقل 15قدرت 

2
دارای ، 11"×16

اکت ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه بر
 .نصب دو محوری

 272106 

  

 دستگاه 651،000

بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با 

" وات، با ابعاد حداقل 25قدرت 

2
دارای ، 11"×16

ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت 
 .نصب دو محوری

 272107 

  

 دستگاه 720،500

 تمام فلزی واترپروف با بلندگوی شیپوری کتابی

" وات، با ابعاد حداقل 40قدرت 

2
دارای ، 11"×16

ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت 
 .نصب دو محوری

 272108 

  

 دستگاه 412،000

به قدرت 8"بلندگوی شیپوری به قطر حداقل 
  هرتز تا200 وات، و با پاسخ فرکانسی حدود 10-15

 درجه از نوع 120 هرتز با زاویه پوشش 8000حدود 
صنعتی، ضد رطوبت و گرد و خاک، مجهز به براکت 

 .فلزی برای نصب و ترانسفورماتور تطبیق امپدانس

 272109 

  

 دستگاه 435،500

به قدرت 12"بلندگوی شیپوری به قطر حداقل 
 هرتز 200 وات، و با پاسخ فرکانسی حدود 20-25

 درجه از 120هرتز با زاویه پوشش  8000تا حدود 
نوع صنعتی، ضد رطوبت و گرد و خاک، مجهز به 
براکت فلزی برای نصب و ترانسفورماتور تطبیق 

 .امپدانس

 272110 

  

 دستگاه 617،500

به قدرت 15"بلندگوی شیپوری به قطر حداقل 
 هرتز 200 وات، و با پاسخ فرکانسی حدود 40-60

 درجه از 120یه پوشش  هرتز با زاو8000تا حدود 
نوع صنعتی، ضد رطوبت و گرد و خاک، مجهز به 
براکت فلزی برای نصب و ترانسفورماتور تطبیق 

 .امپدانس

 272111 



 وسایل صوتی. فصل بیست و هفتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 299

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 رمقدا

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 دستگاه 127،000
ولوم کنترل سلکتوری از نوع دیواری، با جعبه روکار 

 . وات5یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
 272201 

  

 اهدستگ 155،000
ولوم کنترل سلکتوری از نوع دیواری، با جعبه روکار 

 . وات10یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
 272202 

  

 دستگاه 166،000
ولوم کنترل سلکتوری از نوع دیواری، با جعبه روکار 

 . وات20یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
 272203 

  

 دستگاه 199،000
ل سلکتوری از نوع دیواری، با جعبه روکار ولوم کنتر

 . وات30یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
 272204 

  

 دستگاه 220،000
ولوم کنترل سلکتوری از نوع دیواری، با جعبه روکار 

 . وات40یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
 272205 
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   متفرقه وسایل.   و هشتم بیست فصل
 

  مقدمه
 
  و چیدنها  بلکایا    کابل  سانتیمتر روی10 و زیر   نرم  سانتیمتر ماسه10   ریختن ، شامل  فصل  در این  شده  درج  و آجرچینی ریزی  ماسه عملیات .1

 .  است  و مشخصات  نقشه طبقبه تعداد کافی   آجر فشاری
کار این  فهرست مصالح پای از   با استفاده  آن ، هزینه  است  نشده  در نظر گرفته چینی و آجر ریزی  ماسه یها ردیف در   مصالح  تهیه هزینه .2

  پیماناعمال ضرایب مندرج در فهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول کابل محاسبه و با 
 .شود  می پرداخت

 . بزرگتر، برابر باشد مقطع به   کابل  باید با قطر خارجی280102، 280101  یها ردیف   کابل جاور در کانال م  کابل  دو رشته  بین  فاصله حداقل .3
ف زانوی ی درصد به بهای واحد رد5، بلسینی کابل بجای زانوی افقی سینی کا) مفصلی(ی قابل تنظیم د در صورت استفاده از زانوی عمو.4

 .ه خواهد شداضاف) 21گروه (افقی سینی کابل مربوط 
 میلیمتر از درپوش سینی کابل 300 تا 100راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض  ی سینی کابل، زانوی افقی، سهها ردیفدر  در صورتی که .5

 .درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد 50ر استفاده شود ت میلیم25/1ساخته شده از ورق گالوانیزه یه ضخامت 
 میلیمتر از درپوش سینی 600 تا 400راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض  ی سینی کابل، زانوی افقی، سهها ردیفر  در صورتی که د.6

 .درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد 60 میلیمتر استفاده شود 5/1نیزه به ضخامت ااخته شده از ورق گالوسکابل 
 درصد به بهای ردیف زانوی 5نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، ) مفصلی(فاده از زانوی عمودی قابل تنظیم ت در صورت اس.7

 .اضافه خواهد شد) 27گروه (افقی نردبان کابل 
راهی و چهارراهی نردبان کابل  راهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه ی سینی کابل، زانو، سهها ردیف در صورتی که در .8

 درصد به 7 سانتیمتر 10 سانتیمتر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر 2نده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر و جداکن
 .بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد

 .ای است بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه ورق گالوانیزه پیش .9
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف به    دسترسی منظور سهولت به  .10
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 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول

 
   مختصر گروه شرح  گروه شماره  مختصر گروه شرح  گروه شماره

   نصب  برای  آهنی و بست  قاب 19 .  کابل  در کانال  و آجرچینی ریزی ماسه 01
  .ترانسفورماتورهای هوایی

 در  کردن ، سوراخ ، شیار درآوردن کاری کنده 02
 .  کابل  سینی 20 .  برق  لوله  نصب  برای مختلف سطوح

 . سینی کابل  افقی زانوی 21 .  فلزی  عدد بوشن  بایک  بوش براس 03
 .راهی سینی کابل سه 22 .  عدد مهره  با یک  گلند برنجی 04
 .چهار راهی سینی کابل 23 .  گرد چدنی تقسیم   قوطی 05
 .ینگهدارنده افقی پرس 24 .  چدنی  چهارگوش  تقسیم  قوطی 06
 .ناودانی عمودی 25 . دردار و فوالدی  چدنی راه  زانو و سه 07
 .کابلنردبان  26 .  گالوانیزه  چهارگوش  تقسیم  قوطی 08
   پرسی  کلید و پریز چهارگوش  قوطی 09

 .زانوی افقی نردبان کابل 27 . وانیزهگال
 .سه راهی نردبان کابل 28 ).  باکس لوپینگ (  گرد گالوانیزه  تقسیم  قوطی 10
 .چهار راهی نردبان کابل 29 .   فوالدی  لوله  برای  برنجی  مهره 11
 .جداکننده سینی و نردبان کابل 30 .  یا آهن  بتن  برای  یا پیچ  میخ 12
 .سینی و نردبان کابل) رابط(اتصال  31 .  کائوچویی  چهارگوش تقسیم به جع 13
 ). اسپیت (  فلزی بست 32 . دردار ضدانفجار جعبه تقسیم 14
 .  کائوچویی  بست 33 .زانوی دردار ضد انفجار 15
 .  فلزی  با ریل  کائوچویی  بست 34 .جعبه تقسیم فیوزدار چدنی 16
 مر بندیبست پالستیکی ک 35 ----- 17
 ----- 36 . توکارهای چراغفریم برای نصب  18
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 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 مترطول 9،550

با هر چند کانال  آجرچینی در ریزی و ماسهدستمزد 
 . سانتیمتر80عمق  تارشته کابل 

 280101 

  

 مترطول 11،000
با هر چند کانال  ی درآجرچین ریزی و ماسهدستمزد 

 . سانتیمتر80بیش از عمق  رشته کابل برای
 280102 

  

 مترطول 6،420

کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن دستمزد 
غیر بتنی برای نصب لوله های برق تا بنایی سطوح  در

 . سانتیمتر مربع20سطح مقطع 

 280201 

  

 مترطول 40،500

وردن و سوراخ کردن کنده کاری، شیار در آدستمزد 
های برق تا سطح  در سطوح بتنی برای نصب لوله

 . سانتیمتر مربع20مقطع 

 280202 

  

 عدد 6،440
 های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

11Pg ،5/13Pg16  وPg.. 

 280301 

  

 عدد 6،960
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

21Pg.. 

 280302 

  

 عدد 10،300
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

29Pg.. 

 280303 

  

 عدد 11،500
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

36Pg.. 

 280304 

  

 عدد  
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

42Pg.. 

 280305 

  

 عدد  
های  بوشن فلزی برای لوله یک عدد براس بوش با

48Pg.. 

 280306 

  

 عدد 9،250
های مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند

11Pg ،5/13Pg16  وPg.. 

 280401 

 21Pg..  280402های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 14،800  
 29Pg..  280403های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 16،900  
 36Pg..  280404های  مهره برای لوله یک عدد رنجی باب گلند عدد 22،700  
 42Pg..  280405های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 28،200  
 48Pg..  280406های  مهره برای لوله یک عدد برنجی با گلند عدد 31،600  
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 واحد
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 عدد 18،400
تقریبی قطر چدنی، به  قوطی تقسیم گرد

 .راه دردار اه، سه راه و چهارر  میلیمتر، دو90-70
 280501 

  

 عدد 21،400

تقریبی قوطی تقسیم گردچدنی، به قطر
راه  راه، سه راه و چهار  میلیمتر، دو90-70

 .دار دربوشن

 280502 

  

 عدد 39،700
 100 ×100قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد

 .دردار میلیمتر
 280601 

  

 عدد 68،200
 150 ×150هارگوش، به ابعادقوطی تقسیم چدنی چ

 .دردار میلیمتر
 280602 

  

 عدد 92،400
 200 ×200قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد

 .دردار میلیمتر
 280603 

  

 عدد 7،310
 ،11Pgهای  سه راه چدنی دردار، برای لوله و زانو

5/13Pg، 16Pg،  21و Pg. 
 280701 

  

 عدد  
 ،11Pgهای  ای لولهی دردار، برفوالدسه راه  و زانو

5/13Pg، 16Pg،  21و Pg. 

280702 

  

 عدد 9،480
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر80 ×80تقریبی  ابعاد به
 280801 

  

 عدد 22،000
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر100 ×100تقریبی   به ابعاد
 280802 

  

 عدد 25،300
الوانیزه چهارگوش دردار،قوطی تقسیم گ

 . میلیمتر150 ×150تقریبی   به ابعاد
 280803 

  

 عدد 36،100
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر200 ×200تقریبی   به ابعاد
 280804 

  

 عدد 39،200
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،

 . میلیمتر100 ×300تقریبی   به ابعاد
 280805 

  

 عدد 8،700
قوطی کلیدوپریزچهارگوش پرسی گالوانیزه،

 . میلیمتر70 ×70تقریبی   به ابعاد
 280901 

  

 عدد 8،180
قوطی تقسیم، گردگالوانیزه، یا لوپینگ باکس،

 .بدون در یا  میلیمتر، دردار70 به قطر
 281001 

  

 عدد 4،120
مهره برنجی برای لوله های فوالدی

11Pg ،5/13Pg16  وPg. 
 281101 
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 21Pg.  281102مهره برنجی برای لوله های فوالدی  عدد 5،100  
 29Pg.  281103مهره برنجی برای لوله های فوالدی  عدد 6،180  
 36Pg.  281104مهره برنجی برای لوله های فوالدی  عدد 8،180  
  

 عدد  

 سانتیمترباچاشنی 3 یا2میخ یاپیچ به طول متوسط
نصب  ن که باتفنگ مربوط،مربوط، برای بتن وآه

 .شود

 281201 

  

 عدد  

 سانتیمتر باچاشنی 4میخ یاپیچ به طول متوسط
مربوط، برای بتن وآهن که باتفنگ مربوط، نصب 

 .شود

 281202 

  

 عدد 12،500
تقریبی جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد

 . میلیمتر بارانی80 ×80
 281301 

  

 عدد 19،900
 100ائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی جعبه تقسیم ک

 . میلیمتر بارانی100×
 281302 

  

 عدد 28،100
جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی 

 . میلیمتر بارانی150 ×150
 281303 

 281401  .انفجار، با چهارخروجی ضد جعبه تقسیم دردار عدد    
 281402  .خروجیانفجار، با شش  ضد جعبه تقسیم دردار عدد    
 281501  .انفجار ضد زانوی دردار عدد    
  

 عدد 240،000
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصب 

 .به طورکامل  آمپر25 درفضای آزادباسه عدد فیوز
 281601 

  

 عدد 383،500
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصب 

 .رکاملبه طو  آمپر25 درفضای آزادباشش عدد فیوز
 281602 

  

 عدد 742،500
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصب 

 .به طورکامل  آمپر25 درفضای آزادبادوازده عددفیوز
 281603 

  

 عدد 272،000
جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصب 

 .به طورکامل  آمپر63 درفضای آزادباسه عدد فیوز
 281604 

  

 عدد 439،500
 سیم فیوزدارچدنی گلودار، برای نصب درجعبه تق

 . آمپرچاقویی125 باسه عدد فیوز فضای آزاد
 281605 
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 کیلوگرم 28،900

  توکار، ساخته شده ازهای چراغفریم برای نصب 
نبشی وتسمه آهنی در سقفهای کاذب،

یک دست رنگ ضد  مناسب چراغ مربوط، با ابعاد به 
 .زنگ

 281801 

  

 کیلوگرم 32،300

 ترانسفورماتورهای بست آهنی، برای نصب  وقاب
متعلقات نصب  یا  توکارهای چراغ هوایی یا

 آویز و ناودانیهای عمودی سینی کابل یا انواع نگهدار
موارد مشابه،  های برق و سینی کابل، نردبان کابل، لوله

 میلگرد تسمه و یا نبشی و پروفیلهای مختلف یا که از
زم برای تنظیم، مطابق مهره ال پیچ و ساخته شده، با

یک دست  بینی شده، با های مربوط پیش نقشه آنچه در
 .رنگ ضد زنگ

 281901 

  

 مترطول 45،900

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 100سینی کابل به عرض 
 25/1به ضخامت  ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282001 

  

 مترطول 64،600

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 200سینی کابل به عرض 
 25/1به ضخامت  ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282002 

  

 مترطول 82،200

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 300سینی کابل به عرض 
 25/1 ضخامت به ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282003 

  

 مترطول 115،500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 400سینی کابل به عرض 
 میلیمتر، 5/1به ضخامت  ساخته شده ازورق گالوانیزه

 . سانتیمتری  و یک لبه یک سانتیمتری4بایک لبه 

 282004 

  

 لمترطو 144،500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 500سینی کابل به عرض 
 میلیمتر، 5/1به ضخامت  ساخته شده ازورق گالوانیزه

 . سانتیمتری  و یک لبه یک سانتیمتری4بایک لبه 

 282005 
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 مترطول 176،000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، 600سینی کابل به عرض 
لیمتر،  می5/1به ضخامت  ساخته شده ازورق گالوانیزه

 . سانتیمتری  و یک لبه یک سانتیمتری4بایک لبه 

 282006 

  

 عدد 41،500

پانچ  میلیمتر، 100سینی کابل به عرض  افقی زانوی
به ضخامت  شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282101 

  

 عدد 64،300

پانچ  میلیمتر، 200سینی کابل به عرض قی  افزانوی
به ضخامت  شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282102 

  

 عدد 91،400

پانچ  میلیمتر، 300سینی کابل به عرض  افقی زانوی
مت به ضخا شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282103 

  

 عدد 123،500

پانچ  میلیمتر، 400سینی کابل به عرض  افقی زانوی
به ضخامت  شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 5/1
 .سانتیمتری

 282104 

  

 ددع 190،000

پانچ  میلیمتر، 500سینی کابل به عرض  افقی زانوی
به ضخامت  شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 5/1
 .سانتیمتری

 282105 

  

 عدد 236،500

پانچ  میلیمتر، 600سینی کابل به عرض  افقی زانوی
به ضخامت  نیزهشده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوا

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 5/1
 .سانتیمتری

 282106 

  

 عدد 52،800

پانچ شده  میلیمتر، 100سه راهی سینی کابل به عرض 
به ضخامت  متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282201 
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 عدد 79،500

پانچ شده  میلیمتر، 200سه راهی سینی کابل به عرض 
به ضخامت  متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282202 

  

 عدد 111،000

پانچ شده  میلیمتر، 300سه راهی سینی کابل به عرض 
به ضخامت  انیزهمتقاطع، ساخته شده ازورق گالو

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282203 

  

 عدد 176،000

پانچ شده  میلیمتر، 400سه راهی سینی کابل به عرض 
 5/1به ضخامت  متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282204 

  

 عدد 264،000

پانچ شده  میلیمتر، 500سه راهی سینی کابل به عرض 
 5/1به ضخامت  متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282205 

  

 عدد 324،500

پانچ شده  میلیمتر، 600سه راهی سینی کابل به عرض 
 5/1به ضخامت  لوانیزهمتقاطع، ساخته شده ازورق گا

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4میلیمتر، بایک لبه 
 .سانتیمتری

 282206 

  

 عدد 70،200

پانچ  میلیمتر، 100چهار راهی سینی کابل به عرض 
به ضخامت  شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

 سانتیمتری  و یک لبه یک 4 میلیمتر، بایک لبه 25/1
 .سانتیمتری

 282301 

  

 عدد 100،500

پـانچ   میلیمتـر،    200چهار راهی سینی کابل به عـرض        
ــالوانیزه   ــده ازورق گ ــاخته ش ــاطع، س ــده متق ــه  ش ب

 سـانتیمتری  و     4 میلیمتـر، بایـک لبـه        25/1ضخامت  
 .یک لبه یک سانتیمتری

 282302 
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 عدد 135،500

پـانچ   میلیمتـر،    300چهار راهی سینی کابل به عرض       
خامت ضبه    ازورق گالوانیزه  شده متقاطع، ساخته شده   

 سانتیمتری  و یک لبه یـک        4 میلیمتر، بایک لبه     25/1
 .سانتیمتری

 282303 

  

 عدد 205،000

پـانچ   میلیمتـر،    400چهار راهی سینی کابل به عرض       
به ضخامت   شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه     

 سانتیمتری  و یک لبـه یـک         4 میلیمتر، بایک لبه     5/1
 .سانتیمتری

 282304 

  

 عدد 260،000

پـانچ   میلیمتـر،    500چهار راهی سینی کابل به عرض       
به ضخامت   شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه     

 سانتیمتری  و یک لبـه یـک         4 میلیمتر، بایک لبه     5/1
 .سانتیمتری

 282305 

  

 عدد 306،000

پـانچ   میلیمتـر،    600چهار راهی سینی کابل به عرض       
به ضخامت   اخته شده ازورق گالوانیزه   شده متقاطع، س  

 سانتیمتری  و یک لبـه یـک         4 میلیمتر، بایک لبه     5/1
 .سانتیمتری

 282306 

  

 عدد 19،900

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر100سینی به عرض 

 282401 

  

 عدد 21،400

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(دارنده نگه
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر200سینی به عرض 

 282402 

  

 عدد 23،500

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر300سینی به عرض 

 282403 

  

 عدد 26،100

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر400سینی به عرض 

 282404 

  

 عدد 31،300

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر500ه عرض سینی ب

 282405 
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 عدد 34،400

افقی پرسی زیر سینی، ساخته ) ساپورت(نگهدارنده 
 میلیمتر برای 5/2شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . میلیمتر600سینی به عرض 

 282406 

  

 عدد 21،000

 میلیمتر برای نصب 200ناودانی عمودی به طول 
 تا 282401ی ها ردیفهای افقی  نگهدارنده
، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

 . میلیمتر برای یک ردیف سینی5/2

 282501 

  

 عدد 31،300

 میلیمتر برای نصب 400ناودانی عمودی به طول 
 تا 282401ی ها ردیفهای افقی  نگهدارنده
، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

 . میلیمتر برای دو ردیف سینی5/2

 282502 

  

 عدد 42،300

 میلیمتر برای نصب 800ناودانی عمودی به طول 
 تا 282401ی ها ردیفهای افقی  نگهدارنده
، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

 . میلیمتر برای سه ردیف سینی5/2

 282503 

  

 مترطول 78،000

 سانتیمتر، ساخته شده از 20نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1نیزه به ضخامت ورق گالوا

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282601 

  

 مترطول 82،100

 سانتیمتر، ساخته شده از 30نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282602 

  

 مترطول 96،600

 سانتیمتر، ساخته شده از 40نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282603 

  

 مترطول 110،500

 سانتیمتر، ساخته شده از 50نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1 ورق گالوانیزه به ضخامت

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282604 

  

 مترطول 127،000

 سانتیمتر، ساخته شده از 60نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282605 
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 مترطول 158،500

 سانتیمتر، ساخته شده از 75نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با فاصله 5/1ورق گالوانیزه به ضخامت 

 . سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  پله

 282606 

  

 عدد 62،700

 سانتیمتر، 20زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282701 

  

 عدد 76،900

 سانتیمتر، 30زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282702 

  

 عدد 90،900

 سانتیمتر، 40زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282703 

  

 عدد 116،500

 سانتیمتر، 50زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1خامت ساخته شده از ورق گالوانیزه به ض

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282704 

  

 عدد 136،500

 سانتیمتر، 60زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282705 

  

 عدد 162،000

 سانتیمتر، 75زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282706 

  

 عدد 90،500

 سانتیمتر، ساخته 20سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1ه به ضخامت شده از ورق گالوانیز

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282801 
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 عدد 110،500

 سانتیمتر، ساخته 30سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282802 

  

 عدد 130،500

 سانتیمتر، ساخته 40سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282803 

  

 عدد 163،000

 سانتیمتر، ساخته 50سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1زه به ضخامت شده از ورق گالوانی

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282804 

  

 عدد 190،000

 سانتیمتر، ساخته 60سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282805 

  

 عدد 206،500

 سانتیمتر، ساخته 75سه راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر و با 5/1شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  فاصله پله
 .سانتیمتری

282806 
  

  

 عدد 99،800

 سانتیمتر، 20چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1وانیزه به ضخامت ساخته شده از ورق گال

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282901 
  

  

 عدد 125،000

 سانتیمتر، 30چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .تیمتریسان

282902 
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 عدد 137،000

 سانتیمتر، 40چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282903 
  

  

 عدد 165،500

 سانتیمتر، 50چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ده از ورق گالوانیزه به ضخامت ساخته ش

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282904 
  

  

 عدد 181،500

 سانتیمتر، 60چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 نردبان  سانتیمتری و با لبه25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282905 
  

  

 عدد 207،500

 سانتیمتر، 75چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 میلیمتر 5/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25های  و با فاصله پله
 .سانتیمتری

282906 
  

  

 مترطول 39،300

بان کابل، سینی کابل و نرد (Divider)جداکننده 
 25/1ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 الی 282001ی ها ردیفمیلیمتر، مناسب برای 
 .282606 الی 282601 و 282006

283001 
  

  

 عدد 37،800

سینی کابل و نردبان کابل  مستقیم) رابط(اتصال 
بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به 

 .مهره مربوط میلیمترو با پیچ و 5/1ضخامت 

 283101 
  

  

 عدد 45،600

سینی کابل و نردبان  عمودی قابل تنظیم) رابط(اتصال 
کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به 

 . میلیمترو با پیچ و مهره مربوط5/1ضخامت 

 283102 
  

  

 عدد 3،100
 Pg ،5/13Pg 11های  برای لوله) اسپیت(بست فلزی 

 . رول پالگ مربوطبا پیچ و Pg 16و 
 283201 

  
  

 عدد 3،570
با پیچ و رول  Pg 21برای لوله ) اسپیت(بست فلزی 
 .پالگ مربوط

 283202 
  



 وسایل متفرقه. فصل بیست و هشتم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 313

 
 )ریال(بهای کل 

 

 
 مقدار

 
 )ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 4،240
با پیچ و رول  Pg 29برای لوله ) اسپیت(بست فلزی 
 .پالگ مربوط

 283203 
  

  

 عدد 4،400
با پیچ و رول  Pg 36برای لوله ) اسپیت(بست فلزی 

 .وطپالگ مرب
 283204 

  
  

 عدد 5،350
با پیچ و رول  Pg 42برای لوله ) اسپیت(بست فلزی 
 .پالگ مربوط

 283205 
  

  

 عدد 5،610
با پیچ و رول  Pg 48برای لوله ) اسپیت(بست فلزی 
 .پالگ مربوط

 283206 
  

  

 عدد 2،760
با   میلیمتر،6-17، یا 5-14بست کائوچویی به قطر 
 .پیچ و رول پالگ مربوط

 283301 
  

  

 عدد 2،810
با پیچ و   میلیمتر،15-25بست کائوچویی به قطر 

 .رول پالگ مربوط
 283302 

  
  

 عدد 3،850
با پیچ و   میلیمتر،24-34بست کائوچویی به قطر 

 .رول پالگ مربوط
 283303 

  
  

 عدد 4،810
با پیچ و   میلیمتر،32-45بست کائوچویی به قطر 

 .رول پالگ مربوط
 283304 

  
 283401 . میلیمتر7-25بست کائوچویی با ریل فلزی، به قطر  عدد 1،410  
 283402 . میلیمتر13-38کائوچویی باریل فلزی، به قطر  بست عدد 1،460  
 283501 .بست پالستیکی کمربندی عدد    
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 های اطالع رسانی سیستم شبکه. فصل بیست و نهم
 

  مقدمه
 

  استانداردهایمطابق با شبکه بوده و تجهیزات مذکور برای طراحی بر اساس توپولوژی ستاره Passiveزات  اقالم این فصل شامل تجهی.1
EIA/TIA568 ،ed2    ISO/IEC11801 وEN50173-1 باشد  می.   

 .ک شده باشدح باید نام سازنده، نوع کابل، متراژ، جنس روکش و استانداردها GBIT 10 و Cat6 ،Cat7 مسی های کلیه کابلبر روی  .2

 : استانداردهای زیر ساخته شده باشدو مطابق بابوده  IK08 و IP20 حداقل درجه حفاظتدارای ها باید  ها و رک کلیه کابینت .3
IEC 60950-10, 60297-1،2, 60917-1, 60917-2-1, EIA-310-D 

 .استفاده شودهای دوازدهم و سیزدهم   به ترتیب باید از فصلPVCهای فلزی و  ترانکینگبرای  .4
 .انتخاب شود) GBIT 10 و Cat6 ،Cat7(بندی یکسان  تمام متعلقات خط ارتباطی باید از یک طبقه .5
 . جدا شودEN50174-2 مطابق با استاندارد بایدهای برق  های شبکه از کابل مسیر کابل .6
 .ایل موتوری و صنعتی  یک متر باشدمتر و با وس  سانتی50باید  فلورسنت های چراغحداقل فاصله بین کابل شبکه و  .7
 . میلیمتر باشد13های باز شده کابل در محل اتصاالت باید  حداکثر طول رشته .8
های خارج ساختمان باید دارای محافظ  کابل. باشد میهای فیبر نوری داخل یا خارج ساختمان  ، شامل کابل290104 تا 290101های  ردیف .9

 .فلزی باشد
در مربوط،  و شرح اختصارات 1   در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف  به   دسترسی ولتمنظور سه به  .10

 . است   شده درج 2جدول 
 
 
 
 

 ها گروه مختصر   شرحشماره و .1  جدول
 

 ها شرح مختصر گروه شماره گروه
  و متعلقاتکابل شبکه 01
 و متعلقات  رک،کابینت 02
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  شرح اختصارات .2جدول 
 

ABBREVIATION MEANING 

CAT6Category 6
CAT7Category 7
FTPFoiled Twisted Pair
ISDNIntegrated Services Digital Network
LCLucent Connector / Local Connector
LSZH Low Smoke Zero Halogen 
OMMOptical Multi mode 
OSMOptical Single mode 
POEPower Over Ethernet
RJ45Registered Jack 45
SCSubscriber Connector / Standard Connector
SFTP Shielded Foiled Twisted Pair
SSTPShielded Screened Twisted Pair
STP Shielded Twisted Pair
UTP Unshielded Twisted Pair
VDI (IT)Voice Data Image

 
               LSZHیستسوزی برای سالمتی مضر ن ، یعنی دود حاصل از آتش.  
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

 OMM. 290101ای مالتی مود   رشته6کابل فیبر نوری،  مترطول 24،200  
 OMM. 290102ی مالتی مود ا  رشته12کابل فیبر نوری،  مترطول 44،000  
 OSM. 290103ای تک مود   رشته6کابل فیبر نوری،  مترطول 18،900  
 OSM. 290104ای تک مود   رشته12کابل فیبر نوری،  مترطول 20،400  

  

 مترطول 9،770

همراه با پوشش UTP  چهار زوج نوع CAT6کابل 
PVC یا LSZH. 

290105 

  

 مترطول 12،000

 همراه SFTP یا FTP ر زوج نوع  چهاCAT6کابل 
 .LSZHبا پوشش 

290106 

  

 مترطول 11،800

 همراه SFTP یا FTP  چهار زوج نوع CAT6کابل 
 .PVCبا پوشش 

290107 

  

 مترطول 18،900

 همراه با پوشش SSTP چهار زوج نوع CAT7کابل 
LSZH. 

290108 

  

 مترطول 16،500

ا  همراه بFTP  چهار زوج نوعGBIT 10  کابل
 .LSZHپوشش 

290109 

  

 عدد  
 به طول  125µM/50 LC/SCپچ کرد فیبر نوری  

 .یک متر
290110 

  

 عدد  
 به طول  125µM/50 LC/LCپچ کرد فیبر نوری  

 .دو متر
290111 

  

 عدد 281،000
 به طول یک SC/SC 9/125µMپچ کرد فیبر نوری  

 .متر
290112 

  

 عدد 468،500

 یا LC/LC9/125µMپچ کرد فیبر نوری  
SC/LC9/125µMبه طول یک متر . 

290113 

  

 عدد 125،500

 به طول یک LC9/125µM یا SC9/125µMپیگتل 
 .متر

290114 

  

 عدد 1،888،000

 با قابلیت بدون CAT6 از نوع UTP تایی 24پنل 
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290115 

  

 عدد  

ت بدون  با قابلیCAT6 از نوع FTP تایی 24پنل 
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290116 

  

 عدد  

 با قابلیت بدون CAT6 از نوع STP تایی 24پنل 
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290117 
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 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 3،498،000

ــل     ــورت     48پنـ ــا پـ ــن بـ ــایی تلفـ RJ45 تـ
 ).3-4/6-5کانکتور  (

290118 

 290119 . چهار پورتPOEآداپتور  عدد 2،426،000  
 µM LC 62,5/125 & 50/125. 290120کانکتور  عدد 110،500  
 µM .SC 50/125 290121 یا µM LC 50/125کانکتور  عدد 438،500  
 290122 .مبدل کابل فیبر نوری به کابل مسی عدد 4،691،000  
  

 عدد 90،100

 به FTP یا PVC UTP CAT6یا LSZH  پچ کرد 
 .طول یک متر

290123 

  

 عدد 115،500

 به FTP یا PVC UTP CAT6یا LSZH  پچ کرد 
 .طول دو متر

290124 

  

 عدد 183،500

 به FTP یا PVC UTP CAT6یا LSZH  پچ کرد 
 .طول پنج متر

290125 

 RJ45. 290126)کانکتور(جک  عدد 17،500  
 RJ45 290127.شیلددار)کانکتور(جک  عدد 35،200  
 290128 . به طول یک مترSTP CAT7 LSZHپچ کرد  عدد 160،500  
 290129 . به طول دو مترSTP CAT7 LSZHپچ کرد  عدد 205،000  
 290201 .کابینت پچ پنل فیبر نوری عدد 1،740،000  
  

 عدد 15،897،000

 یونیت با ابعاد 42 دارای ITرک ایستاده 
 .متر   میلی600×2108×800

290203 

  

 عدد 20،208،000

 یونیت با ابعاد 42ی  داراITرک ایستاده 
 .متر   میلی800×2108×1000

290204 

  

 عدد 23،269،000

 یونیت با ابعاد 47 دارای ITرک ایستاده 
 .متر   میلی800×2303×800

290205 

  

 عدد 6،288،000

 یونیت با ابعاد 6 دارای ITرک دیواری 
 .متر   میلی600×350×400

290206 

  

 عدد 8،140،000

 یونیت با ابعاد 12ی  داراITرک دیواری 
 .متر   میلی600×600×400

290207 

  

 عدد 10،344،000

 یونیت با ابعاد 12 دارای ITرک دیواری 
 با امکانات دسترسی به متر   میلی600×600×600

 .پشت تجهیزات شبکه

290208 



 های اطالع رسانی ستم شبکهسی. فصل بیست و نهم
 1388فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

 
 

 318

 
 )ریال(بهای کل 
 

 
 مقدار

 
)ریال(بهای واحد

 
 واحد

 
 شرح

 
 شماره

  

 عدد 12،822،000

 یونیت با ابعاد 21 دارای ITرک دیواری 
کانات دسترسی به  با اممتر   میلی600×1000×600

 .پشت تجهیزات شبکه

290209 

 290210 . پورت4کاست فیبر نوری  عدد 343،000  
  

 عدد 280،500

 با قابلیت بدون نیاز  GBIT 10 موزاییک RJ45پریز 
 ).Tool Free(به ابزار خاص 

290211 

  

 عدد 187،500

 با قابلیت بدون CAT6 UTP  موزاییکRJ45 پریز
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290212 

  

 عدد 221،000

 با قابلیت بدون CAT6 STP  موزاییکRJ45 پریز
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290213 

  

 عدد 206،500

 با قابلیت بدون CAT6 FTP  موزاییکRJ45 پریز
 ).Tool Free(نیاز به ابزار خاص 

290214 

  

 عدد 459،500

 یا 600با عرض صفحه فن به اندازه جاگیری دو فن 
 ).بدون فن(متر   میلی800

290216 

 290218 . میلیمتر105 ولت با قطر 220فن رک به ولتاژ  عدد 1،107،000  
 290219 .کاست نگهدارنده پیگتل عدد 460،500  

  

 عدد 764،500

 درجه 60 درجه تا 5ترموستات قابل تنظیم از 
 .سانتیگراد

290220 
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   دستمزدی کارهای.   و نهم سی  فصل
  
  مقدمه

 :  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای .1
، شامل   مورد نظر  دستمزدی کارهایشرح ردیف و بهای واحد  برآورد،   تهیه هنگام. شود  می تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط  آن  مصالح.1-1

  و تهیهدستورالعمل کاربرد،  1-2 بند  مطابقاندازی، به صورت ستاره دار  های الزم، نصب و راه ندازی در کارگاه، جابجاییبارگیری، حمل و بارا
 .دشو  می  درج فصلاین در 
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 کار  پای  مصالح.1  پیوست
 

  مقدمه
 
 کار،   اجرای  زمانی برنامه به  ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای شود که  می القت ا مصالحی به کار،   پای مصالح. 1

 ورود  هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  شود کهنگهداری  شکلی به   طور مرتب به    و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات طبق
 . شود  تنظیم  نظارت ، با حضور دستگاه  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه به   مصالح

 منظور  کار برای  پای  مصالح ، بهای  مربوط  فصل یها ردیف  هایب به کار،   پای  مصالح  ضرایب  در فهرست  شده  درج  متوسط  ضرایب با اعمال. 2
   در نظر گرفته  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری  کار هزینه  پای  مصالح در بهای. شود  می  تعیین  موقت های  وضعیت  در صورت کردن
 . نخواهد شد ر انجام کیلومت30 مازاد بر   حمل  برای  پرداختی گونه  و هیچ  است شده

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 3
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  ضریب پیشنهادی کار، با احتساب پای
 آنها را از   کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست به   ، متعلقهای موقت  وضعیت  در صورت  از منظور شدن ، پسکار  پای  مصالح تمام. 4

   از کسر آن ، پس تحال   در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای  که ، مگر مصالحی  نخواهد داشت  کارگاه محوطه
 کارفرما، آنها را از   و موافقت  نظارت تواند با پیشنهاد دستگاه ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت  در صورت چنانچه (   وضعیت از صورت

 . کند  خارج کارگاه
   در مقابل  که مناسبی   و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده به ،   پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت. 5

 . کندنگهداری باشد،   مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل
   مصالح بهای به محاس ، منحصراً برای  یاد شده  در فهرست  شده  درج  ضرایب کار و همچنین  پای  مصالح  از ضرایب  حاصل  مصالح نرخ. 6

 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ل، و قاب  است  شده رونظم   موقت  وضعیتهای کار در صورت پای
. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت  صورت ، و همچنین  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7

 . شود  خارج یمانکار از کارگاه پ ، باید توسط پیمانکار است به    و متعلق  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف مصالح
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 کار  برای تعیین مصالح پایها ردیففهرست ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد 

 ضریب عنوان فصل فصل شماره ضریب عنوان فصل فصل شماره
 95/0 ) شده ساخته تابلوی( گیری اندازه وسایل 15 90/0  فلورسنت های چراغ 1
 95/0 ) شده ساخته تابلوی(  متوسطشارف تابلوهای 16 70/0 ای ته رش های چراغ 2
 92/0   برق مولدهای 17 85/0  صنعتی های چراغ 3
 95/0 مستقیم جریان تغذیه ومنابع صنعتی خازنهای 18 90/0  آزاد  فضای های چراغ 4
 95/0 متوسط فشار  ترانسفورماتورهای 19 90/0   مخصوص های چراغ 5
 70/0   شبکه وسایل 20 55/0 سیمها 6
 80/0  تلفن یها کابل 21 85/0  فشار ضعیف یها کابل 7
 90/0   ارتباطی وسایل 22 20/0 کابلشوها 8
 70/0  احضار و دربازکن سیستم 23 90/0 متوسط فشار  یها کابل 9
 70/0  تلویزیون  آنتن سیستم 24 70/0 ها فصل و مها کابلسر 10
 90/0  مادر ساعت سیستم 25 60/0 کلیدها و پریزها 11
 90/0   حریق  واطفای  اعالم وسایل 26 60/0  فوالدی های لوله 12
 95/0  صوتی وسایل 27 40/0 سی. وی.  پی های لوله 13
 65/0  متفرقه وسایل 28 95/0 ) شده ساخته تابلوی(تابلویی  فشارضعیف وسایل 14

 
  

 مصالح مصرفی برای اجرای کابل در کانال
 

 )ریال(بهای کل مقدار )ریال(واحد بهای واحد شرح شماره
   82،000 مترمکعب .ماسه برای زیر و روی کابل 410101
   625 قالب .آجر فشاری 410201
   725 قالب .دار به ابعاد آجر فشاری آجر ماشینی سوراخ 410301
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   طبقات ضریب. 2  پیوست
 

  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  این در  شده  درج قیمتهای : طبقات ضریب. 1
 از   ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف کار در طبقات

 .شود ، منظور می  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه  زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی و همچنین  طبقات  به  آن حمل
 باالتر از   طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بنای سطح .1-1

،   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب مکف ه طبقه
 .شود  می ، ضربn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  در ضریب

   طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زیر همکف تر از طبقه  پایین طبقه هر   زیربنای سطح .1-2
   طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  زیر همکف  تر از طبقه پایین
  ، ضربm  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه پایین
 .شود می
   کار مربوط م اقال استثنای به (  هر ساختمان  برای طور جداگانه  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(   طبقات ضریب .1-3
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازی محوطه به
چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آیـد فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس                         .1-4

بینـی     بـیش  pشود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضـریب             آخرین صورت وضعیت اعمال می    ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در         
 در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشـه، اسـتحقاق                pای باشد که نباید ضریب          های اجرایی به گونه     چنانچه نقشه . شده باشد 

 .شود ها اعمال می و در صورت وضعیت را پیدا نماید این ضریب محاسبه pدریافت ضریب 
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 ٠F=  همکف   زیربنای  سطح
 ١F  =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢F =   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣F =   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Fn =   همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح
 ٠B  =  زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح

 ١B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Bm =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح

 

 S=    زیرهمکف تر از طبقه  پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات ، تمام زیر همکف ، طبقه  همکف  طبقه  زیربنای  سطح ، با احتساب  ساختمان  زیربنای  کل سطح
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   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری  زمین  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده  مشخص  اولیه های در نقشه
   از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 . شود انجام
  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام هشود، ب  می  تعیین  مشمول  از ساختمانهای  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود  منظور می  وضعیت  صورت گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به بیشتر باشد، یک و یا 5
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب: مثال
 .شود  می  زیر محاسبه  شرح ، به است
 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه ه س  زیربنای  سطح
 .  متر مربع٠B( = 400(   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 .  متر مربع٠F( = 600(   همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربنای  سطح
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطح
 .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400( زیربنا،   کل  سطح

 400 = 400 × 1 = ١B × 1 
 800 = 400 × 2 = ٢B × 2 
 1200 = 400 × 3 = ٣B × 3 

 500 = 500 × 1 = ١F × 1 
 1000 = 500 × 2 = ٢F × 2 
 1500 = 500 × 3 = ٣F × 3 
 2000 = 500 × 4 = ٤F × 4 
 2500 = 500 × 5 = ٥F × 5 
 3000 = 500 × 6 = ٦F × 6 
 3500 = 500 × 7 = ٧F × 7 
 4000 = 500 × 8 = ٨F × 8 
 4500 = 500 × 9 = ٩F × 9 

 5000 = 500 × 10 = ١٠F × 10 
 4400 = 400 × 11 = 11F × 11  
  جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 =+=
×

+=p 
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 3  پیوست
 

، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی  از عملیات ، عبارت تجهیز کارگاه. 1-1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  کارگاههایگیرند، مانند   قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  پشتیبانی ساختمانهای. 1-2

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  تاسیساتی  کارگاههای ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین  سرپوشیده ، تعمیرگاههای آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی ساختمانهای. 1-3
  ، پارکینگهای ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه اخوری، غذ  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 1-4

   روشنایی ، تامین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرما   کار، از سوی  مورد نیاز اجرای گاز و مخابرات،  ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل  کارگاه منظور از ورودی. 1-5
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل تامین

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداری ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح به   با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی ، محل انبار کارگاه. 1-6
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای ه هستند ک ، راههایی  سرویس راههای. 1-8 
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که ، راههایی  ارتباطی راههای. 1-9
 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به های راه
   عملیات  انجام علت شد، اما به  می  از مسیر موجود انجام" قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه .1-10

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
  یا   احداث روش ، به آالت  و ماشین ساختمانها، تاسیسات   کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف   در شرح منظور از تامین. 1-11
 از   برداری  وبهره نگهداری  به مربوط  و اقدامهای  یااجاره  خریدخدمت صورت ، به  موجود درمحل  آنهااز امکانات  یا دراختیار گرفتن کارگاه 

 . آنهاست
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 و دیگر  آالت ، ماشین ، تجهیزات  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن. 1-12
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  به  برآورد، باید با توجه  کننده ا واحد تهیه مشاور ی مهندس. 2-1

   تجهیز و  در فهرست  شده بینی  یش پ یها  ردیف   را طبق  مربوط های  ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
  کند   مورد نظر، درج های  و در برابر ردیف  برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  عملیات  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این  کارگاه دنبرچی

   که  ساختمانهایی یبرا.  کند  بینی ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات و چنانچه
  در مورد ساختمانهای. شود  برآورد آنها منظور می عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می احداث
   آنها، در طول گذاری  و سرمایه ک، استهال  و نصب  حمل ، هزینه  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساخته  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش

 واحد  بهای  فهرست  از چند رشته  که در پیمانهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه اجرای
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می استفاده
در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی ساختمانها، تاسیسات. 2-2

   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات اجرای  به  دادن ، با اولویت  تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته
 در   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه عنوان  به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات وره و در د  است  شده بینی  پیش برداری بهره

   اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهای های  از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان اسناد و مدارک
 یا   و عمومی ، پشتیبانی ، اداری  مسکونی  ساختمانهای  یا تامین  کارگاه  و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تامین  برای چنانچه. شود کار منظور می

 آنها در   هزینه ینکها  به  شود، با توجه شود استفاده  می  بینی  پیش  از طرح برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی سایر موارد، از تاسیسات
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط یها فصل  یها ردیف

،   آب  انتقال  برای چنانچه. د شو ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تامین نحوه. 2-3
   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق

 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی
 ترانسفورماتور و   نصب ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  باشد تدارک  کارفرما در نظر داشته نچهچنا. 2-4

 و سایر   برق ک و اشترا  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن زینه کارفرما نباشد، ه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. شود ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 0شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که در صورتی .2-5
   و سایر کارهای  آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجرای ، شامل  آن  کارهای  که  آب عمومی
   پیمان ، در اسناد ومدارک  زمینه رما در این کارف ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است مشابه
   چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  تدارک چنانچه. شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه  می درج
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، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده ، به آب
 .شود می
  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه. 2-6

 تجهیز و  یها ردیف در   بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود
   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود  منظور نمی  کارگاه برچیدن

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه یرسازی و ز ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تامین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این. 2-7

 و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه از زمین  یا قسمتی
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

   دیگری  تسهیالت ، هر نوع  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی بها و شرایط   فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به. 2-8
 . کند  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای که
  یها ردیف واحد  ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری سات مانند تاسی  تجهیز کارگاههایی هزینه. 2-9

 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف، در   بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط یها فصل
   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط یها فصل  یها ردیف، در  آالت  ماشین ساعتی   در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه. 2-10

 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف در  ای هزینه ، بابت
 در  ای ، هزینه  بابت  و از این است   شده ، محاسبه  مربوط یها فصل در ها ردیف واحد   کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینه. 2-11

 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف
   پیمانکار هزینه  است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی  مستمر کارگاه پیش های ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذای هزینه. 2-12

 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای ن تامی  برای هایی  هزینه یا کمک
 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تامین  که در کارهایی. 2-13

 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های شود و جزو هزینه  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینه. شود  می عیین ت  پیمان  خصوصی شرایط
 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه بینی پیش. 2-14

 . نیست
  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط  عملیات حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف، جزو   انحرافی  راههای هزینه. 2-15

 .شود ور و برآورد می بها و مقادیر کار، منظ  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست
  ، هزینه  شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهای  و مشخصات نقشه. 2-16

 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه اجرای
 تا 421001 و 420303 تا 420301  یها ردیف   به  مربوط های  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ جمع. 2-17

یر  در ز  شده  تعیین نباید از میزان) منظور شود  نیز باید به صورت مقطوعها ردیفکه خود این (،   کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421104
   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، بیشتر باشد، هزینه  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی. بیشتر شود

 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع مناقصه
  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،   آبرسانی روستایی،،  برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2-17-1

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع
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 و   و زهکشی  آبیاری،  آب  انتقال خطوطراهداری، ،  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای ه ب  مربوط کارهای .2-17-2
 تجهیز و  های هزینهاحتساب   بدون) پس از اعمال ضریبهای مربوط( کار   اجرای  برآورد هزینه  مبلغ درصد6 میزان  بهآبیاری تحت فشار

 .  کارگاه برچیدن
   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی 2-17-3

   مبلغ ناسبت  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه
 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به  برآورد مربوط

   هزینه ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  آنها بدون  اجرای  برآورد هزینه  که در کارهایی. 2-18
  در بند  شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن شتر نشود، هزینه بی17-2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین تجهیز و برچیدن

   ولی  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ، تعیین2-17
 .شود  می بینی  پیش  جداگانه  بصورت ت ضرور  برحسب17-2 مذکور در بند  یها ردیف

   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف. 3-1

 .ر دهد قرا  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
   اجرایی دستگاههای ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تامین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه. 3-2

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق ه یا نیم  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف. 3-3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی فنی   مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات. 3-4

  ، انجام  بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی کارگاه   تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  برچیدن تجهیز و یها ردیف از   هر یک  تامین ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 3-5

 .شود  می ، پرداخت  مربوط یها ردیف در   شده بینی پیش
   مبلغ ، تا سقف4-4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که در پیمانهایی)   تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

  کند، در برابر حوادث  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات هزینه  به  است پیمانکار، موظف. 3-6
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی ر زمینهای د  که تجهیز کارگاه  به  مربوط ساختمانها و تاسیسات. 3-7
جز ساختمانها و  به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه سیسات ساختمانها و تا ، چنانچه  ساخته پیش قطعات
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  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح باشد، بهای
 .شود واگذار میکارفرما  ، به یاد شده

   پرداخت نحوه. 4
   وضعیتها درج  و در صورت  شده آنها، محاسبه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها ردیف از   هر یک هزینه. 4-1
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه می   انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  تامین  که ییها ردیف  هزینه )  تبصره
 و  ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به  شود، مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود  می محاسبه کار  از بخش  آن  پیشرفت
 .شود می  پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادی  یا اضافه فیف تخ  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 4-2
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 4-3
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای  برآورد هزینه  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  پرداخت روش. 4-4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 زداری و منـابع طبیعـی،     آبخیـ   آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 4-4-1

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یـا تـدارک       است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45  

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه ز و برچیدن تجهی  درصد مبلغ45  
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10  
 و   فشار   ، آبیاری تحت    آب   انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 4-4-2 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت    الزم   پیمـان    موضوع   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30  

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع لیات عم  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60  
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10  
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 ی تجهیز و بر چیدن کارگاهها ردیففهرست 
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .ونت کارگران پیمانکارتامین و تجهیز محل سک 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
نت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و تامین و تجهیز محل سکو 420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .مشاور و آزمایشگاه

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
و آزمایشگاه به اینترنت پر تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور  420304

 مقطوع .سرعت
 

های مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع .انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما

 

هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع .شابهآزمایشگاه پیمانکار و موارد م

 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .ه آب رسانی داخل کارگاهتامین آب کارگاه و شبک 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .ن راه دسترسیتامی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
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آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .ند آنهامصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مان
 

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903
 مقطوع .برعکس

 

ازی خارج تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماس 421001
ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  ل و ماشینجایی، مونتاژ و استقرار وسای هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

کوبی و  آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .سپرکوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و   چاهها و میله م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ه توزیع آبها و گودها در کارهای رشته شبک روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع
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  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .زینه تجهیز و بر چیدن کارگاهجمع ه
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 اند  بها منعقد شده هایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان. 4پیوست 
 

 :شود ها به شرح زیر عمل می  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آن ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
  قیمت جدید مطابقبینی نشده باشد برای تعیین  واحد و مقدار پیش بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، قیمت  فهرستدر ه چنانچ .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
 باشد برای پرداخت قیمت جدید بینی شده شرح و قیمت واحد پیش بهای منضم به پیمان که برای کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2

) های مربوط پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبضریب مانند (های مندرج در پیمان  از همان قیمت با اعمال تمام ضریبً عینا
 درصد 25ار تا نظر گرفتن افزایش مقادیر ک های جدید با در  قیمتهای ردیفشود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به  استفاده می

 .است
  بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه ، تجهیزاتپیوست   این  موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره
،   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می فقها، با پیمانکار توا  آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارک شده

 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25حداکثر تا 
 

 
 
 
 


