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 دستورالعمل کاربرد

 
  دسـتورالعمل   ، ایـن  شود، شامل می  نامیده  یبرق  سیساتأت  بهاي  اختصار فهرست به   که  یبرق  سیساتأت  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1

 : زیر است  شرح بها، به   فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات
 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 . طبقات  ) ضریب2  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست
 .ضریب منطقه) 4  پیوست
 . گاهکار  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل) 5پیوست 
 کارهاي جدید.) 6پیوست 

هاي اجرایی موضوع  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و 222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160ماده (
 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي ها و پروژه طرح

 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  نحوه .2 
رسـته سـاختمان و     برقـی   سیسـات أت  رشـته   کارهـاي   عمـومی   اقـالم   که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به  فهرست  این  هاي ردیف  شرح .2-1

  هـاي  ردیـف   بـا شـرح    آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  دهد. در مواردي  را پوشش ساختمان صنعتی
  ردیـف   ، بـا شـماره   مربـوط   گـروه   در انتهاي و  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  ند، شرحنک  تطبیق س رسته نیروبها و فهار  فهرست  این

الزم اسـت مشخصـات فنـی     شوند. می  دار نامیده ستاره  يها ردیف  عنوان و به    مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج
و براسـاس    قیمـت   تجزیـه   دار، بـا روش  سـتاره   هـاي  واحـد ردیـف    بهاي ی درج شود.دار در دفترچه مشخصات فنی خصوص اقالم ستاره

  هـاي  ردیـف   پرداخـت   بـراي   دسـتورالعملی   شود. هرگاه می  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر ردیف هاي دوره مبناي این فهرست، قیمت
 گردد. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره

، 1-2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به   بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  بهاي .2-2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند. این می  تعیین

، بایـد  2-2بنـد    موضوع هغیرپای  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  بهايو   شرح .2-3
 برسد.  اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به   اجراي  برآورد هزینه  بررسی  هنگام

برآورد   مبلغ  به جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  عشود، چنانچه جم واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .4ـ2
) درصد باشد، الزم 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف

با   را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي د تمامی ردیفواح  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  است دستگاه
  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط  قیمت  تجزیه

قرار گیرد. در کارهایی که از طریق   عمل  دار) مالك هاي ستاره ، (براساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف فنی  عالی  شوراي
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15یاد شده به ترتیب پانزده ( شوند، سقف مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می

 
 

 

١  
 

 



 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  ديدرص  صورت ها به  آن  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي .2-5

  روش بـه    کـه   واحـد آن   شود و بهـاي   بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  دیگر، تعیین
 شوند. می  محسوب  پایه  هاي فردی  اقالم  شود. این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل محاسبه می  شده  تعیین

بینی شده باشد، جمع جبري اضافه یا کسر بها  در صورتی که براي تعیین بهاي واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش
 مالك عمل خواهد بود.

آنها، بـه    ماهیت به   با توجه  هر فصل  هاي ردیف،  جدید  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .2-6
بـه    کـه   اسـت   رقـم   شـش   بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل گروه 
در هـر    ردیـف   شـماره  آخـر، بـه     و دو رقم  زیر فصلیا   گروه  شمارهبه   بعدي  ، دو رقم فصل  شمارهبه   اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب 

 . است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه
زیر،   هاي ها و هزینه ، ضریب آن به   مربوط  هغیر پای  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به   تهیه  هنگام .2-7

 شود. می  ، اعمال8-2در بند   شده  تعیین  روش  طبق
 .2  پیوست  دستورالعمل  ، مطابق طبقات  ضریب .2-7-1

ناشی از انحصار   و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه که به صورت مناقصه ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بیضر. 2ـ7ـ2
به و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه  مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 30/1برابر  شوند، یواگذار م فرآیند مناقصه

که به  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م استثناي انحصار ناشی از فرآیند مناقصه
که به  ییکارها يو برا 41/1 رابرب شوند، یواگذار م د مناقصهناشی از انحصار فرآین  و یا عدم الزام به برگزاري مناقصهصورت مناقصه 

برابر  شوند، یواگذار م به استثناي انحصار ناشی از فرآیند مناقصهو یا عدم الزام به برگزاري مناقصه  مناقصه فاتیصورت ترك تشر
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1

هاي یاد شده  شود. در فصل به آن اعمال می 14/1هاي مربوط به تامین تجهیزات، ضریب باالسري  ردیف 38تا  34هاي  تبصره : در فصل
  )380911تا  380901و  370907تا  370901و  350507تا  360501و  350909تا  350901و  340521تا  340505هاي ( ردیف

 گردد. ها، براي تامین تجهیزات منظور می نصب بوده و سایر ردیف مربوط به عملیات
سی و چهارم تا سی و هشتم تعلق  يها فصلهاي تامین تجهیزات  (به ردیف 4دستورالعمل پیوست اي مطابق  . ضریب منطقه2-7-3

 گیرد.) نمی
 5  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .4ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  تعیین،  فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .2-8

 بهـاي کـل  واحـد، مقـدار و     ، واحد، بهـاي  ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست
 شود. می  ، تهیه ستا ها ردیف
هـر   بـه    مربـوط   هـاي  ردیـف   بهاي کل  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  بهاي کل،  فهرست  در این
  باالسري ضریب  ، طبقات  یبآید. ضر می  دست کار موردنظر به   بها براي  فهرست  این  مبلغ  جمع ها فصل  مبالغ  فصل و از جمع  ، مبلغ فصل

  اضافه  آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ه، و هزین شده  ضرب  درپی پی  صورت به  فهرست  مبلغ  جمع  بهمورد)   (بر حسب،اي و ضریب منطقه
(بر حسب مورد)  بها فهرست  هاي و پیوستها  فصل مقدمه ، ، کلیات شده یاد  مدارك  بهکارخواهدبود.   ، برآورد هزینۀ اجراي شود، نتیجه می

 شود. می  نامیده ،منضم به پیمان)  (فهرستمنضم به پیمان  بها و مقادیرکار فهرست  عنوان  ، به شده  تهیه  ، مجموعه شده  ضمیمه
  هـر نـوع    طـور کلـی   آنهـا و بـه    تهیـه   و منبـع   ، وتجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس3
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د، باشـ   داشـته   آگـاهی   آن به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قیمت  آنها را، که  درباره  اطالعاتی

 "منبـع تهیـه  "منظـور از   کند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی  پیمان  خصوصی  فنی  و در مشخصات  تهیه
این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است و عـالوه بـر آن،   

هـاي نزدیـک    حصر بفرد نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتچنانچه تولیدکننده جنس من
 کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. به هم تولید می

بها و مقـادیر یـا بـرآورد      ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .4
  طـور جداگانـه   بـه    مربـوط   رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به   مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي  هزینه
  خالصـه   با برگ  شود، همراه می  تهیه کار  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به   اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  شود. فهرست می  تهیه

بها و مقادیر یا بـرآورد    فهرست  عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به   تفکیک کار به   مختلف  هاي برآورد بخش  برآورد که
هـا)   رشـته   کار (تمـام   کل  براي  کارگاه  برچیدنتجهیز و   فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  یکدیگر ملحق کار، به   اجراي  هزینه
 شود. می  تهیه

هاي آن فهارس  اسناد ارجاع کار نیاز به اقالمی باشد که در فهارس رسته نیرو موجود باشند، الزاما از ردیفبرآورد  . چنانچه در تهیه5
 بینی شود. دار براي آن پیش استفاده گردد، در غیر این صورت ردیف ستاره

 وضعیت صورت نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی داخت صورت وضعیت پیمانپر. 6
 مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)، پرداخت شود. يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با مطابق باید کارکرد
 در کافی مطالعه و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد

 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1400براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .7
گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت

 .کنندگان است
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمۀ . مفاد کلیات1
از   واحد هر یـک   بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کنندة  تعیین  ، به تنهایی ها و کلیات فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح ردیف  . شرح2

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

و   بـوده  صـنعتی  رسـته سـاختمان و سـاختمان     برقـی   تاسیسات  رشتۀ به   مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  ، متوسط فهرست  این  هاي بهاي ردیف. 3
و   ، حمـل  ، بـارگیري  ، تهیـه  شـامل  مورد نیـاز،   مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري و به   تأمین  هاي هزینه  شامل

  (بـر حسـب    انـدازي  و راه  آزمایش  . هزینۀ کار است  کامل  ، اجراي ، وبه طور کلی مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه  مصالح  باراندازي
 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد) در بهاي

،  زمـین   سـختی   بابـت   بهـایی   اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  ، بهاي فهرست  اینهاي  . بهاي ردیف4
  صـوص تـر یـا مخ   کار را مشکل  اجراي  دیگر که  و کیفیات  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم  هاي ، انحنا، دهانه یا ارتفاع  عمق

 گیرد. تعلق نمی ، است  شده  بینی بها پیش  اضافهبها یا   آن  بها براي  فهرست  در این  به صراحت  کند، جز آنچه
،  تهیـه »  عبـارت   اختصـار از درج   باشـد و بـراي   مـی   اندازي و راه  ، آزمایش ، نصب ، حمل تهیه  هاي ، شامل هزینه فهرست  این  هاي بهاي ردیف .5

 . است  ها، صرفنظر شده ردیف  در شرح»  اندازي و راه  ، آزمایش ، نصب حمل
  از مصـالح   یک  هیچ  کیلومتر، براي 30مازاد بر   و هزینه  است  شده  بینی ها پیش ردیف  کیلومتر در بهاي 30  تا فاصله  مصالح  براي  حمل  . هزینه6

 نخواهد شد.  پرداخت
.  اسـت  نشده   بینی بها پیش فهرست  این  هاي ردیف  ها، در بهاي دستگاه  نصب  محل  ساخت  توکار و همچنین  لها و وسای لوله  محل  تعبیه  . هزینه7

 شود. می  استفاده  متفرقه  وسایل  در فصل  مربوط  هاي ، از ردیف آن  هزینه  پرداخت  ، براي تخریب  عملیات  انجام  ضرورت  در صورت
  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  اي، باالسري و هزینه منطقه  طبقات،  هاي ضریب  به  مربوط  . مبلغ8
ها در برآورد، مبالغ مربوط به  ها یا هزینه بینی این ضریب .به عبارت دیگر در صورت عدم پیش است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان  به

 نیست. آن قابل پرداخت
روز یـا    با بهاي  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسۀ  گیري  . با نتیجه9

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  به صراحت  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  بها، یا هر نوع  تجزیه استناد به 
 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  . در هر بخش10
 برنامهسازمان امور نظام فنی و اجرایی،  393و  110  شماره  (نشریات   عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  . منظور از مشخصات11

 . و دستور کارها است  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  ، مشخصات پیمان  خصوصی  فنی  مورد، مشخصات  ) و بر حسبکشور و بودجه
  تاییـد مهنـدس    بـه   از سفارش  ، قبل کارهایا دستور فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه. 12

 مشاور برسد.
  ها، صـورت  مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري . اندازه13
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به   گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش  ستفهر  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  گیرد.در مواردي می
  هاي آنها با نقشه  ها، باید مطابقت کشی ، مانند کابل آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  . عملیاتی14

 شود.  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  رها، حینو دستور کا  فنی  ، مشخصات اجرایی
  مربـوط   فصـول   هـاي  ردیـف   در بهـاي   پالگ و رول  ، پیچ ، ترمینال چراغها شامل، سرپیچ  و نصب  در تهیه  الزم  وسایل  و مصرف  تهیه  . هزینه15

 . است منظور شده 
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 باشد. سه، چهار و پنج شامل بهاي تهیه و نصب المپ مربوط می هاي فصول یک، . بهاي ردیف16
  و هزینـه   بـوده   با استاندارد مربـوط   انداز و خازن باالست الکترونیکی یا القایی، راه  بها شامل  فهرست  در این  شده  فلورسنت درج  هاي . چراغ17

 . است  همنظور شد  مربوط  هاي ردیف  آنها در بهاي  کاربردن و به   تهیه
بها از جنس آلومینیوم آنودایز شـده یـا ورق آهـن بـوده و بـه صـورت الکترواسـتاتیک         فهرست  در این  شده  فلورسنت درج  هاي . بدنه چراغ18

 . پودري باید رنگ شده باشد
  به محل  ها و اتصال سرسیم  دادن  ، تطبیق نکرد  ، آزمایش زدن ، برچسب دادن  و آرایش  به فرم  مربوط  ، هزینه کشی وکابل  کشی سیم  . در عملیات19

 . است شده   بینی ها و کابلشوها پیش ترمینال  هاي ردیف  در بهاي  مربوط
منظـور    مربـوط   هـاي  در بهـاي ردیـف    آن  حمـل   و هزینـۀ   شده  در نظر گرفته  قرقره  روي  و تلفن  فشار ضعیف  هاي کابل  انواع  تمام  . تحویل20

 . است گردیده
هـا   بهـاي مفصـل    . همچنین است  طور کامل به   به آن  منضم  ملحقات  و تمام  مربوط  ها، کابلشوهاي سرکابل  تهیه  بهاي  ها شامل . بهاي سرکابل21

 . است  طور کامل به   آن به   مربوط  لوازم  و تمام  مفصل  تهیه  بهاي  شامل
  مربـوط   هـاي  هـا در بهـاي ردیـف    پالگ ها، و رول ها، پیچ و پی.وي.سی روکار، بهاي بست  والديف  کشی ، لوله کشی ، کابل کشی . در مورد سیم22

 شود.  استفاده  متفرقه  وسایل  فصل  هاي باید از ردیف  بهاي آن  پرداخت  و براي  نشده  بینی پیش
در   مربـوط   هـاي  از ردیـف   مصـرفی   هاي بست  بهاي  ولی  هگردید  توکار تلقی  کشی ، لوله اصلی  و زیرسقف  کاذب  سقف  در داخل  کشی . لوله23

 شود. می  پرداخت  متفرقه  وسایل  فصل
  سـایر اتصـاالت    . براي است  ، زانو و بوشن خم  شامل  فقط  شده  در نظر گرفته  ، اتصاالت .سی .وي یا پی  روکار یا توکار فوالدي  کشی . در لوله24

 شود.  استفاده  مربوط  فصول  هاي از ردیف  طور جداگانه باید به و   نشده  بینی پیش  اي هزینه
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت در صورت 1  پیوست  کار، مطابق پاي  . مصالح25
 که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: ها جلسه صورت. در تنظیم 26
هـاي اجرایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،       و بر اساس نقشه ضمن اجراي کار و پس از اتمام هر یک از اجزاي آن، باید ها جلسه صورت. 26-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:
ره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ پیمانکار، شما (نظارت فنی کارگاهی)، مهندس ناظرنام کارفرما، مهندس مشاور،  -

 جلسه صورت
 جلسه اجراي کار موضوع صورت مربوط بهفنی  مرجعذکر  -
 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار -
 .مربوط به اجراي عملیاتمتره و محاسبه مقادیر  -

، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیـین شـده) برسـد.    (نظارت فنی کارگاهی)ها باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر  جلسه . صورت26-2
باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضـعیت بـه    ها جلسه صورتتمامی 

مزبور ظـرف مـدت یـاد شـده از طـرف       هاي جلسه صورتکار و جدول خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه همراه موضوع 
جلسـه اصـالحی را بـه     کارفرما به هر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لـزوم تهیـه صـورت   

جلسه اصالحی، الزم اسـت مراحـل تهیـه و ابـالغ آن ظـرف       ار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورتاطالع مهندس مشاور و پیمانک
جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از  انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت (عالوه بر سه هفته پیشگفته)مدت دو هفته 

جلسـه اصـالحی و    بالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابـالغ صـورت  قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ا
 گردد. پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می
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ارفرما صرفا در صورت تاییـد مهنـدس مشـاور، بـا اعمـال      هاي فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و اینگونه صورتجلسات فاقد ابالغ ک جلسه صورت
بـوده و از    جلسـه  صورتتوسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و  ها جلسه صورتابالغ  در صورت وضعیت لحاظ می گردد. 0.7ضریب 

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی تعهدات و مسوولیت
و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین مقام  ان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. تاریخ ابالغ کارفرما باید با زم26-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. دستگاه اجرایی می
 باشد. مجاز نمی . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه26-4
 . است  شده  محاسبه 1400سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  . این27
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های . چراغ اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 غیرصنعتی -داخلی فضای   های . چراغ اول  فصل

 
  مقدمه

 باشند. ENECو  IECهمچون  یالملل نیب ایو  ISIRI، INSOمانند  رانیا یمعتبر مل ياستانداردهامطابق  دیفصل با نیا يها تمام چراغ. 1

نشـده و بطـور    ینـ یب شیمربـوط پـ   يهـا  فیواحد رد يمحل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بها يو جداساز کاري  کنده نهیهز. 2
 .شود یجداگانه پرداخت م

 ک،یسـمات ی(از انـواع پر  کیلیاز مواد آکر مندرج در این فصل دار صفحه یروکار و توکار فلورسنت يها چراغ Diffuser. جنس صفحه دیفیوز 3
 کیـ لیعالوه بر مـواد آکر  وزریفید ای، جنس صفحه LEDدار  روکار و توکار صفحه يها در چراغ نیباشد. همچن میشفاف)  مهیشفاف، ن ،يریش
 باشد. زین رنیاستا یاز مواد پل تواند یم

مـذکور   يهـا  باشـد. چنانچـه در چـراغ    یاز نوع ورق آهن رنـگ شـده مـ   مندرج در این فصل فلورسنت روکار  يها چراغ. جنس رفلکتور 4
 مربوط اضافه خواهد شد. فیرد يبه بها درصد 40 شده باشد، زیآنودا ومینیرفلکتور از نوع ورق آلوم

 .گردد یمربوطه اضافه م فیواحد رد يبه بها   درصد 10 استفاده شود، کربنات یاز صفحه پل )Diffuser( وزریفیبا د يها چنانچه در چراغ. 5
هن با رنـگ پـودري   داراي بدنه از جنس آلومینیوم آنودایز یا ورق آ TCLو  T8 ،T5 يها با المپمندرج در این فصل، فلورسنت  يها چراغ. 6

 مربوطه منظور شده است. يها فیردبهاي ها در  آن نهیو هز باشند  یم A2 یکیشامل باالست الکترون الکترواستاتیک و
 باشد. 9/0هاي مندرج در این فصل،  توان براي چراغ بیحداقل ضربایست  . می7
ـ الکترون يهـا  و باالسـت  ورهـا یالزم اسـت درا . 8  No Loadو Short Circuit Protection، Over Load protection يهـا  شـامل حفاظـت   کی

Protection   يبراسـاس اسـتانداردها IEC62384  یـا INSO 16075  وIEC 61347-2-13   یـاINSO 7644-2-13 و IEC 61347-2-3   یـاISIRI 

 باشند. 61347-2-3
 اتصاالت نصب منظور شده است. نهیفصل هز نیامندرج در  يها در چراغ. 9
کمتـر   دیها با نوع چراغ نیا وری) دراFlicker( کریفل، همچنین درصد باشد 25کمتر از   دیبااین فصل  LED يها چراغ THD. مقدار پارامتر 10
 درصد باشد. 10از
 يادرصـد بـه بهـ    10هـزار سـاعت و بـاالتر،     50تا  شتریهزار ساعت بوده و در صورت طول عمر ب LED ،30 يها حداقل طول عمر چراغ. 11
زمـان   رشـده د  يداریـ خر يهـا  درصد چراغ 90 يدرصد برا 30حداکثر تا  ي. منظور از طول عمر، افت شار نورشود یمربوطه اضافه م فیرد
 است.) L70B10(شده  نییتع
 .باشد INSO 21006 و INSO 11721یا استانداردهاي  IEC62717الزم است ماژول داراي استاندارد  ،LED هاي چراغ در. 12
(چیـدمان   Edgelightها پشت چراغ) یـا فنـاوري    (چیدمان ماژول Backlightها با فناوري  چراغ، 77و  76هاي  گروه ،LEDهاي  چراغ در. 13

هـا را   ها دور چراغ) قابل قبول بوده و تفاوت قیمتی ندارد. گرچه خریدار اختیار دارد با توجه بـه مصـالح پـروژه، یکـی از ایـن فنـاوري       ماژول
 د.انتخاب نمای

مربوطـه اضـافه    فیـ رد يدرصد به بهـا  15باشند،  ABS یکیپالستی یا ومینیاز نوع آلوم یآهن يو بدنه به جا 71هاي گروه  . چنانچه ردیف14
 .گردد یم

مربوطـه   فیـ رد يدرصـد بـه بهـا    20سند بالست) باشند،  ای(ساده  شهیش ایو  کیلیصفحه از نوع آکر يدارا يا استوانه يها چنانچه چراغ. 15
 .گردد یاضافه م

 شـتر یمربوطـه ب  فیـ ذکـر شـده در رد   ياز حداکثر شار نـور   چراغ ي) چنانچه شار نورIntegrated( کپارچهیبا ماژول  LED يها در چراغ. 16
 .گردد یمربوطه اضافه م فیرد يدرصد به بها 5 ،يشار نور شیدرصد افزا 10هر  يباشند، به ازا
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های . چراغ اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
در ردیف مربوطه باشـد و چنانچـه   ذکر شده  يحداقل بهره نور دیچراغ با ي) بهره نورIntegrated( کپارچهیبا ماژول  LED يها در چراغ. 17

 .گردد یمربوطه اضافه م فیرد يدرصد به بها 1بهره،  شیدرصد افزا 1هر  يازابهره نوري چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به 
شـده و   یطراح LEDاست که از ابتدا براساس ساختار  ییها ، چراغهاي فهرست بها یکپارچه در ردیفبا ماژول  LEDهاي  . منظور از چراغ18
 .باشد ی) با بدنه مIntegrated( کپارچهیماژول  يدارا
 در نظر گرفته شده است. 80 فصل نیا LED يها در چراغ) CRI. حداقل ضریب نمود رنگ (19
 .فصل در جدول صفحه بعد درج شده است نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 20

 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره
 کربنات. پلیاي یا  چراغ سقفی روکار با حباب شیشه T8. 71 هاي روکار رفلکتوري با المپ فلورسنت چراغ 32
 . LEDاي چراغ سقفی روکار استوانه TCL. 73 شده با المپ فلورسنت زیآنودا ومینیروکار با لوور آلوم يها چراغ 45
 . LEDاي چراغ سقفی توکار استوانه TCL 74هاي توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با المپ فلورسنت چراغ 48
 توکار با ماژول یکپارچه.  LEDچراغ T5. 76 با المپ فلورسنت يروکار رفلکتور يها چراغ 53
 روکار با ماژول یکپارچه.  LEDچراغ T5 . 77روکار با لوورآلومینیوم آنودایز با المپ فلورسنت هاي چراغ 54

 توکار با ماژول یکپارچه. LED چراغ خط نوري T5. 80 با المپ فلورسنت کیلیروکار باصفحه آکر هاي چراغ 56

 روکار با ماژول یکپارچه. LED چراغ خط نوري T5. 81 توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با المپ فلورسنت هاي چراغ 57

 توکار با ماژول یکپارچه. LED چراغ خط نوري پیوسته T5 . 82با المپ فلورسنت کیلیتوکار با صفحه آکر هاي چراغ 59

63 
و چراغ  T8 با المپ فلورسنت ییفلورسنت دیواري باالي روشو چراغ
LED .روشویی 

83 
 روکار با ماژول یکپارچه. LED چراغ خط نوري پیوسته
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶,۶٠١,٠٠٠  
المپ   چراغ فلورسنت روکار رفلکتوری، با دو عدد

 T8وات  ٣۶فلورسنت 
٠١٣٢٠۴ 

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,١٠  
چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 TCLوات  ٣۶عدد المپ فلورسنت 
٠١۴۵٠۵ 

 عدد ٨,١١٠,٠٠٠  
چراغ فلورسنت توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو 

 TCLوات  ٣۶عدد المپ فلورسنت 
٠١۴٨٠۴ 

 عدد ٠٠٠,١٠,١۶۶  
چراغ فلورسنت توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 TCLوات  ٣۶عدد المپ فلورسنت 
٠١۴٨٠۵ 

 عدد ٧,٨٠٨,٠٠٠  
چراغ فلورسنت روکار رفلکتوری با دو عدد المپ 

 T5وات  ٢٨فلورسنت 
٠١۵٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٠,٩۵۵  
چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 T5وات  ١۴عدد المپ فلورسنت 
٠١۵۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,١١,٢٢۵  
چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 T5وات  ٢۴عدد المپ فلورسنت 
٠١۵۴٠٧ 

 عدد ٠٠٠,١١,٩٣۶  
چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با چهار عدد 

 T5وات  ١۴المپ فلورسنت 
٠١۵۶٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٠,٩٨۵  
چراغ  فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با دو عدد المپ  

 T5وات ٢٨فلورسنت 
٠١۵۶٠۵ 

 عدد ١١,٧٣٠,٠٠٠  
چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 T5وات  ١۴عدد المپ فلورسنت 
٠١۵٧٠٢ 

 عدد ١٢,٧٩١,٠٠٠  
چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه 

 T5وات  ٢۴عدد المپ فلورسنت 
٠١۵٧٠۵ 

 عدد ۴١٩,٠٠٠,١٣  
چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با چهارعدد المپ 

 T5وات  ١۴فلورسنت 
٠١۵٩٠٣ 

  
 عدد 

چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد المپ 
 T5وات  ٢٨فلورسنت 

٠١۵٩٠٨ 

 عدد ١۶٣,٠٠٠,۵  
چراغ فلورسنت دیواری روشویی با یک عدد المپ 

 T8وات  ١٨فلورسنت 
٠١۶٣٠١ 

 عدد ٣٠٨,٠٠٠,۵  
متر، شار نوری  شصت سانتی LEDچراغ روشویی، آینه 

 لومن بر وات. ٧۵لومن و بهره نوری  ٩٠٠
٠١۶٣٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٩۵,٣

کربنات مقاوم  پلیای یا  سقفی روکار، با حباب شیشه  چراغ
در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد یا چهارگوش به قطر 

 LEDمتر با المپ مناسب  سانتی ٣٠حدود 

٠١٧١٠١ 
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد 

کربنات مقاوم  ای یا پلی چراغ سقفی روکار، با حباب شیشه
در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد یا چهارگوش به قطر 

و  (Integrated)متر با با ماژول یکپارچه  سانتی ٣٠حدود 
لومن و بهره  ١۵٠٠درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل

 لومن بر وات. ٨۵نوری 

٠١٧١٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,۴,۴٧۴

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی روکار استوانه
(Integrated)  متر،  سانتی ١٢-١۴و درایور مربوطه، به قطر

لومن بر  ٨٠لومن و بهره نوری  ١٣٠٠دارای شار نوری 
 وات.

٠١٧٣٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۵,۵٧۶

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی روکار استوانه
(Integrated)  متر،  سانتی ١۵-١٨و درایور مربوطه، به قطر

لومن بر  ٩٠لومن و بهره نوری  ١٧٠٠دارای شار نوری 
 وات.

٠١٧٣٠٢ 

  

 عدد ۶,۴١١,٠٠٠

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی روکار استوانه
(Integrated)  متر،  سانتی ٢٠-٢۵و درایور مربوطه، به قطر

لومن  ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٢۵٠٠دارای شار نوری 
 بر وات.

٠١٧٣٠٣ 

  

 عدد ٢,٩٩٣,٠٠٠

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

 ٧٠لومن و بهره نوری  ۵٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ٨
 لومن بر وات.

٠١٧۴٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٣,٩٣۶

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

لومن و بهره نوری  ١٠٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ١٠
 لومن بر وات. ٨٠

٠١٧۴٠٢ 

  

 عدد ٠٩٧,٠٠٠,۵

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

لومن و بهره نوری  ١٣٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ١٢
 لومن بر وات. ٨٠

٠١٧۴٠٣ 

  

 عدد ١۵٠,٠٠٠,۶

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

لومن و بهره نوری  ١٧٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ١۵
 لومن بر وات. ٨٠

٠١٧۴٠۴ 
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,٧,١٠۴

با ماژول یکپارچه  LEDای  چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

لومن و بهره نوری  ٢۵٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ٢٠
 لومن بر وات. ٩٠

٠١٧۴٠۵ 

  

 عدد 

با ماژول یکپارچه  LEDای چراغ سقفی توکار استوانه
(Integrated)  و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

 ٧٠لومن و بهره نوری  ٣٠٠متر، دارای شار نوری  سانتی ۶
 لومن بر وات.

٠١٧۴٠۶ 

  

 عدد ١٨١,٠٠٠,١۴

متر با ماژول  سانتی ١٢٠×٣٠توکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣٢٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧۶٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٠٧۵,۵

متر با ماژول  سانتی ٣٠×٣٠توکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ١۵٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧۶٠٢ 

  

 عدد ١٠,٣٨٩,٠٠٠

متر با ماژول  سانتی ۶٠×۶٠توکار به ابعاد  LEDچراغ 
) و درایور مربوطه، دارای شار Integratedیکپارچه (

لومن  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣۵٠٠نوری حداقل 
 وات. بر

٠١٧۶٠٣ 

  

 عدد ٩٨٧,٠٠٠,١۵

متر با ماژول  سانتی ١٢٠×٣٠توکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ۵٠٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧۶٠۵ 

  
 عدد ١٠,٣٨٩,٠٠٠

متر با ماژول و  سانتی ۶٠×۶٠توکار به ابعاد  LED  چراغ
لومن و بهره  ۵٠٠٠درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ١٠٠نوری حداقل 

٠١٧۶٠۶ 

  

 عدد ٨,٩۵١,٠٠٠

متر با ماژول  سانتی ۶٠×٣٠توکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٢۵٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧۶٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٧۴,١۵

متر با ماژول  سانتی ١٢٠×٣٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣٢٠٠حداقل 

٠١٧٧٠١ 
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 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٩٢٧,٠٠٠,۴

متر با ماژول  سانتی ٣٠×٣٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ١۵٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧٧٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,١١,٢٣۶

متر با ماژول  سانتی ۶٠×۶٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه دارای، شار نوری  (Integrated)یکپارچه 

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ٣۵٠٠حداقل 

٠١٧٧٠٣ 

  

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,١٠

متر با ماژول  سانتی ۶٠×٣٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٢۵٠٠حداقل 

 وات.

٠١٧٧٠۴ 

  
 عدد ٨۶٩,٠٠٠,١۵

متر با ماژول  سانتی ١٢٠×٣٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار نوری  (Integrated)یکپارچه 

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ۵٠٠٠حداقل 

٠١٧٧٠۵ 

  
 عدد ۵۴٢,٠٠٠,١١

متر با ماژول  سانتی ۶٠×۶٠روکار به ابعاد  LEDچراغ 
و درایور مربوطه، دارای شار   (Integrated)یکپارچه 

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ۵٠٠٠نوری حداقل 

٠١٧٧٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,١١,١٨۶

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٩٠٠

٠١٨٠٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,١١,١٨۶

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٧٠٠

٠١٨٠٠٢ 

  

 عدد ١۶,۶۴٢,٠٠٠

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٨٠٠

٠١٨٠٠٣ 

 
 

 

١٢  
 

 



 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۴٣٧,٠٠٠,١٧

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

یا   متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک سانتی
سانتیمتر، دارای شار نوری حداقل  ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣۴٠٠

٠١٨٠٠۴ 

  

 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٩

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated) ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٩٠٠

٠١٨٠٠۵ 

  

 عدد ١٠,٣٧٢,٠٠٠

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٧٠٠

٠١٨٠٠۶ 

  

 عدد ۴٠٩,٠٠٠,١٢

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
سانتیمتر، دارای شار نوری حداقل  ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٨٠٠

٠١٨٠٠٧ 

  

 عدد ۵٨٢,٠٠٠,١٣

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متربدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣۴٠٠

٠١٨٠٠٨ 

  

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,١٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٩٠٠

٠١٨١٠١ 

  

 عدد ١٠,٩٣٣,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٧٠٠

٠١٨١٠٢ 

 
 

 

١٣  
 

 



 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,٧٠۴,١۴

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٨٠٠

٠١٨١٠٣ 

  

 عدد ١۵,۶٢٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ٩کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣۴٠٠

٠١٨١٠۴ 

  

 عدد ١٠,٠١٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٩٠٠

٠١٨١٠۵ 

  

 عدد ١٠,٨٧٧,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ۶٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٧٠٠

٠١٨١٠۶ 

  

 عدد ١۶,۴٩٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٨٠٠

٠١٨١٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,٨٠۶,١۴

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری 
(Integrated)  ١٢٠و درایور مربوطه، به طول تقریبی 

متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا  سانتی
متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی ۶کربنات، عرض  پلی

 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ٣۴٠٠

٠١٨١٠٨ 

  

 عدد ١۴,۶٠٢,٠٠٠

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ٩کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ١۵٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٢٠١ 

 
 

 

١۴  
 

 



 غیرصنعتی -فضای داخلی   های چراغ.  اول  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ١۶,۶۴٢,٠٠٠

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ٩کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ٢٨٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٢٠٢ 

  

 عدد ۵۶٢,٠٠٠,١٢

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ۶کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ١۵٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٢٠٣ 

  

 عدد ۵٨٢,٠٠٠,١٣

توکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ۶کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ٢٨٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠  متر و بهره نوری حداقل

٠١٨٢٠۴ 

  

 عدد ١۴,۴٣٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ٩کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ١۵٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٣٠١ 

  

 عدد ١۴,۶٠٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ٩کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ٢٨٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٣٠٢ 

  

 عدد ۵٨٢,٠٠٠,١٣

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ۶کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ١۵٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٣٠٣ 

  

 عدد ١۴,۶٠٢,٠٠٠

روکار، با ماژول یکپارچه  LEDچراغ خط نوری پیوسته 
(Integrated)  و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی

 ۶کربنات، عرض  اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی
لومن به ازای هر  ٢٨٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی

 لومن بر وات. ٩٠متر و بهره نوری حداقل 

٠١٨٣٠۴ 

 
 

 

١۵  
 

 



  صنعتی  های . چراغ سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  صنعتی  های . چراغ سوم  فصل

 
  مقدمه

 باشند. ENEC و IECهمچون  یالملل نیب ایو  INSO و ISIRIمانند  رانیا یمعتبر مل ياستانداردهامطابق  دیفصل با نیا يها تمام چراغ. 1

 .منظور شده است یکیفصل همراه با باالست الکترون نیفلورسنت درج شده در ا يها چراغبهاي . 2
شده و  یطراح LEDکه از ابتدا براساس ساختار هستند  ییها بها، چراغ فهرست يها فیدر رد کپارچهیبا ماژول  LED يها منظور از چراغ. 3

 .باشد ی) با بدنه مIntegrated( کپارچهیماژل  يدارا
ـ الکترون يهـا  و باالسـت  ورهـا یالزم اسـت درا . 5  No Loadو Short Circuit Protection، Over Load protection يهـا  شـامل حفاظـت   کی

Protection يبراساس استانداردها IEC62384 یا INSO16075  وIEC61347-2-13  یاINSO7644-2-13 و IEC61347-2-3 یاISIRI 61347-

 باشند. 2-3
 درصد باشد. 10ها باید کمتر از  ) درایور در این نوع چراغFlickerدرصد باشد. ثانیاً فلیکر ( 25کمتر از  THDاوالً باید  LEDهاي  . در چراغ6
درصد به بهاي  10هزار ساعت و باالتر،  50هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا  LED ،30هاي  . حداقل طول عمر چراغ7

هاي خریداري شده در زمان  درصد چراغ 90درصد براي  30شود. منظور از طول عمر، افت شار نوري حداکثر تا  ردیف مربوطه اضافه می
 ) است.L70B10تعیین شده (

 باشد. INSO21006و  INSO 11721یا استانداردهاي  IEC62717، الزم است ماژول داراي استاندارد LEDهاي  . در چراغ8
درصد به  5چراغ،  يشار نور شیدرصد افزا 10هر  يبه ازااین فصل  LEDهاي  درصد افزایش شار نوري در کلیه چراغ 10. به ازاي هر 9

 .گردد یمربوطه اضافه م فیرد يبها
 .گردد یمربوطه اضافه م فیرد يدرصد به بها کیچراغ،  يبهره نور شیافزا واحد کیهر  يبه ازا 17و  14 هاي  در گروه. 10
 .درج شده است ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 11
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 شرح مختصر گروه شماره گروه 

 .IP65چراغ فلورسنت سقفی روکار  12
 .IP65متر با  سانتی 60متر یا  سانتی 120با طول  LEDچراغ  14
 .LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  16
 اي و سبد محافظ. چراغ تونلی با حباب شیشه 17

 
 

 

١۶  
 

 



  صنعتی  های . چراغ سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۵٠٠,٧,٢٢١

کربنات  ، حباب پلیIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 
کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت  یا آکریلیک، بدنه پلی

 T8وات  ٣۶

٠٣١٢٠٧ 

  
 عدد ٧,١٠٠,١٠٠

کربنات  ، حباب پلیIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 
کربنات و با یک عدد المپ فلورسنت  یا آکریلیک، بدنه پلی

 T8وات  ٣۶

٠٣١٢٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,٧,٨٣۴

کربنات  ، حباب پلیIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 
کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت  یا آکریلیک، بدنه پلی

 T5وات  ٢٨

٠٣١٢٠٩ 

  
 عدد ٠٠٠,٣,٨٣۴

کربنات  ، حباب پلیIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 
کربنات و با یک عدد المپ فلورسنت  یا آکریلیک، بدنه پلی

 T5وات  ٢٨

٠٣١٢١٠ 

  
 عدد ۴۵١,٠٠٠,٢١

ای،  ، حباب شیشهIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار با 
وات  ٣۶بدنه استنلس استیل و با دو عدد المپ فلورسنت 

T8 

٠٣١٢٢۵ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٧۵,١٨

ای،  ، حباب شیشهIP65چراغ فلورسنت سقفی روکار با 
وات  ٢٨بدنه استنلس استیل و با دو عدد المپ فلورسنت 

T8 

٠٣١٢٢٧ 

  

 عدد ٠٠٠,١٠,٨۵۶

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه IP65، با LEDچراغ 
متر، حباب  سانتی ١٢٠درایور مربوطه و طول حدود 

کربنات یا اکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده،  پلی
لومن و بهره نوری حداقل  ۴٠٠٠دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ١٠٠

٠٣١۴٠۶ 

  

 عدد ٩,٠٠٢,٠٠٠

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه IP65، با LEDچراغ 
متر، حباب  سانتی ۶٠درایور مربوطه و طول حدود 

کربنات یا اکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده،  پلی
لومن و بهره نوری حداقل  ٢٠٠٠دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ١٠٠

٠٣١۴١٠ 

  

 عدد ٠٠٠,١١,٩۶۴

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه IP65، با LEDچراغ 
متر، حباب  سانتی ١٢٠درایور مربوطه و طول حدود 

کربنات، دارای شار نوری  کربنات یا اکریلیک، بدنه پلی پلی
لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ۴٠٠٠حداقل 

 وات.

٠٣١۴١٢ 

 
 

 

١٧  
 

 



  صنعتی  های . چراغ سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,١۴,۴٨۵

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه IP65، با LEDچراغ 
متر، حباب  سانتی ١٢٠درایور مربوطه و طول حدود 

ای، بدنه استنلس استیل، دارای شار نوری حداقل  شیشه
 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ۴٠٠٠

٠٣١۴١٨ 

  

 عدد ٠٠٠,۶٢۶,٢٨

، با بدنه آلومینیومی LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش 
، با ماژول یکپارچه IP65دایکست یا اکسترود، 

(Integrated)  و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل
 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٢٠٠٠٠

٠٣١۶٠٢ 

  

 عدد ٢۵,۵٨٩,٠٠٠

، با بدنه آلومینیومی LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش 
، با ماژول یکپارچه IP65دایکست یا اکسترود، 

(Integrated)  و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل
 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٠٠٠٠

٠٣١۶٠۴ 

  

 عدد ٢۵,۵٨٩,٠٠٠

، با بدنه آلومینیومی LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش 
، با ماژول یکپارچه IP۶۵دایکست یا اکسترود، 

)Integrated و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل (
 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ١٣٠٠٠

٠٣١۶٠۵ 

  

 عدد ٠٠٠,۶٢۶,٢٨

، با بدنه آلومینیومی LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش 
، با ماژول یکپارچه IP65دایکست یا اکسترود، 

(Integrated)  و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل
 لومن بر وات. ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١۶٠٠٠

٠٣١۶٠۶ 

  

 عدد ٨٨٢,٠٠٠,٣۵

، با بدنه آلومینیومی LEDچراغ صنعتی گرد یا چهارگوش 
، با ماژول یکپارچه IP65دایکست یا اکسترود، 

(Integrated)  و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل
 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری حداقل  ٢۴٠٠٠

٠٣١۶٠٩ 

  

 عدد ٠٠٠,٣,٨٠۶

مناسب، حداقل  LEDچراغ (تونلی) گرد یا بیضی با المپ 
IP54کربنات مقاوم در مقابل اشعه  ای یا پلی ، با حباب شیشه

آلومینیومی تحت فشار بدنه و سبد محافظ   ماورای بنفش با
 (دایکست) و یک عدد گلند.

٠٣١٧٠١ 

  

 عدد ١١٧,٠٠٠,۵

ای یا  ، با حباب شیشهLEDچراغ (تونلی) بیضی 
بدنه و   کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با پلی

سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکست)، حداقل 
IP54،   با ماژول یکپارچه(Integrated)  ،و درایور مربوطه

لومن  ٩٠لومن و بهره نوری حداقل  ١۵٠٠دارای شارنوری 
 بر وات و یک عدد گلند.

٠٣١٧٠٢ 

 
 

 

١٨  
 

 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل

 
  مقدمه

 باشند. ENEC و IECهمچون  یالملل نیب ایو  ISIRI، INSOمانند  رانیا یمعتبر مل ياستانداردهامطابق  دیفصل با نیا يها تمام چراغ. 1

زن و خازن با استاندارد  فصل، شامل باالست و جرقه نیدرج شده در ا دیمتال هاال ای میو معابر با المپ بخار سد یابانیخ يها تمام چراغ. 2
 واحد کار منظور شده است.  يها، جزو بها و بکار بردن آن هیته نهیهستند و هز مربوطه

 باشند.بخش برقی  يبرا IP43 وبراي بخش نوري  IP54 ي حداقلدارا الزم است LED و معابر یابانیخ يها چراغ .3
 باشد. کیلوولت می Surge Protection (4تحمل (قابل هاي خیابانی و معابر، حداقل ولتاژ گذراي  . در چراغ4
 باشد. 9/0هاي مندرج در این فصل،  توان براي چراغ بیحداقل ضربایست  . می5
براســاس  No Load Protectionو Short Circuit Protection، Over Load protection يهــا و شــامل حفاظــت ورهــایالزم اســت درا. 6

 باشند. ISIRI 61347-2-3یا  IEC 61347-2-3 و INSO 7644-2-13یا  IEC 61347-2-13و  INSO 16075 یا IEC62384 ياستانداردها
 درصد باشد. 10ها باید کمتر از  ) درایور در این نوع چراغFlickerدرصد باشد. ثانیاً فلیکر ( 25کمتر از  THDاوالً باید  LEDهاي  . در چراغ7
درصد به بهاي  10هزار ساعت و باالتر،  50هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا  LED ،30هاي  . حداقل طول عمر چراغ8

هاي خریداري شده در زمان  درصد چراغ 90درصد براي  30شود. منظور از طول عمر، افت شار نوري حداکثر تا  ردیف مربوطه اضافه می
 ) است.L70B10تعیین شده (

کمتـر   دیـ هـا با  نوع چراغ نیا وری) دراFlicker( کریفلهمچنین  ،درصد باشد 25 کمتر از دیبااین فصل  LED يها چراغ THD. مقدار پارامتر 9
 درصد باشد. 10از
 اشد.ب INSO 21006و  INSO 11721یا استانداردهاي  IEC62717، الزم است ماژول داراي استاندارد LEDهاي  . در چراغ10
 يدرصد به بها 5 ،يشار نور شیدرصد افزا 10هر  ي)، به ازا14(گروه  LED ی) و پارک12(گروه  LEDو معابر  یابانیخ يها چراغ يبرا. 11

 . گردد یمربوطه اضافه م فیرد
 يدرصد به بها 1 ،يبهره نور شیدرصد افزا 2هر  ي)، به ازا14(گروه  LED ی) و پارک12(گروه  LEDو معابر  یابانیخ يها چراغ يبرا. 12

 .گردد یمربوطه اضافه م فیرد
شده و  یطراح LEDاست که از ابتدا براساس ساختار  ییها بها، چراغ فهرست يها فیدر رد کپارچهیبا ماژول  LED يها منظور از چراغ. 13

 .باشد ی) با بدنه مIntegrated( کپارچهیل وماژ يدارا
 درج شده است. ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیدبه ر یبه منظور سهولت دسترس. 14

 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه 
 چراغ خیابانی و معابر با بدنه و درب آلومینیومی دایکاست. 11
 با بدنه آلومینیوم دایکست.  LEDچراغ خیابانی و معابر  12

 کربنات یا اکریلیک. چراغ پارکی با حباب پلی 13
 .LEDچراغ پارکی  14
 .LEDچراغ چمنی  15

 
 

 

١٩  
 

 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

  
 عدد ٢١,٢١٩,٠٠٠

آلومینیومی دایکست و   چراغ خیابانی با بدنه و درب
ای سکوریت با یک  شیشه رفلکتور آبکاری شده، با حباب 

 وات بخار سدیم. ١۵٠عدد المپ 

٠۴١١٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٣,٠٢۴

دایکست و چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی 
ای سکوریت با یک  رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه

 وات بخار سدیم. ٢۵٠عدد المپ 

٠۴١١٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٨,٩٧۵

چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دایکست و 
ای سکوریت با یک  رفلکتور آبکاری شده، با حباب شیشه

 وات بخار سدیم. ۴٠٠عدد المپ 

٠۴١١٠۶ 

  
 عدد ۶٩٨,٠٠٠,١١

چراغ معابر با بدنه و درب آلومینیومی دایکست، رفلکتور 
ای سکوریت با یک عدد المپ  آبکاری شده، با حباب شیشه

 وات بخار سدیم. ٧٠

٠۴١١١٢ 

  
 عدد ١١,١١١,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
شار   اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ٢٠٠٠نوری حداقل 

٠۴١٢٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,١٢,٠۶۶

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠بهره نوری   لومن و ٣٠٠٠  نوری حداقل
 وات.

٠۴١٢٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,۵٩۴,٢٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ۵٠٠٠نوری حداقل 

٠۴١٢٠٣ 

  
 عدد ٢٣,٠۶٣,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار اکسترود، ماژول 

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ٧٠٠٠نوری حداقل 

٠۴١٢٠۴ 

  

 عدد ٢٩٧,٠٠٠,٢۴

بدنه آلومینیوم دایکست   ، باLEDچراغ خیابانی و معابری 
یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١٠٠٠٠نوری حداقل 
 وات.

٠۴١٢٠۵ 

  

 عدد ٢۵,۵٣١,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١٣٠٠٠نوری حداقل 
 وات.

٠۴١٢٠۶ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

  

 عدد ١٧١,٠٠٠,٣۴

آلومینیوم دایکست یا ، با بدنه LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١۶٠٠٠نوری حداقل 
 وات.

٠۴١٢٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,٣٧,٠٣۵

، با بدنه آلومینیوم دایکست LEDچراغ خیابانی و معابری 
یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠  لومن و بهره نوری ٢٠٠٠٠حداقل نوری 
 وات.

٠۴١٢٠٨ 

  

 عدد ٢٢١,٠٠٠,۵۴

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٢۵٠٠٠نوری حداقل 
 وات.

٠۴١٢٠٩ 

  

 عدد ۵٨,٢٣٩,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار 

لومن بر  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٣٠٠٠٠نوری حداقل 
 وات.

٠۴١٢١٠ 

  
 عدد ٠٠٠,۵٧۶,١٢

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا LEDچراغ خیابانی و معابری 
یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوری اکسترود، ماژول 

 لومن بر وات. ١٠٠لومن و بهره نوری  ۴٠٠٠حداقل 

٠۴١٢١٢ 

  
 عدد ۴٢١,٠٠٠,٨

کربنات تزریقی نشکن مقاوم در  چراغ پارکی با حباب پلی
و شار نوری  LEDمقابل اشعه ماورای بنفش با المپ 

 لومن. ١٠٠٠حداقل 

٠۴١٣٢١ 

  
 عدد ۴٢١,٠٠٠,٨

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در 
و شار نوری  LEDمقابل اشعه ماورای بنفش با المپ 

 لومن. ١۵٠٠حداقل 

٠۴١٣٢٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٩,٠٣۵

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در 
و شار نوری  LEDمقابل اشعه ماورای بنفش با المپ 

 لومن. ٣٠٠٠حداقل 

٠۴١٣٢۵ 

  
 عدد ٠٠٠,٩,٠٣۵

چراغ پارکی با حباب اکرلیک تزریقی نشکن مقاوم در مقابل 
و شار نوری حداقل  LEDاشعه ماورای بنفش با المپ 

 لومن. ٣٠٠٠

٠۴١٣٢۶ 

  
 عدد ١١,٧٧٠,٠٠٠

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه LEDچراغ پارکی 
لومن و بهره  ١۵٠٠درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ٨٠نوری 

٠۴١۴٠١ 

 
 

 

٢١  
 

 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

  
 عدد ٠٩٣,٠٠٠,١۴

و  (Integrated)، با ماژول یکپارچه LEDچراغ پارکی 
لومن و بهره  ٣٠٠٠درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ٨٠نوری 

٠۴١۴٠٣ 

  
 عدد ٧١٠,٠٠٠,١۴

، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، LEDچراغ چمنی 
لومن بر  ٨٠لومن و بهره نوری  ١۵٠٠شار نوری حداقل 

 وات.

٠۴١۵٠۵ 

 
 

 

٢٢  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل

 
  مقدمه

 باشند. ENEC و IECهمچون  یالملل نیب ایو  ISIRI، INSOمانند  رانیا یمعتبر مل ياستانداردهامطابق  دیفصل با نیا يها تمام چراغ. 1

که به صورت دائم روشن است. یعنی در زمان وجود برق از ، چراغی است 23) در گروه Maintainedهاي اضطراري نشان ( . منظور از چراغ2
 کند. خط نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از خط برق اضطراري با باتري تغذیه می

شود.  ، چراغی است که فقط در حالت اضطراري و قطع برق روشن می23) در گروه Non-Maintainedهاي اضطراري نشان ( . منظور از چراغ3
 کند. زمان موجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق از خط برق اضطراري با باتري تغذیه مییعنی در 

هاي نورافکن با المپ بخار سدیم یا متال هاالید مندرج در این فصل در بهاي ردیف منظور  . هزینه باالست، جرقه زن و خازن براي تمام چراغ4
 شده است.

 باشد. 9/0هاي مندرج در این فصل،  توان براي چراغ بیحداقل ضربایست  . می5
براساس  No Load Protectionو Short Circuit Protection، Over Load protection يها و شامل حفاظت ورهایالزم است درا. 6

 باشند. ISIRI 61347-2-3یا  IEC 61347-2-3 و INSO 7644-2-13یا  IEC 61347-2-13و  INSO 16075 یا IEC62384 ياستانداردها
 درصد باشد. 10ها باید کمتر از  ) درایور در این نوع چراغFlickerدرصد باشد. ثانیاً فلیکر ( 25کمتر از  THDاوالً باید  LEDهاي  . در چراغ7
) EMIلکترومغناطیسی (ها داراي استاندارد تداخل ا هاي اتاق عمل و نگاتوسکوپ الزم است، باالست الکترونیکی یا درایور چراغ . در چراغ8

 باشند.
درصد به بهاي ردیف  10هزار ساعت و باالتر،  50هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا  LED ،30هاي  . حداقل طول عمر چراغ9

زمان تعیین شده هاي خریداري شده در  درصد چراغ 90درصد براي  30شود. منظور از طول عمر، افت شار نوري حداکثر تا  مربوطه اضافه می
)L70B10.است ( 
 باشد. INSO 21006و  INSO 11721یا استانداردهاي  IEC62717، الزم است ماژول داراي استاندارد LEDهاي  . در چراغ10
 مربوطه اضافه خواهد شد   فیرد يدرصد به بها 3متقارن باشند،  ریوات از نوع غ 2000و  1000 يچنانچه نورافکن ها. 11
 .مربوطه اضافه خواهد شد فیرد يدرصد به بها 3باشند،  دیالمپ متال هاال يمتقارن) دارا ریوات (متقارن و غ 1000نورافکن چنانچه . 12
 درصد اضافه بها منظور خواهد شد. 5درصد افزایش شار نوري،  10باشد، براي هر  LEDهاي این فصل چراغ از نوع  . چنانچه در ردیف13
 درصد اضافه بها منظور خواهد شد. 1درصد افزایش بهره نوري،  1باشد، براي هر  LEDن فصل چراغ از نوع هاي ای . چنانچه در ردیف14
شده و  یطراح LEDاست که از ابتدا براساس ساختار ییها فهرست بها، چراغ يها فیدر رد کپارچهیبا ماژول  LED يها منظور از چراغ. 15

 .باشد ی) با بدنه مIntegrated( کپارچهیماژل  يدارا
 فصل در جدول صفحه بعد درج شده است. نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يفهایبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 16

  

 
 

 

٢٣  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 هاي مرتفع. چراغ آگاه کننده قرمز براي ساختمان 21
 ).Signچراغ نشان ( 23
 چراغ اتاق عمل روکار. 24
 چراغ اتاق عمل توکار. 25
 چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي (نگاتوسکوپ) دیواري روکار یا توکار. 26

 نورافکن با بدنه آلومینیومی. 28
 چراغ ضد انفجار. 30

 .LEDنورافکن خطی (وال واشر)  31
 .چراغ روشنایی اضطراري 32

 
 

 

٢۴  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,٣۵۵,١۴

های مرتفع با درجه  چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان
بطور کامل، با شیشه مقاوم در مقابل  IP65حفاظت حداقل 

کربنات تزریقی مقاوم در برابر اشعه  حرارت یا حباب پلی
وات یا المپ  ١٨ماورای بنفش با یک عدد المپ کم مصرف 

LED  مناسب، تسمه اتصال، بدون تابلوی فرمان مربوطه و
 دون پایه.ب

٠۵٢١٠١ 

  

 عدد ۶,۶۴١,٠٠٠

چراغ راه پله ویژه روشن کردن کف، افقی یا عمودی، از نوع 
، با ماژول یکپارچه و درایور مریوطه، LEDدیواری توکار 

لومن  ١٠٠لومن و بهره نوری  ۵٠٠دارای شار نوری حداقل 
 بر وات.

٠۵٢٣٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١٠,٩٢۵

، با ماژول LED، راهنما (خروج) روکار (Sign)چراغ نشان 
کربنات و  یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی

 کربنات. صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی

٠۵٢٣٠۴ 

  

 عدد ٢١,١٠٣,٠٠٠

، با ماژول LED، روکار (Sign)چراغ اضطراری نشان 
کربنات و  یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی

کربنات  صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک با پلی
Maintained .با باطری پشتیبان سه ساعته 

٠۵٢٣٠۵ 

  

 عدد 

، با ماژول LED، روکار (Sign) چراغ اضطراری نشان
کربنات و  پلییکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی یا 
-Non کربنات صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی

Maintained .با باطری پشتیبانی سه ساعته 

٠۵٢٣٠٧ 

  
 عدد ١٨,٣٩١,٠٠٠

چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق 
کریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم،  آ

  T8وات ٣۶و با دو عدد المپ فلورسنت  IP43دارای 

٠۵٢۵٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٣۴,٢٠

چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق 
کریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم،  آ

  T5وات ٢٨و با دو عدد المپ فلورسنت  IP43دارای 

٠۵٢۵٠۶ 

  

 عدد 

چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق 
کریلیک شیری یا پریسماتیک یا ورق پلی استایرن مجهز به  آ

، با ماژول یکپارچه و IP43، دارای LED  فریم آلومینیوم،
لومن و بهره  ٣٢٠٠درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 

 لومن بر وات. ٩٠نوری حداقل 

٠۵٢۵٠٧ 
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  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد 

چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار 
یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و 
وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، 

LED با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع یک ،
 خانه.

٠۵٢۶٠٧ 

  

 عدد ۶٧٢,٠٠٠,١٩

چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار 
یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و 

، با ماژول یکپارچه و درایور LEDوصل و نگهدارنده فیلم، 
 مربوطه، از نوع دو خانه.

٠۵٢۶٠٨ 

  

 عدد ٠٠٠,۵۴۶,٢٨

چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار 
یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و 

، با ماژول یکپارچه و درایور LEDوصل و نگهدارنده فیلم، 
 مربوطه، از نوع سه خانه.

٠۵٢۶٠٩ 

  

 عدد ۴٢٠,٠٠٠,٣٧

چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار 
یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکریلیک شیری با کلید قطع و 

، با ماژول یکپارچه و درایور LEDوصل و نگهدارنده فیلم، 
 مربوطه، از نوع چهار خانه.

٠۵٢۶١٠ 

  
 عدد ٢٣,٧٩٨,٠٠٠

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست، رفلکتور آلومینیوم 
وات  ٧٠آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد المپ 

 IP54بخار سدیم و با درجه حفاظت 

٠۵٢٨٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٣۶,٢۶

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست ، رفلکتور آلومینیوم 
وات  ١۵٠آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد المپ 

 IP54بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت 

٠۵٢٨٠٢ 

  
 عدد ٣۴,۵٩٨,٠٠٠

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست، رفلکتور آلومینیوم 
وات  ٢۵٠با یک عدد المپ   آنودایز شده، شیشه سکوریت،

 IP54بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت 

٠۵٢٨٠٣ 

  
 عدد ۴٣٧,٠٠٠,٣٧

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست، رفلکتور آلومینیوم 
وات  ۴٠٠آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد المپ 

 IP54 بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت 

٠۵٢٨٠۴ 

  
 عدد ۵٧٠,٠٠٠,۶٢

نورافکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با 
وات بخار سدیم  و با درجه حفاظت  ١٠٠٠یک عدد المپ 

IP65 

٠۵٢٨٠۶ 

  
 عدد ٩٢,٩٨٩,٠٠٠

نورافکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با 
وات بخار سدیم  و با درجه حفاظت  ٢٠٠٠یک عدد المپ 

IP65 

٠۵٢٨٠٧ 

 
 

 

٢۶  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ١۵,۴٨٩,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٣٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨١٧ 

  

 عدد ۴٣٣,٠٠٠,٢١

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ۴٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨١٨ 

  

 عدد ١٨,٢٩٨,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٧٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨١٩ 

  

 عدد ١٩٨,٠٠٠,٢۵

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١٠٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢٠ 

  

 عدد ۴٠٣,٠٠٠,٣٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١٣٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢١ 

  

 عدد ٠٠٠,٣٣,١٣۵

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ١۶٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢٢ 

  

 عدد ٠٠٠,٣٣,١٣۵

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٢٠٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢٣ 

  

 عدد ۶۶٧,٠٠٠,٣٩

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LED نورافکن
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٢۵٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢۴ 

  

 عدد ۶٨٢,٠٠٠,۴٢

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه،  دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٣٠٠٠٠
 IP65حفاظت  

٠۵٢٨٢۵ 

 
 

 

٢٧  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ١٩,٨٢٠,٠٠٠

، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، با LEDنورافکن 
ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 

لومن بر وات و با درجه  ١٠٠لومن و بهره نوری  ٢٠٠٠
 IP65حفاظت 

٠۵٢٨٣٠ 

  

 عدد ٧٠,١٧١,٠٠٠

با نوع حفاظت  Zone 1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed  با بدنه پلی استر تقویت شده ،(GRP)  یا استنلس

کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و  استیل، رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه  حباب  از نوع پلی

و  IP66ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با  درجه حفاظت 
 T8وات  ١٨با دو عدد المپ 

٠۵٣٠٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٨٨,١٨۶

با نوع حفاظت  Zone 1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed  با بدنه پلی استر تقویت شده ،(GRP)  یا استنلس

کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و  استیل، رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه  حباب  از نوع پلی

و  IP66ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با  درجه حفاظت 
 T8وات  ٣۶دو عدد المپ  با

٠۵٣٠٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٩۵,۴٧

با نوع حفاظت  Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExd با بدنه آلومینیوم دایکاست یا  زاماک، رفلکتور از ،

کربنات شفاف  نوع ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی
مقاوم در  مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با 

 T8وات   ١٨و با دو عدد المپ  IP65درجه حفاظت 

٠۵٣٠٠۴ 

  

 عدد ٠٠٠,۵٢,١٣۶

حفاظت    با نوع Zone1چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExd با بدنه آلومینیوم دایکاست یا زاماک، رفلکتور از ،

نوع ورق  فلزی رنگ شده و حباب از نوع 
شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا    کربنات پلی

و با دو عدد  IP65شیشه سکوریت، با درجه حفاظت  
 T8وات  ٣۶المپ 

٠۵٣٠٠۵ 

  

 عدد ۴٠,٨۶٩,٠٠٠

حفاظت    با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnAپلی استر  تقویت شده   ، با بدنه(GRP)  یا استنلس

شده   کربنات یا ورق فلزی رنگ استیل، رفلکتور از نوع پلی
کربنات شفاف مقاوم در  مقابل اشعه  و حباب از نوع پلی

 و با دو عدد المپ IP65حفاظت    ماورای بنفش، با درجه
 T8وات  ١٨

٠۵٣٠٠٧ 

 
 

 

٢٨  
 

 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٠٠٠,٠٢۶,۴۶

حفاظت    با نوع Zone2چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnAپلی استر  تقویت شده  ، با بدنه  (GRP)  یا
کربنات یا ورق  فلزی  استیل، رفلکتور از نوع پلی  استنلس

شفاف مقاوم در    کربنات رنگ شده و حباب از نوع پلی
و با دو  IP65مقابل اشعه ماورای بنفش، با درجه حفاظت 

 T8وات   ٣۶عدد  المپ 

٠۵٣٠٠٨ 

  

 عدد ٨٧,٢٣٩,٠٠٠

، با ماژول یکپارچه و درایور  LEDضد انفجار   چراغ
لومن و بهره نوری  ٣۵٠٠مربوطه، دارای شارنوری حداقل 

، با EExdبا نوع حفاظت  Zone1برای   لومن بر وات، ٩٠
بدنه  آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع 

کربنات شفاف مقاوم در مقابل  اشعه ماورای بنفش یا  پلی
 IP65ظت شیشه سکوریت، با درجه حفا

٠۵٣٠١٠ 

  

 عدد ۶٠٩,٠٠٠,٨٠

، با ماژول یکپارچه و درایور  LEDضد انفجار   چراغ
لومن و بهره نوری  ٣۵٠٠مربوطه، دارای شارنوری حداقل 

، با EExdبا نوع حفاظت  Zone2برای   لومن بر وات، ٩٠
بدنه  آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع 

کربنات شفاف مقاوم در مقابل  اشعه ماورای بنفش یا  پلی
 IP65شیشه سکوریت، با درجه حفاظت 

٠۵٣٠١١ 

  

 عدد ٠٠٠,۶١۶,١١

، با ماژول یکپارچه LEDنورافکن خطی (وال واشر) 
(Integrated) ٢۵تا  ٢٠و درایور مربوطه، به طول حدود 

لومن و بهره نوری  ۶۵٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی
و دمای رنگ نور  IP65لومن بر وات، با درجه حفاظت  ٧٠

 درجه کلوین. ٣٠٠٠

٠۵٣١٠۶ 

  

 عدد ٠٠٠,۶٨۴,١٣

، با ماژول یکپارچه LEDنورافکن خطی (وال واشر) 
(Integrated)  ۵٠تا ۴٠و درایور مربوطه، به طول حدود 

لومن و بهره  ١٠٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی
و دمای  IP65لومن بر وات، با درجه حفاظت  ٧٠نوری 

 درجه کلوین. ٣٠٠٠رنگ نور 

٠۵٣١٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,۶٨۴,١٣

، با ماژول یکپارچه LEDنورافکن خطی (وال واشر) 
(Integrated)  ۵٠تا  ۴٠و درایور مربوطه، به طول حدود 

لومن و بهره  ١٠٠٠متر، دارای شار نوری حداقل  سانتی
و  IP65لومن بر وات، با درجه حفاظت حداقل  ٧۵نوری 

 درجه کلوین. ٣٠٠٠دمای رنگ نور 

٠۵٣١٠٨ 
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  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ٢,٩۶٠,٠٠٠

 ٣۵٠اضطراری روکار، با شار نوری حداقل  LEDچراغ 
یون، دارای مدارهای محافظت شارژ لومن و باتری لیتیوم 

بیش از حد و تخلیه باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت 
 زمان حداقل دو ساعت قطع برق.

٠۵٣٢٠١ 
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 ها سیم . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 ها سیم . ششم  فصل

 
  مقدمه

 VDE یا استاندارد IEC 60227المللی  بینیا استاندارد  ISIRI 607 ملی  استانداردهاي  ، باید طبق فصل  در این  شده  درج  مسی  هاي سیم  تمام .1

 باشند.  شده  ، ساختهبریتانیا BS 6004و یا استاندارد   آلمان 0250
 750مترمربع،  میلی 35 تا مترمربع میلی 1  مقطع از آنها  اسمی بوده و ولتاژ) IIافشان (کالس ) و Iال (کالس  باید تک NYAهاي  هادي سیم .2

 .باشد  ولت
 خواهد  ولت 750 برمتر به باال برا میلی 5/2ولت و از مقطع  500 برابر  متر مربع میلی 5/2تا  1  ، از مقطعNYAF  افشان  هاي سیم  ولتاژ اسمی .3

 بود.
متر به  میلی 5/2ولت و از مقطع  500 برابر  متر مربع میلی 5/2تا  1  از مقطعها  هاي نسوز، مسی قلع اندود بوده و ولتاژ اسمی آن هادي سیم .4

 بود. خواهد  ولت 750 باال برابر
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .5
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 .NYA  از نوع  ترموپالستیک  ال با روکش تک  مسی  یمس 01
 .NYAF  از نوع  ترموپالستیک  با روکش  افشان  مسی  سیم 04
 در مقابل حرارت).سیم مسی نسوز (مقاوم  05
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 ها سیم . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴۶,۶٠٠  
به  NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ١مقطع 
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۶٠  
 NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ١٫۵مقطع  به
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ٨٧,٨٠٠  
 NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ٢٫۵مقطع  به 
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ١٢٩,٠٠٠  
  به NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ۴مقطع 
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ١٨۶,۵٠٠  
 NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ۶مقطع  به 
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ٣٠۴,۵٠٠  
 NYAسیم مسی تـک ال، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع. میلی ١٠مقطع  به 
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,۵٠٣  
 NYAال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  سیم مسی تک

 متر مربع. میلی ١۶مقطع  به 
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٧۶٢  
 NYAال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  سیم مسی تک

 متر مربع. میلی ٢۵مقطع  به 
٠۶٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٩٩١  
 NYAال، با روکش ترمو پالستیک از نوع  سیم مسی تک

 متر مربع. میلی ٣۵مقطع  به 
٠۶٠١١١ 

 مترطول ۴۵,۵٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ١مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٣ 

 مترطول ٣٠٠,۵۵  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ١٫۵مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٧٩  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ٢٫۵مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ۴مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۶ 

 مترطول ١٧١,٠٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ۶مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٧ 

 مترطول ٢٧۵,۵٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ١٠مقطع  به  NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٨ 

 مترطول ۴۴۴,۵٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ١۶مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٩ 
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 ها سیم . ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٧۵٨,٠٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ٢۵مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴١٠ 

 مترطول ١,٠۴١,٠٠٠  
سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستیک از 

 متر مربع. میلی ٣۵مقطع   به NYAFنوع 
٠۶٠۴١١ 

  
 مترطول ٢٠٠,۶۵

سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و 
عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون 

 متر مربع. میلی ١) به مقطع LSHFگاز کلر (هالوژن فری 

٠۶٠۵٠٣ 

  
 مترطول ١٠٠,٨۶

سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و 
بدون دود و بدون عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، 

 متر مربع. میلی ١٫۵) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠۴ 

  
 مترطول ١٢٢,٠٠٠

با نوار میکا و  سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت)
عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون 

 متر مربع. میلی ٢٫۵) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠۵ 

  
 مترطول ١٩١,٠٠٠

سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و 
عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون 

 متر مربع. میلی ۴) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠۶ 

  
 مترطول ٢۶٢,٠٠٠

با نوار میکا و  سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت)
خود خاموش کن، بدون دود و بدون  عایق پلیمر مخصوص
 متر مربع. میلی ۶) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴١۶

با نوار میکا و  سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت)
عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون 

 متر مربع. میلی ١٠) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠٨ 

  
 مترطول ۵۵٠,٠٠٠

سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و 
عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون 

 متر مربع. میلی ١۶) به مقطع LSHF گاز کلر (هالوژن فری

٠۶٠۵٠٩ 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل

 
  مقدمه

دار  و زره  زمینی  کنترل  هاي و نیز کابل  دار تک یا چند سیمه، هاي شیلددار و یا زره کابل ، یا چند سیمهسیمه   تک  زمینی  هاي کابل  تمام .1
یا سایر   آلمان VDE 0271یا  ،IECالمللی  بین یا  ایران  ISIRIملی استاندارد  ، باید طبق فصل  در این  شده  درج  سیمهچند زیرزمینی 

 باشد.  ولت 1000/600آنها   و ولتاژ اسمی  شده  ساخته المللی استانداردهاي بین
بریتانیا  BS 6500یا المللی،  بین IEC 60227 استاندارد  ، باید طبقدرج شده در این فصل  اي چند رشته  پالستیکی  انعطاف  قابل  هاي کابل  تمام .2

 باشد.  ولت 500/300آنها   و ولتاژ اسمی  شده  ساخته  آلمان VDE 0250و یا 
آلومینیومی) یا پوشش هاي مسی یا نوار مسی (یا  درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم "شیلد". واژه 3

بکار رفته در این فصل به معناي، حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته  "زره"چنین واژه  باشد. هم بافته شده مسی هم محور با مغزي کابل می
 باشد. هاي فوالدي گالوانیزه (یا آلومینیومی) یا نوار گالوانیزه (یا آلومینیومی) می سیم

بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس  هاي فشار ضعیف در داخل ترانشه، عملیات خاکی پیش کابل. در عملیات نصب و خواباندن 4
 شود. هاي مربوط در فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه تعیین می ردیف

درصد به  15شود   دیوار نصب  روي دار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زره  دار زیرزمینی زرهشیلددار و یا یا   زمینی  کابل  که  در صورتی .5
 شد. خواهد  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهاي

  نصب  لوله  و یا درون  کابل  سینی  روي ،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  درصد به بهاي 8شود، 

هاي این فصل  هاي فشار ضعیف روي دیوار یا روي سینی کابل در بهاي ردیف ها و تمام متعلقات مربوط براي نصب کابل . هزینه بست7
اده هاي فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) استف ها و متعلقات مربوط باید از ردیف منظور نشده و براي تعیین بهاي تهیه و نصب انواع بست

 شود.
مربوطه اضافه  فیردبهاي به  درصد 15) در کابل اضافه شود Earthبه عنوان ارت ( گریرشته د کیچنانچه  يا رشته 5/3 يها در کابل. 8
 .شود یم
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .9
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

شماره 
شماره   مختصر گروه  شرح  گروه

  مختصر گروه  شرح  گروه

 .NYRY  از نوع  سیمه سه  دار زیرزمینی زره  کابل NYYJ. 53یا  NYYO  نوع  از   سیمه  سه زمینی  کابل 03

 NYYO  ) از نوع مترمربع میلی 5/1(  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 11
  مترمربع) میلی 5/1( سیمهچند   دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYYJZ. 61یا  NYYJیا 

 .NYRY  از نوع

 NYYO  از نوع ) مترمربع میلی 5/2(  چند سیمه  زمینی  کنترل  کابل 12
  مترمربع) میلی 5/2( سیمهچند   دار زیرزمینی زره کنترل  کابل NYYJZ. 62یا  NYYJیا 

 .NYRY  از نوع

مترمربع) از نوع  میلی 5/1کابل کنترل زمینی چند سیمه ( 15
NY(St)Y. 63 از   مترمربع) میلی 4( سیمهچند   دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل

 .NYRY  نوع

مترمربع)  میلی 5/1چند سیمه ( دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYCY. 64از نوع   مهسی تک  زمینیشیلددار زیر  کابل 31
 .NY(St)RYاز نوع 

مترمربع)  میلی 5/1چند سیمه ( دار زیرزمینی زرهکنترل   کابل NYCY. 65از نوع   سیمه دو  زمینیشیلددار زیر  کابل 32
 .NY(St/St)RYاز نوع 

 .NYMHY   نوع  ازدو سیمه  قابل انعطاف پالستیکی   کابل NYCY. 71از نوع   سیمه سه  زمینیشیلددار زیر  کابل 33

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

 .NYMHY   از نوع چهار سیمه  پالستیکی  قابل انعطاف   کابل NYCYRY. 73از نوع   سیمهتک   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل 41

 .NYMHY   از نوع سیمه  پنج  قابل انعطاف پالستیکی   کابل NYCYRY. 74از نوع   سیمهدو   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل 42

  از نوع  آلومینیومی سیمهتک   زمینیدار زیر زره  کابل NYCYRY. 77از نوع   سیمهسه   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل 43
NAYRY. 

  از نوع  آلومینیومی سیمهسه و نیم   زمینیدار زیر زره  کابل NYCYRY. 78از نوع   سیمهچهار   زمینیدار زیر شیلددار زره  کابل 44
NAYRY. 

 .NAYY  از نوع  یومینیآلوم مهیس چهار  ینیزم  کابل NYRY. 79  از نوع  سیمه تک  دار زیرزمینی زره  کابل 51

   .NYRY  از نوع  سیمه دو  دار زیرزمینی زره  کابل 52
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٢٢٧

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×١٫۵مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣١٠

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×٢٫۵مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٧٧

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×۴مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۶۵٣,٠٠٠

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×۶مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٠٢۴

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×١٠مقطع   و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵١۶,١

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×١۶مقطع   و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٢,٣٢٨,٠٠٠

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×٢۵مقطع   و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٠٢۵

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×٣۵مقطع   و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠٨ 

  
 مترطول ١۶٩,٠٠٠,۴

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×۵٠مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣٠٩ 

  
 مترطول ٧٧٣,٠٠٠,۵

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×٧٠مقطع   و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١٠ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧,٨٠۶

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY مترمربع، برای نصـب در داخل  میلی ٣×٩۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣١١ 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٩,٧٨۴

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY مترمربع، برای نصـب در  میلی ٣×١٢٠مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٢,٢١۵

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY مترمربع، برای نصـب در  میلی ٣×١۵٠مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٠٣۶,١۵

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY مترمربع، برای نصـب در  میلی ٣×١٨۵مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٨۵,١٩

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY مترمربع، برای نصـب در  میلی ٣×٢۴٠مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١۵ 

  
 مترطول ٢٨٩,٠٠٠,٢۴

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 
NYY  متر مربع، برای نصـب در  میلی ٣×٣٠٠مقطع  و به

 داخل ترانشه.

٠٧٠٣١۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴۵۶

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٧×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٣٨

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٨×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠٢ 

  
 مترطول ۶۴٢,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٠×١٫۵مقطع  و به   NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٧٣۶

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٢×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠۴ 

  
 مترطول ٨٠۶,۵٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١۴×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩١٨

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١۶×١٫۵مقطع  و به   NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠۶ 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١,٠۶٢,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٩×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠٧ 

  
 مترطول ١,١٧٩,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢١×١٫۵و به مقطع   NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠٨ 

  
 مترطول ١,٣٢٩,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢۴×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١٠٩ 

  
 مترطول 

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣٠×١٫۵مقطع   و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١١١٠ 

  
 مترطول ٢,١٣٧,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکش 
 ۴٠×١٫۵مقطع  و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. میلی

٠٧١١١١ 

  
 مترطول ٧٧۵,۵٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٧×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠١ 

  
 مترطول ٩٢٣,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٨×٢٫۵مقطع  و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠٢ 

  
 مترطول ١,٠۴٨,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٠×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠٣ 

  
 مترطول ١,٢۴٧,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٢×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٣۶۵

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١۴×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠۵ 

  
 مترطول ۵٩٧,٠٠٠,١

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١۶×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠۶ 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١,٧۵١,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١٩×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠٧ 

  
 مترطول ١,٩٢٩,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢١×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠٨ 

  
 مترطول ٣,٢٢٧,٠٠٠

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢۴×٢٫۵مقطع  و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢٠٩ 

  
 مترطول 

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣٠×٢٫۵مقطع   و به NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢١٠ 

  
 مترطول 

کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ۴٠×٢٫۵مقطع  و به  NYYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٢١١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٩٧

های  ، با سیمPVCچند سیمه با عایق و روکش  کابل 
های هم محور و با شیلد خارجی  زوجی تابیده شده در الیه

متر مربع، برای  میلی ٢×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yاز نوع 
 نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣١٩

های زوجی  ، با سیمPVCکابل چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد خارجی از نوع  تابیده شده در الیه

NY(St)Y  متر مربع، برای نصب  میلی ٢×٢×١٫۵و به مقطع
 در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٧۴

های زوجی  ، با سیمPVCکابل چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد خارجی از نوع  تابیده شده در الیه

NY(St)Y  متر مربع، برای نصب  میلی ٣×٢×١٫۵و به مقطع
 در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵۴٧

های زوجی  ، با سیمPVCکابل چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد خارجی از نوع  تابیده شده در الیه

NY(St)Y  متر مربع، برای نصب  میلی ۴×٢×١٫۵و به مقطع
 در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠۴ 

  

 مترطول ١۵٣,٠٠٠

  کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ١×١٫۵+١٫۵مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠١ 

 
 

 

٣٩  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٢٠٧,٠٠٠

  کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ١×٢٫۵+٢٫۵مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٩۶

  کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×۴+۴مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣١٠٣ 

  

 مترطول ۴٢٢,٠٠٠

  کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×۶+۶مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣١٠۴ 

  

 مترطول ۶٨٠,٠٠٠

کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای  میلی ١×١٠+١٠مقطع   به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣١٠۵ 

  

 مترطول ١,٠١٠,٠٠٠

  کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ١×١۶+١۶مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠۶ 

  

 مترطول ١,٢٧٢,٠٠٠

صورت  کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ١×٢۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵۴۵,١

صورت  کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ١×٣۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢۴٨

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×١٫۵+١٫۵مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٣٨

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×٢٫۵+٢٫۵مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠٢ 

 
 

 

۴٠  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۵٠٠,۴٩٣

صورت  کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٢×۴+۴مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣٢٠٣ 

  

 مترطول ۶٩٠,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٢×۶+۶مقطع   به
 ترانشه.

٠٧٣٢٠۴ 

  

 مترطول ١,٠۵٩,٠٠٠

صورت  کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×١٠+١٠مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠۵ 

  

 مترطول ١,٨٨١,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×١۶+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠۶ 

  

 مترطول ٢,١٣٧,٠٠٠

صورت  کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×٢۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠٧ 

  

 مترطول ۶١٣,٠٠٠,٢

صورت  کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به 
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٢×٣۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٩٧

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×١٫۵+١٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠١ 

  

 مترطول ۴٢٢,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٢ 

  

 مترطول ۶١٢,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×۴+۴مقطع   به
 ترانشه.

٠٧٣٣٠٣ 

 
 

 

۴١  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۵٠٠,٨٣٩

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×۶+۶مقطع   به
 ترانشه.

٠٧٣٣٠۴ 

  

 مترطول ١,٣٢٢,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×١٠+١٠مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,٠٣۶

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×١۶+١۶مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠۶ 

  

 مترطول ٢,٨۵٩,٠٠٠

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×٢۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٧ 

  

 مترطول ۵٨٨,٠٠٠,٣

صورت   کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به
غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ٣×٣۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٨ 

  

 مترطول ٣۵١,٠٠٠

  کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ۴×١٫۵+١٫۵مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٢٢

کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای  میلی ۴×٢٫۵+٢٫۵مقطع   به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧۵١

کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای نصـب  میلی ۴×۴+۴مقطع   به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٠۵۶

کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای نصـب  میلی ۴×۶+۶مقطع   به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۴ 

 
 

 

۴٢  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٠٠٠,۶٧۶,١

  کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY متر مربع، برای نصـب  میلی ۴×١٠+١٠مقطع   به
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٣,٠٠٠,٢

کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای  میلی ۴×١۶+١۶مقطع   به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۶ 

  

 مترطول ۵٨٧,٠٠٠,٣

کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت 
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از  به 

متر مربع، برای  میلی ۴×٢۵+١۶مقطع   به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴,۵۴۴

  کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به
صورت غالف مسی، با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

NYCY  متر مربع، برای نصـب  میلی ۴×٣۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٢٧

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×١٫۵+١٫۵مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٢۶

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠٢ 

  
 مترطول ۴٢۴,۵٠٠

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ١×۴+۴مقطع  به 

٠٧۴١٠٣ 

  
 مترطول ۵۴٠,٠٠٠

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ١×۶+۶مقطع  به 

٠٧۴١٠۴ 

  

 مترطول ٧۶١,٠٠٠

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×١٠+١٠مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠۵ 

 
 

 

۴٣  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ١,١۴٩,٠٠٠

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×١۶+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠۶ 

  

 مترطول ۴۶١,٠٠٠,١

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×٢۵+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٧۴۵

دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت،  کابل شیلد دار، زره
 NYCYRYبا عایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ١×٣۵+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴١٠٨ 

  
 مترطول ۴٣۵,۵٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×١٫۵+١٫۵

٠٧۴٢٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٣٩

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×٢٫۵+٢٫۵

٠٧۴٢٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٢١

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×۴+۴

٠٧۴٢٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٩٢۶

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×۶+۶

٠٧۴٢٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٣۵۶

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×١٠+١٠

٠٧۴٢٠۵ 

  
 مترطول ١,٩٩١,٠٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×١۶+١۶

٠٧۴٢٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٠۴,٢

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×٢۵+١۶

٠٧۴٢٠٧ 

 
 

 

۴۴  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٣,٢٢٢,٠٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با 
مقطع  به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٢×٣۵+١۶

٠٧۴٢٠٨ 

  

 مترطول ۴۵٢,٠٠٠

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×١٫۵+١٫۵مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٢٨

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠٢ 

  
 مترطول ٨۵۴,۵٠٠

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

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٣×۴+۴مقطع  به 

٠٧۴٣٠٣ 

  
 مترطول ١,١٢٣,٠٠٠

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

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میلی ٣×۶+۶مقطع  به 

٠٧۴٣٠۴ 

  

 مترطول ۶٠٨,٠٠٠,١

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×١٠+١٠مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٠۵,٢

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×١۶+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠۶ 

  

 مترطول ٣,٢۶٨,٠٠٠

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×٢۵+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠٧ 

  

 مترطول ٠٣٣,٠٠٠,۴

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ٣×٣۵+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴٣٠٨ 

 
 

 

۴۵  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۵,۵۶٧,٠٠٠

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

متر مربع، برای نصـب درون  میلی ۴×٣۵+١۶مقطع  به 
 ترانشه.

٠٧۴۴٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۶٠

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠١ 

  
 مترطول ٢٠١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۵٠

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ١×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠٣ 

  
 مترطول ٣٠۵,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ١×۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴١١

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٠

کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ١×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۶ 

  
 مترطول ٢٧٣,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠١ 

  
 مترطول ٣٣٨,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴۶۵

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ٢×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٣۴

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ٢×۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۴ 

 
 

 

۴۶  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٩٠١

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢۴۶

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۶ 

  
 مترطول ١,٨٨١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٢×٢۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٧ 

  
 مترطول ٣٢٣,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠١ 

  
 مترطول ۶٠۵,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٢٣

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ٣×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨١٧

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر مربع،  میلی ٣×۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۴ 

  
 مترطول ١,٢١١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۵ 

  
 مترطول ١,٧١٩,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۶ 

  
 مترطول ۶١٨,٠٠٠,٢

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٢۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٧ 

  
 مترطول ٣,٣٣١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٣۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٨ 

 
 

 

۴٧  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۴,۵۴٧,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×۵٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٩ 

  
 مترطول ٢٩٣,٠٠٠,۶

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٧٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٠ 

  
 مترطول ٠٠٠,٨,٣٩۴

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٩۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١١ 

  
 مترطول ۴١٨,٠٠٠,١٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١٢٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٣,١۵۴

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١۵٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٣ 

  
 مترطول ٠٣٩,٠٠٠,١۶

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×١٨۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۴ 

  
 مترطول ۵٧٢,٠٠٠,٢٠

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٢۴٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٠۵,٢۵

کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش 
متر  میلی ٣×٣٠٠مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٩۴

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٧×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠١ 

  
 مترطول ٨٣٩,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٠×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٢ 

  
 مترطول ٩۵٧,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٢×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٣ 

 
 

 

۴٨  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١,٠٧٢,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۴×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۴ 

  
 مترطول ١,٢١٠,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۶×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٢۵,١

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٩×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۶ 

  
 مترطول ١,٧٧٧,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٢۴×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٧ 

  
 مترطول ٢,١١٠,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٠×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٨ 

  
 مترطول ٢,٣۶٩,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٧×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٩ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٣٨

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ۵×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠١ 

  
 مترطول ٨٣٨,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٧×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٢ 

  
 مترطول ١,١۴٩,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٠×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٣ 

  
 مترطول ١,٣٢٧,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٢×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۴ 

  
 مترطول ۵۵١,٠٠٠,١

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۴×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۵ 

 
 

 

۴٩  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١,٧٣٣,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۶×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۶ 

  
 مترطول ٢,٠١١,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٩×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٠۶,٢

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٢۴×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٠٢۶

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٠×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٩ 

  
 مترطول ۶٧٣,٠٠٠,٣

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٧×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢١٠ 

  
 مترطول ١,٠١٢,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر مربع،  میلی ۵×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٩۶

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر مربع،  میلی ٧×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٢ 

  
 مترطول ١,٨۶٩,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٠×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٣ 

  
 مترطول ٢,١۵٠,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٢×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٧۴,٢

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۴×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۵ 

  
 مترطول ٢,٧٧٩,٠٠٠

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١۶×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۶ 

 
 

 

۵٠  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٢٣۶

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ١٩×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۶۶,۴

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٢۴×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٨ 

  
 مترطول ٠۵٣,٠٠٠,۵

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٠×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٩ 

  
 مترطول ١١٨,٠٠٠,۶

دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش  کابل کنترل زره
متر  میلی ٣٧×۴مقطع  به  NYRYترموپالستیک از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣١٠ 

  

 مترطول ۵۵١,٠٠٠

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

 ۶×١٫۵و به مقطع  NY(St)RYو با شیلد خارجی از نوع 
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی

٠٧۶۴٠١ 

  

 مترطول ٩٣۶,۵٠٠

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

 ١٢×١٫۵و به مقطع  NY(St)RYو با شیلد خارجی از نوع 
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی

٠٧۶۴٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٢٨۶

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

 ١۶×١٫۵و به مقطع  NY(St)RYو با شیلد خارجی از نوع 
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی

٠٧۶۴٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٧١۶

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

 ٢۴×١٫۵و به مقطع  NY(St)RYو با شیلد خارجی از نوع 
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی

٠٧۶۴٠۴ 

  

 مترطول ۵۵٨,٠٠٠,٢

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

 ٣٧×١٫۵و به مقطع  NY(St)RYو با شیلد خارجی از نوع 
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی

٠٧۶۴٠۵ 

 
 

 

۵١  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۵٠٠,۵٨٧

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

و  NY(St/St)RYهای انفرادی و خارجی از نوع  و با شیلد
 متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. میلی ۶×١٫۵به مقطع 

٠٧۶۵٠١ 

  

 مترطول ٩٣۶,۵٠٠

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

و  NY(St/St)RYهای انفرادی و خارجی از نوع  و با شیلد
متر مربع، برای نصب در داخل  میلی١٢×١٫۵به مقطع 

 ترانشه.

٠٧۶۵٠٢ 

  

 مترطول ١,١٩١,٠٠٠

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

و  NY(St/St)RYهای انفرادی و خارجی از نوع  و با شیلد
متر مربع، برای نصب در داخل  میلی١۶×١٫۵به مقطع 

 ترانشه.

٠٧۶۵٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٧٣۶

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

و  NY(St/St)RYهای انفرادی و خارجی از نوع  و با شیلد
متر مربع، برای نصب در داخل  میلی٢۴×١٫۵به مقطع 

 ترانشه.

٠٧۶۵٠۴ 

  

 مترطول ۴۵٨,٠٠٠,٢

دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش  کابل کنترل زره
PVCهای هم محور  های زوجی تابیده شده در الیه ، با سیم

و  NY(St/St)RYهای انفرادی و خارجی از نوع  و با شیلد
متر مربع، برای نصب در داخل  میلی ٣٧×١٫۵به مقطع 

 ترانشه.

٠٧۶۵٠۵ 

  

 مترطول ٨٠,٧٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×٠٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠١ 

  

 مترطول ١٠٢,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
 ٢×٠٫٧۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا  میلی
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به 

 های متحرک. کننده مصرف 

٠٧٧١٠٢ 

 
 

 

۵٢  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ۵٠٠,١١٩

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×١مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠٣ 

  

 مترطول ١۵٨,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠۴ 

  

 مترطول ٢٢۶,۵٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠۵ 

  

 مترطول ٣٢٢,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠۶ 

  

 مترطول ۴۵٨,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨٠٨

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠٨ 

  

 مترطول ١,١٨٣,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش 
متر  میلی ٢×١۶مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧١٠٩ 

 
 

 

۵٣  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٠٠٠,١٢۵

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
 ٣×٠٫٧۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا  میلی
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به 

 های متحرک. کننده مصرف 

٠٧٧٢٠١ 

  

 مترطول ١۴٩,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×١مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٩

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٠٨

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠۴ 

  

 مترطول ۴۴٨,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠۵ 

  

 مترطول ۶٢٩,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠۶ 

  

 مترطول ١,١۵١,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی سه
متر  میلی ٣×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٢٠٧ 

 
 

 

۵۴  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ١۵٨,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
 ۴×٠٫٧۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا  میلی
روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به 

 های متحرک. کننده مصرف 

٠٧٧٣٠١ 

  

 مترطول ١٩٢,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×١مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢۶٢

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠٣ 

  

 مترطول ٣٩۵,۵٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٧٧

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠۵ 

  

 مترطول ٨١٨,٠٠٠

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٩,٠٠٠,١

سیمه، با روکش   کابل قابل انعطاف پالستیکی چهار
متر  میلی ۴×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کایل یا روی 
های  کننده دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

 متحرک.

٠٧٧٣٠٧ 

 
 

 

۵۵  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ١٨٨,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکش 
 ۵×٠٫٧۵مقطع  و به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا  میلی
مصرف  طور آزاد برای اتصال به  روی دیوار و یا به 

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠١ 

  

 مترطول ٢٢٨,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکش 
متر  میلی ۵×١مقطع  و به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی 
های  مصرف کننده طور آزاد برای اتصال به  دیوار و یا به 

 متحرک.

٠٧٧۴٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣١۵

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکش 
 ۵×١٫۵مقطع  و به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا  میلی
مصرف  طور آزاد برای اتصال به  روی دیوار و یا به 

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٨٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکش 
 ۵×٢٫۵مقطع  و به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا  میلی
مصرف  طور آزاد برای اتصال به  روی دیوار و یا به 

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠۴ 

  

 مترطول ٧٠٨,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستیکی هفت سیمه، باروکش 
متر  میلی ۵×۴مقطع  و به  NYMHYترموپالستیک از نوع 

مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی 
های  مصرف کننده طور آزاد برای اتصال به  دیوار و یا به 

 متحرک.

٠٧٧۴٠۵ 

  
 مترطول ٨٢۴,۵٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×١٢٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠١ 

  
 مترطول ٩٨٨,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×١۵٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠٢ 

  
 مترطول ١,١٣٧,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×١٨۵و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠٣ 

 
 

 

۵۶  
 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١,٣۶٨,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×٢۴٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠۴ 

  
 مترطول ١,٧٢٣,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×٣٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠۵ 

  
 مترطول ٢,١١٧,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×۴٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠۶ 

  
 مترطول ۵٧٩,٠٠٠,٢

کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و 
 ١×۵٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٧٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢,١١۶

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×٧٠+٣۵و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠١ 

  
 مترطول ٢,٢٢٩,٠٠٠

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×٩۵+۵٠و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠٢ 

  
 مترطول ٢,٨۴٢,٠٠٠

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×١٢٠+٧٠و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٢۶,٣

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×١۵٠+٧٠و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,٠۶۶,۴

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×١٨۵+٩۵و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠۵ 

  
 مترطول ٨۵٨,٠٠٠,۴

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×٢۴٠+١٢٠و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠۶ 

  
 مترطول ٨٩٢,٠٠٠,۵

کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×٣٠٠+١۵٠و به مقطع  NAYRYترموپالستیک از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میلی

٠٧٧٨٠٧ 

 
 

 

۵٧  
 

 



  . هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  . هشتم  فصل
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 . نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . نهم  فصل
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 .  دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 .  دهم  فصل
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 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل

 
  مقدمه

، 688(ISIRI( ISIRI ،1382)635( 1388، استاندارد  ، باید طبق داخل  ساخت  هاي و پالگ  فشاري  هاي کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه  تمام .1
1382 )462(ISIRI ،IEC884-1  ،IEC 238  وIEC690، باشند.  تولید شدهو   ساخته 

 باشند. IP55  حفاظت  درجه  و بارانی روکار با IP44توکار با درجه حفاظت  بارانی  نوع باید از می  فشاري  هاي کلیدها و پریزها و دکمه  تمام .2
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .3
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . ولت 250  خانه  ، یک راه  ، یک پل  کلید یک 01
 . ولت 250  ، دو خانه راه  ، یک پل  کلید یک 02
 . ولت 250  خانه  ، یک راه  ، یک کلید دو پل 03
 . ولت 250  خانه  ، یک پل  ، یک کلید تبدیل 04

 . ولت 250  خانه  ، یک پل  ، یک کلید صلیبی 05
 . ولت 250  فاز و نول  یک  فشاري  دکمه 07
 . ولت 250  فاز و نول  پریز یک 11
 . ولت 250  زمین  با اتصال  فاز و نول  پریز یک 12
 .RJ11سوکتی  پریز تلفن 21
 . رادیو و تلویزیون  پریز آنتن 28
 .کلید کولر 33
 هاي الکترونیکی. و زنگ  ولت 230بیزر  34
 کلید و پریزهاي خاص. 38
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 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,۴۴٩  
ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، برای  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نصب توکار.
١١٠١٠١ 

 عدد ۵٠٠,۴۵٢  
ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، برای  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نصب روکار.
١١٠١٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٨۵

ولت یک پل، یک راه، یک خانه، از نوع  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 
و از جنس پالستیک  IP44بارانی، با درجه حفاظت 
 ریختگی، برای نصب توکار.

١١٠١٠۵ 

 ١١٠٢٠١ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار. ٢۵٠آمپر  ١٠کلید  عدد ۴۶٣,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٢ نصب روکار. ولت دو پل، یک راه، برای ٢۵٠آمپر  ١٠کلید  عدد ٠٠٠,۴۶۴  

 عدد ٠٠٠,۴۶۴  
پل، برای قطع و وصل فاز و   ولت یک ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نول، برای نصب توکار.
١١٠٣٠١ 

 عدد ۴٧١,٠٠٠  
پل، برای قطع و وصل فاز و  ولت یک  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نول، برای نصب روکار.
١١٠٣٠٢ 

 ١١٠٣٠٣ برای نصب توکار.پل دو راه،  ولت دو  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید  عدد ٠٠٠,۴۶۶  

 ١١٠٣٠۴ پل دو راه، برای نصب روکار. ولت دو ٢۵٠آمپر ١٠کلید  عدد ۵٠٠,۴٧٢  

 عدد ۴٧۴,۵٠٠  
ولت یک پل، دوراه و یک خانه،  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید تبدیل 

 برای نصب توکار.
١١٠۴٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۶  
ولت یک پل، دوراه و یک خانه،  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید تبدیل 

 نصب روکار.برای 
١١٠۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۴  
ولت یک پل و یک خانه، برای  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید صلیبی 
 نصب توکار.

١١٠۵٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵۵۵  
ولت یک پل و یک خانه، برای  ٢۵٠آمپر  ١٠کلید صلیبی 
 نصب روکار.

١١٠۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۴٢٩  
ولت با عالمت زنگ یا روشنایی، برای  ٢۵٠دکمه فشاری 

 نصب توکار.
١١٠٧٠١ 

 عدد ۴۶٣,٠٠٠  
ولت با عالمت زنگ یا روشنایی، برای  ٢۵٠دکمه فشاری 
 نصب روکار.

١١٠٧٠٢ 

 ١١١١٠١ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار. ٢۵٠آمپر  ١۶پریز  عدد ۵٠٠,۴٢٨  

 ١١١١٠٢ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار. ٢۵٠آمپر  ١۶پریز  عدد ۴۵۴,۵٠٠  

 عدد ۵٠٠,۴٩٨  
ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با  ٢۵٠آمپر  ١۶پریز 

 اتصال زمین (شوکو).
١١١٢٠١ 
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 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۴٨٧,٠٠٠  
ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار  ٢۵٠آمپر  ١۶پریز 

 با اتصال زمین (شوکو).
١١١٢٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٨٣

ولت یک فاز ونول، نوع بارانی، با درجه  ٢۵٠آمپر  ١۶پریز 
و از جنس پالستیک ریختگی، برای نصب  IP44حفاظت 

 توکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لوالدار.

١١١٢٠۵ 

  
 عدد ۵١٨,٠٠٠

ولت یک فازونول، نوع بارانی، با درجه  ٢۵٠آمپر ١۶پریز 
و از جنس پالستیک ریختگی، برای نصب  IP55حفاظت 

  روکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لوالدار

١١١٢٠۶ 

 ١١٢١٠١ ، برای نصب توکار.RJ11پریز تلفن سوکتی  عدد ۴١٨,٠٠٠  

 ١١٢١٠٢ ، برای نصب روکار.RJ11پریز تلفن سوکتی  عدد ۴٩١,٠٠٠  

 ١١٢٨٠١ پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار. عدد ٠٠٠,۴٢۶  

 عدد ٨٨٣,٠٠٠  
کلید کولر تمام قطب با قابلیت قطع کامل فاز و نول، با 

 کلید مربوط، و راه اندازی الکتریکی.قوطی 
١١٣٣٠١ 

 ١١٣۴٠١ ولت، برای نصب توکار. ٢٢٠بیزر  عدد ۵۶٩,٠٠٠  

 ١١٣۴٠٢ ولت، برای نصب روکار. ٢٢٠بیزر  عدد ۵٩٨,٠٠٠  

 ١١٣۴٠٣ ولت، برای نصب توکار یا روکار. ٢٣٠زنگ الکترونیکی  عدد ٠٠٠,۵۶۴  

 ١١٣٨٠١  قطع و وصل سه مدار مجزاکلید سه پل توکار برای  عدد ٠٠٠,۵۶۴  
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  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل

 
  مقدمه

 . است منظورنشده  و  بینی پیش  فصل  این  هاي واحد ردیف  ، در بهاي کشی لوله مورد نیاز  بنایی  عملیات  هزینه .1
 شود. می  ) استفاده متفرقه  (وسایل بیست و هشتم  در فصل  شده  درج  مربوط  هاي ، از ردیف کردن و سوراخ  ، شیاردرآوردن کاري کنده  براي .2
 باشند.  تولید شده DIN 49020استاندارد   ید براساس، با داغ  عمقی  و گالوانیزه  فوالدي  هاي لوله .3
 باشند.  شده  ساخته DIN 2440استاندارد   ضد انفجار، باید طبق  و فوالدي  گالوانیزه  درزجوش  فوالدي  هاي لوله .4
 . است  واحد کار منظور شده  يآنها در بها  و هزینه  است  ، زانو و بوشن خم  اتصاالت  ، شامل فصل  این  کشی لوله  هاي ردیف  تمام .5
هاي مربوط مندرج در فهرست بهاي  توان ردیف ) میSleeveهاي فوالدي یا گالوانیزه به عنوان غالف ( . در صورت نیاز به استفاده از لوله6

 واحد تاسیسات مکانیکی را مالك عمل قرار داد.
 باشد.BS4678-1/2 ها باید مطابق با استاندارد  ترانکینگ .7
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .8
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . فوالدي  هروکار با لول  کشی لوله 01
 . فوالدي  توکار با لوله  کشی لوله 02
 . داغ  عمقی  هگالوانیز  فوالدي  روکار با لوله  کشی لوله 03
 . داغ  عمقی هگالوانیز  فوالدي  توکار با لوله  کشی لوله 04
 . گالوانیزه  درزجوش  فوالدي  روکار با لوله  کشی لوله 05
 . گالوانیزه  درزجوش  فوالدي  توکار با لوله  کشی لوله 06
 هاي ضد انفجار. براي سیستم  داغ  عمقی  درز گالوانیزه  بدون  فوالدي  روکار یا توکار با لوله  کشی لوله 07
 کشی روکار یا توکار با لوله فوالدي گالوانیزه قابل انعطاف. لوله 08
 کشی روکار یا توکار با لوله فوالدي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار. لوله 09
 اي. محفظهترانکینگ یک و دو  10
 اي. ترانکینگ دیواري و کفی سه و چهار محفظه 11
 هاي انتهایی و ارتباطی. قطعه 12
 ها و متعلقات. گوشه 13

 
 

 

۶۴  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٢٠١٠١ . Pg11لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴٠۵,۵٠٠  

 ١٢٠١٠٢ . Pg13.5لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٠٠,۴۴٣  

 ١٢٠١٠٣ . Pg16لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴۵۶,۵٠٠  

 ١٢٠١٠۴ . Pg21لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ٠٠٠,۵۵۶  

 ١٢٠١٠۵ . Pg29لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٧٩,٠٠٠  

 ١٢٠١٠۶ . Pg36لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٩٨,٠٠٠  

 ١٢٠١٠٧ . Pg42لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۶٠١,٠٠٠  

 ١٢٠١٠٨ . Pg48لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ٠٠٠,۶٢۴  

 ١٢٠٢٠١ . Pg11لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣١٩,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠٢ . Pg13.5لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣۵٧,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠٣ . Pg16لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣٧٠,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠۴ . Pg21لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٠٠٠,٣٨۵  

 ١٢٠٢٠۵ . Pg29لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴٠٢,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠۶ . Pg36لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴٧٨,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠٧ . Pg42لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴٩٩,٠٠٠  

 ١٢٠٢٠٨ . Pg48لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٢١,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠١ گالوانیزه عمقی داغ. Pg11 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣٩۴,۵٠٠  

 مترطول ۴١٢,٠٠٠  
گالوانیزه عمقی  Pg13.5 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی 

 داغ.
١٢٠٣٠٢ 

 ١٢٠٣٠٣ گالوانیزه عمقی داغ. Pg16 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٠٠,۴٢٣  

 ١٢٠٣٠۴ گالوانیزه عمقی داغ. Pg21 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵١۵,۵٠٠  

 ١٢٠٣٠۵ گالوانیزه عمقی داغ. Pg29 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٠٠,٧۶٠  

 ١٢٠٣٠۶ گالوانیزه عمقی داغ. Pg36 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ۵٠٠,٨۶٠  

 ١٢٠٣٠٧ گالوانیزه عمقی داغ. Pg42 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ١,١١٢,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠٨ گالوانیزه عمقی داغ. Pg48 لوله کشی روکار، با لوله فوالدی  مترطول ١,٣٩٩,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠١ گالوانیزه عمقی داغ. Pg11 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣٠۵,۵٠٠  

 ١٢٠۴٠٢ گالوانیزه عمقی داغ. Pg13.5 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی مترطول ٠٠٠,٣٢۶  

 ١٢٠۴٠٣ گالوانیزه عمقی داغ. Pg16 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٣٣٧,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠۴ گالوانیزه عمقی داغ. Pg21 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ۴٢٩,٠٠٠  
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  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٢٠۴٠۵ گالوانیزه عمقی داغ. Pg29 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٠٠٠,۶٧۴  

 ١٢٠۴٠۶ گالوانیزه عمقی داغ. Pg36 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ٠٠٠,٧٧۶  

 ١٢٠۴٠٧ گالوانیزه عمقی داغ. Pg42 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ١,٠٢٨,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠٨ گالوانیزه عمقی داغ. Pg48 لوله کشی توکار، با لوله فوالدی  مترطول ١,٣١٣,٠٠٠  

 مترطول ۴٩٨,٠٠٠  
گالوانیزه یک دوم لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز جوش 

 اینچ.
١٢٠۵٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۶٠١  
لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه سه 

 چهارم اینچ.
١٢٠۵٠٢ 

 مترطول ٧٣٧,٠٠٠  
لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک 

 اینچ.
١٢٠۵٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٨٨١  
جوش گالوانیزه یک و لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز 

 یک چهارم اینچ.
١٢٠۵٠۴ 

 مترطول ٨٨٢,٠٠٠  
لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک و 

 یک دوم اینچ.
١٢٠۵٠۵ 

 ١٢٠۵٠۶ لوله کشی روکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه دو اینچ. مترطول ۵٠٠,٩٧٠  

 مترطول ١,١٣٢,٠٠٠  
لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه دو و لوله کشی روکار، با 

 یک دوم اینچ.
١٢٠۵٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,۴١١  
لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک دوم 

 اینچ.
١٢٠۶٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۵١۵  
لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه سه 

 چهارم اینچ.
١٢٠۶٠٢ 

 مترطول ۶۵١,٠٠٠  
کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک لوله 
 اینچ.

١٢٠۶٠٣ 

 مترطول ٧٩۵,۵٠٠  
لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک و 

 یک چهارم اینچ.
١٢٠۶٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٧٩٧  
لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه یک و 

 یک دوم اینچ.
١٢٠۶٠۵ 

 ١٢٠۶٠۶ لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه دو اینچ. مترطول ٠٠٠,٨٨۶  

 مترطول ١,٠۵٣,٠٠٠  
لوله کشی توکار، با لوله فوالدی درز جوش گالوانیزه دو و 

 یک دوم اینچ.
١٢٠۶٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,۶۶۶  
لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی یک دوم اینچ بدون 

 های ضد انفجار. عمقی داغ برای سیستمدرز گالوانیزه 
١٢٠٧٠١ 
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  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,٧٣٣  
لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی سه چهارم اینچ 

 های ضد انفجار. بدون درز گالوانیزه عمقی داغ برای سیستم
١٢٠٧٠٢ 

 مترطول ٩٧۶,۵٠٠  
لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی یک اینچ بدون درز 

 های ضد انفجار. گالوانیزه عمقی داغ برای سیستم
١٢٠٧٠٣ 

  
 مترطول ١,١۶٠,٠٠٠

لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی یک و یک چهارم 
های ضد  اینچ بدون درز گالوانیزه عمقی داغ برای سیستم

 انفجار.

١٢٠٧٠۴ 

 مترطول ١,٢٩٩,٠٠٠  
یک دوم اینچ  لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی یک و

 های ضد انفجار. بدون درز گالوانیزه عمقی داغ برای سیستم
١٢٠٧٠۵ 

 مترطول ۴١٩,٠٠٠,١  
لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی دو اینچ بدون درز 

 های ضد انفجار. گالوانیزه عمقی داغ برای سیستم
١٢٠٧٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٣٠٧  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

Pg11 . 
١٢٠٨٠١ 

 مترطول ٣٣٩,٠٠٠  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

Pg13.5 . 
١٢٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٣۴٢  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

Pg16 . 
١٢٠٨٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۴٣٢  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

Pg21 . 
١٢٠٨٠۴ 

 مترطول ۵٣۵,۵٠٠  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

Pg29 . 
١٢٠٨٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٣٠٣  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

 . Pg11شیلددار 
١٢٠٩٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٣۴٣  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

 . Pg13.5شیلددار 
١٢٠٩٠٢ 

 مترطول ٣۶۴,۵٠٠  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

 . Pg16شیلددار 
١٢٠٩٠٣ 

 مترطول ۴٣۵,۵٠٠  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

 . Pg21شیلددار 
١٢٠٩٠۴ 

 مترطول ۴٩٢,٠٠٠  
کشی روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف  لوله

 . Pg29شیلددار 
١٢٠٩٠۵ 

 
 

 

۶٧  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,۴۶۴,١

ای از ورق گالوانیزه  ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه
با عایق داخلی  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گرم 

استر با مقاومت ضربه پذیری  و رنگ پودری اپوکسی پلی
 متر.  میلی ٢٠×٣٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠

١٢١٠٠١ 

  

 مترطول ٢,٣٢٢,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخلی و  متر  به ضخامت یک میلی

 ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با قطعه  میلی ٢٠×۵٠ پوند بر اینچ مربع به ابعاد

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠٢ 

  

 مترطول ۴١٠,٠٠٠,٢

ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخلی و  متر  به ضخامت یک میلی

 ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با قطعه  میلی ٢٠×٧٠ پوند بر اینچ مربع به ابعاد

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,٩۶۴

ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخلی و  متر  به ضخامت یک میلی

 ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با قطعه  میلی ٢٠×١٠٠ پوند بر اینچ مربع به ابعاد

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣,٣١۴

ای از ورق گالوانیزه  ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
با عایق  متر  به ضخامت یک میلی  )HOT DIP( گرم

استر با مقاومت ضربه  داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی
متر  میلی ۴٠×١٢٠ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠پذیری 

 همراه با قطعه نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠۵ 

  

 مترطول ٣,١٨٠,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه  ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
با عایق داخلی  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گرم 

استر با مقاومت ضربه پذیری  و رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با  میلی ٣٠×١٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠

 قطعه نگهدارنده کابل.

١٢١١٠١ 

  

 مترطول ۵,۴١١,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه  ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
با عایق داخلی  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گرم 

استر با مقاومت ضربه پذیری  و رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با  میلی ۴٠×١٢٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠

 قطعه نگهدارنده کابل.

١٢١١٠٢ 

 
 

 

۶٨  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵,۵۵٩,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه  ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
با عایق داخلی  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گرم 

استر با مقاومت ضربه پذیری  و رنگ پودری اپوکسی پلی
متر همراه با  میلی ۴٠×١۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠

 قطعه نگهدارنده کابل.

١٢١١٠٣ 

  

 مترطول ۴,۵٠٠,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ پریز خور سه محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخلی و  متر  به ضخامت یک میلی

 ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  رنگ پودری اپوکسی پلی
متر با قطعات  میلی ۴٠×١۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه.

١٢١١٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٨۵,۴

 HOT)ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ کفی سه محفظه
DIP)   متر  میلی ٣٠×٢٠٠متر به ابعاد  میلی ١٫۵به ضخامت

 با عایق داخلی همراه با بست. 

١٢١١٠۵ 

  
 مترطول ٨۴٨,٠٠٠,۴

 HOT)ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ کفی سه محفظه
DIP)   متر  میلی ۶٠×٢٠٠متر به ابعاد  میلی ١٫۵به ضخامت

 با عایق داخلی همراه با بست. 

١٢١١٠۶ 

  

 مترطول ۴,۶٢٧,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم  ترانکینگ پریز خور چهار محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخلی و  متر  به ضخامت یک میلی

 ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  رنگ پودری اپوکسی پلی
متر با قطعات  میلی ۴٠×٢٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه. 

١٢١١٠٧ 

  

 عدد ٣۵٣,٠٠٠

ای از  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میلی ٢٠×٣٠

١٢١٢٠١ 

  

 عدد ٣۵۴,۵٠٠

ای از ورق  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
با  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

استر با مقاومت  عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میلی ٢٠×۵٠

١٢١٢٠٢ 

  

 عدد ٣۵۵,۵٠٠

ای از ورق  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
با  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

استر با مقاومت  عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میلی ٢٠×٧٠

١٢١٢٠٣ 

 
 

 

۶٩  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٣۶۵,۵٠٠

ای از ورق  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه
با  متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

استر با مقاومت  عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میلی ٢٠×١٠٠

١٢١٢٠۴ 

  

 عدد ١,٠٢٩,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور  ای  قطعه انتهایی دو محفظه
به   (HOT DIP)ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم 

با عایق داخلی و رنگ پودری  متر  ضخامت یک میلی
پوند بر اینچ  ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  اپوکسی پلی

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١٢٠مربع به ابعاد 

١٢١٢٠۵ 

  

 عدد ۵٠٠,٣٩٢

ای از  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
متر  به ضخامت یک میلی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با مقاومت  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میلی ٣٠×١٠٠

١٢١٢٠۶ 

  

 عدد ۴٠٠,٠٠٠

ای از  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میلی ۴٠×١٢٠

١٢١٢٠٧ 

  

 عدد ۵١٣,٠٠٠

ای از  قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میلی ۴٠×١۵٠

١٢١٢٠٨ 

  

 عدد ١,٠۶٨,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  قطعه انتهایی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میلی ۴٠×١۵٠

١٢١٢٠٩ 

  

 عدد ١,٠٩٠,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  قطعه انتهایی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×٢٠٠

١٢١٢١٠ 

 
 

 

٧٠  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٢,٩۵٣,٠٠٠

ای از  قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١١ 

  
 عدد ٠٠٠,٧٩۵,۶

ای از  قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP) ورق گالوانیزه گرم

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٢ 

  
 عدد ۵۴۴,۵٠٠

از  ای به جعبه پریز  قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٣ 

  
 عدد ۵٠٠,۵١٩

ای از ورق گالوانیزه  قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه
متر به ابعاد  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 
 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ٣٠×٢٠٠

١٢١٢١۴ 

  
 عدد ٢,٠۶٧,٠٠٠

ای از  قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١۵ 

  
 عدد ٩٣٢,٠٠٠,۴

ای از  قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١۶ 

  
 عدد ۴۴۴,۵٠٠

ای به جعبه پریز از  قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه
متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٧ 

  
 عدد ۵٠٠,۵۵٢

ای از ورق گالوانیزه  قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه
متر به ابعاد  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 
 متر با عایق داخلی همراه با بست.  میلی ۶٠×٢٠٠

١٢١٢١٨ 

  

 عدد ١,٠٣٩,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه داخلی دو محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠١ 

  

 عدد ٢,٠٢٣,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه خارجی دو محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠٢ 

 
 

 

٧١  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٠٠٠,۴٣۵,٢

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه تخت دو محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,١,٩٣٢

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه داخلی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۴ 

  

 عدد ٠٠٠,٢,٩۵۴

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه خارجی سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۵ 

  

 عدد ٠۶١,٠٠٠,۴

ترانکینگ دیواری پریز خور از  ای  گوشه تخت سه محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میلی ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۶ 

  

 عدد ٠٠٠,١٨۶,۴

ترانکینگ دیواری پریز خور  ای  گوشه تخت سه محفظه
به   (HOT DIP)ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم 

با عایق داخلی و رنگ پودری  متر  ضخامت یک میلی
پوند بر اینچ  ١٠٠استر با مقاومت ضربه پذیری  اپوکسی پلی

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×٢٠٠مربع به ابعاد 

١٢١٣٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۵,١

ترانکینگ دیواری پریز خور  ای  گوشه داخلی چهار محفظه
به ضخامت یک    DIP)(HOTاز ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×٢٠٠

١٢١٣٠٨ 

  

 عدد ٣,١٠١,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور  ای  گوشه خارجی چهار محفظه
به ضخامت یک   (HOT DIP)از ورق گالوانیزه گرم 

استر با  با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی متر  میلی
پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میلی ۴٠×٢٠٠

١٢١٣٠٩ 

 
 

 

٧٢  
 

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٣,٧٣٨,٠٠٠

جعبه پریز یک تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی 
 HOT)متر از ورق گالوانیزه گرم  میلی ٢٠٠×٢٠٠به ابعاد 

DIP)   ٧٠از عمق  با عایق داخلی  متر  میلی ١٫۵به ضخامت 
 متر با درب آلومینیومی دایکاست.  میلی ١٣٠تا 

١٢١٣١٠ 

  
 عدد ۴٨۶,۵٠٠

قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کفی از ورق گالوانیزه 
با عایق  متر  میلی ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 

 داخلی. 

١٢١٣١١ 

 
 

 

٧٣  
 

 



 (PVC) کلراید وینیل پلی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 (PVC) کلراید وینیل پلی  های . لوله سیزدهم  فصل

 
  مقدمه

 . است نشده  منظور و  بینی  پیش  فصل  این  هاي واحد ردیف  ، در بهاي کشی مورد نیاز لوله  بنایی  عملیات  . هزینه1
 شود. می  ) استفاده متفرقه  (وسایل بیست و هشتم  در فصل  شده  درج  مربوط  هاي ، از ردیف کردن  و سوراخ  ، شیار درآوردن کاري کنده  . براي2
یا استانداردهاي معتبر  BS 4607و  IEC 60614بینی شده در این فصل، باید مطابق با استانداردهاي  پیش (PVC) کلراید وینیل پلی  هاي . لوله3

 المللی مشابه تولید شده باشد. بین
 . است  واحد کار منظور شده  آنها در بهاي  هو هزین  است  ، زانو و بوشن ، خم اتصاالت  ، شامل فصل  این  کشی لوله  هاي ردیف  . تمام4
 .و با قابلیت خود اطفا باشد PVC-Uاز جنس  EN 60-670, NFC 68-104, BS 4678ها باید براساس استاندارد  ترانکینگ. 5
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  يها ردیف به   دسترسی  منظور سهولت . به 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .(PVC) کلراید وینیل پلی  هروکار با لول  کشی لوله 03
 .(PVC) کلراید وینیل پلی  هتوکار با لول  کشی لوله 04
 . دوجداره  انعطاف  قابل  سنگین (PVC) کلراید وینیل پلی  هتوکار با لول  کشی لوله 06
 . بتن  داخل  شلنگی  انعطاف  قابل  اتیلن پلی  هتوکار با لول  کشی لوله 07
 .PVC-Uترانکینگ دیواري از جنس  08
 .PVC-Uجعبه کف خواب از جنس  09

 
 

 

٧۴  
 

 



 (PVC) کلراید وینیل پلی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٣٠٣٠١ PVC، pg11لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ۵٠٠,٢٣٢  

 ١٣٠٣٠٢  PVC، pg13.5لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ٢۵٢,٠٠٠  

 ١٣٠٣٠٣  PVC، pg16لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ٢۶٧,٠٠٠  

 ١٣٠٣٠۴ PVC،  pg21لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ٠٠٠,٣٢۶  

 ١٣٠٣٠۵ PVC، pg29لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ٣۵۶,۵٠٠  

 ١٣٠٣٠۶ PVC، pg36لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ۵٠٠,۴٠٨  

 ١٣٠٣٠٧  PVC، pg42لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ۴۶٠,٠٠٠  

 ١٣٠٣٠٨ PVC،  pg48لوله کشی روکار، با لوله  مترطول ۵٠٠,۵١١  

 ١٣٠۴٠١  PVC، pg11لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ١٢٨,٠٠٠  

 ١٣٠۴٠٢ PVC، pg13.5لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ١۶۵,۵٠٠  

 ١٣٠۴٠٣  PVC ،pg16لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ١٨١,٠٠٠  

 ١٣٠۴٠۴ PVC، pg21لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ۵٠٠,٢٣٩  

 ١٣٠۴٠۵  PVC ،pg29لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ٢٧٠,٠٠٠  

 ١٣٠۴٠۶ PVC، pg36لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ٠٠٠,٣٢۴  

 ١٣٠۴٠٧  PVC، pg42لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ٣٧۵,۵٠٠  

 ١٣٠۴٠٨  PVC، pg48لوله کشی توکار، با لوله  مترطول ۴٢۵,۵٠٠  

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .١١نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠١ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .١٣٫۵نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٢ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .١۶نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٣ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .٢١نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۴ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .٢٩نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۵ 

 
 

 

٧۵  
 

 



 (PVC) کلراید وینیل پلی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .٣۶نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۶ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .۴٢نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٧ 

  
 مترطول 

سنگین (قوی) قابل انعطاف  PVCلوله کشی توکار، با لوله 
دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای 

 .۴٨نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٧۴

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف   داخل بتون، به

 . Pg11شلنگی 

١٣٠٧٠١ 

  
 مترطول ٣١١,٠٠٠

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف   داخل بتون، به

 . Pg13.5شلنگی 

١٣٠٧٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٢٧

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف  داخل بتون، به 

 . Pg16شلنگی 

١٣٠٧٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٨۴

، برای نصـب در  (PE) اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف  داخل بتون، به 

 . Pg21شلنگی 

١٣٠٧٠۴ 

  
 مترطول ۴۵٢,٠٠٠

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف   داخل بتون، به

 . Pg29شلنگی 

١٣٠٧٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵۴۵

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف   داخل بتون، به

 . Pg36شلنگی 

١٣٠٧٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٣٢

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف  داخل بتون، به 

 . Pg42شلنگی 

١٣٠٧٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٣٢

، برای نصـب در  (PE)اتیلن  لوله کشی توکار، با لوله پلی
صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف   داخل بتون، به

 . Pg48شلنگی 

١٣٠٧٠٨ 

 مترطول ٣,٣٢٣,٠٠٠  
 ١۵٠×۵٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. میلی
١٣٠٨٠١ 
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 (PVC) کلراید وینیل پلی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٢,١۵٢,٠٠٠

 ١٠۵×۵٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
متر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و  میلی
 غیره.

١٣٠٨٠٢ 

  
 مترطول ۴۵٣,٠٠٠,١

 ٨٠×۵٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
متر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و  میلی
 غیره.

١٣٠٨٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,۴۴۴,١  
 ٧۵×٢٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. میلی
١٣٠٨٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۴٢۴,١  
 ۶٠×٢٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. میلی
١٣٠٨٠۵ 

 مترطول ١,٣٨٠,٠٠٠  
 ۴٠×٢٠، به ابعاد PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. میلی
١٣٠٨٠۶ 

 مترطول ۴۶۶,۵٠٠  
، جهت تفکیک فضای داکت، PVC-Uپارتیشن از جنس 

 متر. میلی ۵٠و  ٣۵های  برای عمق
١٣٠٨٠٧ 

  
 عدد ۵٢٨,٠٠٠,٧

ماجول از  ١٢خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از PVC-Uجنس 

 متر. میلی ١٠۵تا  ٧۵

١٣٠٩٠١ 

  
 عدد ٧,٧٩٨,٠٠٠

ماجول از  ١٨خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از PVC-Uجنس 

 متر. میلی ١٠۵تا  ٧۵

١٣٠٩٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٠۴,١۵

ماجول از  ٢۴خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از PVC-Uجنس 

 متر. میلی ١٠۵تا  ٧۵

١٣٠٩٠٣ 
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  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل

 
  مقدمه

قرار   استفاده، مورد  و فرعی  اصلی  ، نیم از اصلی  ، اعم ، فرمان توزیع  فشار ضعیف  تابلوهاي  در انواع  که  تابلویی  فشار ضعیف  وسایلبهاي در  .1
 . است شده   بینی آنها پیش  و هزینه  شده  زیر در نظر گرفته  گیرند، عملیات می

 . آن  آمیزي و رنگ  تابلو، ساخت  طراحی  تابلو، شامل  ساخت .1-1
 . اي کارخانه  و آزمایش  ، تکمیل ريگذا و شماره  داخلی  اتصاالت  ، اجراي شینه  آمیزي و رنگ  کشی ، شینه تجهیزات  نصب  مونتاژ تابلو، شامل .1-2
 . آن  اندازي و راه  ، رگالژ، آزمایش ، تنظیم نصب  ، استقرارتابلو در محل به کارگاه  حمل .1-3
مورد  قرار گیرد. در  عمل  ، مالك کلیات 19کابلشوها، مفاد بند   به وسیله  برق  تابلوهاي  هاي ها و خروجی ها به ورودي کابل  در مورد اتصال .2

  ها، در قیمت سرسیم  دادن  و تطبیق  کردن  ، آزمایش زدن  ، برچسب دادن  وآرایش  فرم به   مربوط  هها، هزین ها به ترمینال ها و سیم کابل  اتصال
 . است ها منظور شده  ترمینال

 حسب مورد  و براي پرداخت هزینه آنها بینی نشده ها و کابلشوهاي مورد مصرف پیش بهاي وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم . در3
 استفاده شود. در این فهرست یا فهارس رسته نیرو هاي مربوط هاي فصل باید از ردیف

4.  
  ، ساختهIEC 269-3A یا IEC 269و VDE 0636و DIN 49515یا  DIN 49522استاندارد   ، باید طبقکندکار و تندکار  فشنگی  فیوزهاي  تمام .5

 .باشند  شده
 هستند.  به طور کامل  کالیبره و واشر  چینی  ، کالهک پایه  و شامل  بوده  ولت 500  ولتاژ اسمی  داراي کندکار و تندکار،  فشنگی  فیوزهاي  تمام .6

7.  
باشند.  Dیا  Cیا  Bیا  Aتوانند از نوع کالس  کیلوآمپر بوده و می 6یا تندکار با قدرت قطع کندکار   نوع  مینیاتوري  اتوماتیک  کلیدهاي  تمام .8

 DIN    استاندارد  باید براساسولت بوده  500و کلیدهاي دو پل یا سه پل داراي ولتاژ اسمی  ولت 250  ولتاژ اسمی  دارايکلیدهاي یک پل 

 باشند.  شده  ساخته VDE 0641و  46277
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 70شد، درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوري یک پل، از نوع تک پل با قطع نول با .9
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 50. درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوري سه پل، از نوع قطع نول باشد، 10
رصد از بهاي واحد ردیف مربوط کسر د 10کیلوآمپر باشد  3درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوري یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع  .11

 خواهد شد.
درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه  15کیلوآمپر باشد  10درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوري یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع  .12

 خواهد شد.
اي) باید طبق  از راه دور (رله ضربه و کلیدهاي کنترل DINVDE 0664کلیدهاي حفاظت نشست جریان زمین باید طبق استاندارد  .13

 تولید شده باشند. DINVDE 0660استاندارد 
 باشند. IP65  حفاظت  درجه  ، باید داراي تابلویی  کلیدهاي  براي  چدنی  هاي  جعبه .14
 IEC947-1,2یا  DINVDE0660استاندارد   و طبق  بوده  ولت 500  ولتاژ اسمی  باید داراي کامپکت ثابت و کشویی  اتوماتیک  کلیدهاي .15

 باشند.  شده  ساخته
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 30. درصورتی که کلید اتوماتیک کامپکت ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، 16
 ردیف مربوط اضافه خواهد شد.درصد به بهاي واحد  30. درصورتی که کلید اتوماتیک هوایی ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، 17
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 40باشد، ولت  24-220. درصورتی که کنتاکتور سه پل خشک داراي بوبین 18

 
 

 

٧٨  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 باشند. IP54هاي پالستیکی روکار باید داراي درجه حفاظت  هاي فشاري براي نصب روي تابلو و نیز جعبه هاي سیگنال و دکمه . چراغ19
خواهد   اضافه 73  گروه  هاي واحد ردیف  درصد به بهاي 100شود،   ) استفاده ا کلید سویچیی(  ایمنی  از قفل  فشاري  دکمه  به جاي  چنانچه. 20

 شد.
 باشند. DINEN 50022-35استاندارد   هاي ریل  روي  نصب  ، باید قابل پیچی  هاي ترمینال .21
درصد به بهاي واحد  5نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی یا گردان در داخل تابلوهاي برق بکار رود،  براي 142501ردیف . درصورتی که 22

 مذکور اضافه خواهد شد.
23. 
درصد به بهاي ردیف مربوط  30کیلوآمپر باشد،  120تا  60هاي تابلویی اتکایی و ایزوالتورها  . درصورتی که قدرت اتصال کوتاه مقره24

 گردید.اضافه خواهد 
درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه  200آمپر باشند،  4000آمپر تا  1000هاي بیش از  براي شینه 87. درصورتی که ایزوالتورهاي گروه 25

 خواهد گردید.
  مورد مصرف  برقی  لوازم  تابلوها شامل  باشند. این می IP20  حفاظت  ، با درجه فصل  در این  شده  بینی پیش  و دیواري  ایستاده برق  تابلوهاي .26

 . است  واحد تابلوها منظور نشده  ، در بهاي یاد شده  لوازم  نیستند و هزینه
درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد  20یا باالتر باشند،  IP42. درصورتی که تابلوهاي برق ایستاده و دیواري داراي درجه حفاظت 27

 گردید.
درصد به بهاي ردیف  10ایستاده و دیواري از رنگ پودري بطریقه الکترواستاتیک (پخته) استفاده شود، . درصورتی که تابلوهاي برق 28

 مربوط اضافه خواهد گردید.
 درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد گردید. 10. درصورتی که تابلوهاي برق ایستاده و دیواري از ورق گالوانیزه استفاده شود، 29
 درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد گردید. 100استیل استفاده شود،  لوهاي برق ایستاده و دیواري از ورق استنلس. درصورتی که تاب30
31 . 
 .بالمانع استمتر  میلی 5/1ورق  باشده  يساخته خم کار شیپ يها استفاده از ستون ی،مشخصات فن با توجه به 148901 فیرددر . 32
 . است  شده  درج صفحه بعد  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .33
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 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . پل  سه کشویی  کمپکت  کلید اتوماتیک 63 تندکار.و  کندکارصنعتی و خانگی   نوع  فیوز فشنگی 01
 لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت. 64 صنعتی و خانگی تندکار.  نوع  فیوز فشنگی 02
 . هوایی ثابت سه پل کلید اتوماتیک 65 اي مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی. فیوز شیشه 03
 . هوایی کشویی سه پل کلید اتوماتیک 66 . پل  یک  مینیاتوري  کلید اتوماتیک 22
 لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی. 67 . دو پل  مینیاتوري  کلید اتوماتیک 23
 .دار بوبین  خشک  پل  سهکنتاکتور  69 . پل  سه  مینیاتوري  کلید اتوماتیک 24
 .) (بیمتال  فاز حرارتی  بار سه  اضافه  هرل 70 . مینیاتوري  کلید اتوماتیک  نصب  براي  فلزي  ریل 25
 . سیگنال  چراغ 72 .آمپر میلی 100و  30  دقت  با  زمین  جریان  نشت  فاظتح کلید 28
 . فشاري  هدکم 73 .دور  از راه  کلید کنترل 36
 . دوبل  فشاري  هدکم 74 . پله  راه  روشنایی  تایمر براي 37
 . فشاري هروکار با دو عدد دکم  پالستیکی  هجعب 75 . پل  یک  تابلویی  کلید گردان 38
 . ترموپالستیک  هبا بدن  پیچی  ترمینال 78 . دو پل  تابلویی  کلید گردان 39
 . دیوروپالستیک  هبا بدن  پیچی  ترمینال 79 . پل  سه  تابلویی  کلید گردان 40
 . پیچی  ترمینال  براي  انتهایی  هصفح 80 . پل چهار  تابلویی  کلید گردان 41
 . پیچی  ترمینال  نگهداري  براي  فلزي  بست 81 . حالته  سه  پل  یک  تابلویی  کلید گردان 43
 . پیچی  ترمینال  نصب  براي  فلزي  ریل 82 . حالته  سه  پل  سه  تابلویی  کلید گردان 45
 . ، ایزوالتور و مقره عبورياتکایی  تابلویی  همقر 87 . دو حالته  پل  یک  تابلویی  کلید گردان 47
 کانال پالستیکی. 88 . دو حالته  پل  سه  تابلویی  کلید گردان 49
 . ایستاده برق تابلو 89 . تابلویی  گردان  کلیدهاي  براي  چدنی  هجعب 53
 . دیواري برق تابلو 90 کلید فیوز نوع مینیاتوري (فیوزکریر). 60
 ) دیجیتالی سه فاز.Soft Starterانداز نرم ( راه 91 کلید گردان پایه فیوزدار. 61
 اینورتر سه فاز. 92 . پل  سه ثابت  کمپکت  کلید اتوماتیک 62
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٧٨۵,۵٠٠  
 آمپر ۶تا  ٢فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 

 .E27,DII اندازه
١۴٠١٠١ 

 عدد ٨٠١,٠٠٠  
آمپر  ٢۵تا  ١٠یا تندکار  فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار

 .E27,DII اندازه 
١۴٠١٠٢ 

 عدد ١,٠٠٨,٠٠٠  
آمپر  ۶٣تا  ٣۵یا تندکار  فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار

 .E33,DIII اندازه 
١۴٠١٠٣ 

 عدد ١,١٢٣,٠٠٠  
آمپر  ١٠٠تا  ٨٠تندکار یا  فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار

 .R11/4,DIV اندازه
١۴٠١٠۴ 

 عدد ١,٢٨٣,٠٠٠  
آمپر  ٢٠٠تا  ١٢۵یا تندکار  فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار

 .R2,DV اندازه 
١۴٠١٠۵ 

 عدد ١,٠٠٧,٠٠٠  
آمپر  ۶تا  ٢یا تندکار  فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار

 .E27,DII اندازه 
١۴٠١٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٨٠١  
 ٢۵تا  ١٠یا تندکار  فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار

 .E27,DII آمپر اندازه 
١۴٠١٠٧ 

 عدد ١,٠١٠,٠٠٠  
 ۶٣تا  ٣۵یا تندکار  فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار

 .E33,DIII آمپر اندازه 
١۴٠١٠٨ 

 عدد ١,١٣٣,٠٠٠  
 ١٠٠تا  ٨٠یا تندکار  فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار

 .R11/4,DIV آمپر اندازه 
١۴٠١٠٩ 

 عدد ٠٠٠,١,٢٩۶  
تا  ١٢۵یا تندکار  فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار

 .R2,DV آمپر اندازه  ٢٠٠
١۴٠١١٠ 

  
 عدد 

فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای 
 . E14,DOI آمپر اندازه  ۶تا  ٢کنترل 

١۴٠٢١١ 

  
 عدد 

خانگی(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای فیوزفشنگی نوع 
 . E18,DO2 آمپر اندازه  ۶٣تا  ٢٠کنترل 

١۴٠٢١٢ 

  
 عدد 

آمپر مخصوص حفاظت تجهیزات  ١٠تا  ٢ای  فیوز شیشه
 تابلویی.

١۴٠٣٠١ 

 عدد ٨٢٩,٠٠٠  
 ٢کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶تا 
١۴٢٢٠١ 

 عدد ٧٨٠,٠٠٠  
کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ٣٢تا  ١٠
١۴٢٢٠٢ 

 عدد ٧٩۵,۵٠٠  
کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا  ۴٠
١۴٢٢٠٣ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١,٣٧٩,٠٠٠  
تا  ٢کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶
١۴٢٣٠١ 

 عدد ١,٣۴٧,٠٠٠  
 ١٠کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ٣٢تا 
١۴٢٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴۵۵,١  
 ۴٠کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا 
١۴٢٣٠٣ 

 عدد ٢,٠۴٩,٠٠٠  
 ٢یا کندکار  کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار

 آمپر. ۶تا 
١۴٢۴٠١ 

 عدد ١,٩٠٩,٠٠٠  
 ١٠کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ٣٢تا 
١۴٢۴٠٢ 

 عدد ٢,٠۴٩,٠٠٠  
 ۴٠کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا 
١۴٢۴٠٣ 

 ١۴٢۴١١ مینیاتوری.کنتاکت کلید  عدد ٣,٠٩٧,٠٠٠  

  
 مترطول 

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل 
های مخصوص برای نصـب کلید  پیچ، مهره و پرچ و بست

 اتوماتیک مینیاتوری.

١۴٢۵٠١ 

  
 عدد ۴,۴١٣,٠٠٠

 ٢۵٠کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی 
 ۴٠تا  ٢۵جریان نامی  میلی آمپر و ٣٠ولت و با حساسیت 

 آمپر.

١۴٢٨٠١ 

  
 عدد 

 ٢۵٠کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی 
 آمپر. ۶٣میلی آمپر و جریان نامی  ٣٠ولت و با حساسیت 

١۴٢٨٠٢ 

  
 عدد ٨,٧٠٨,٠٠٠

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
تا  ٢۵جریان نامی میلی آمپر و  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر. ۴٠

١۴٢٨٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٨,٨٢۶

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
 ۶٣میلی آمپر و جریان نامی  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠۴ 

  
 عدد ٨,٧۴٠,٠٠٠

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
 ١٠٠میلی آمپر و جریان نامی  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠۵ 

  
 عدد ۶,۴٠٩,٠٠٠

کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
 ٢۵میلی آمپر و جریان نامی  ١٠٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠

 آمپر. ۴٠تا 

١۴٢٨٠۶ 

 
 

 

٨٢  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٧٠٣,٠٠٠,۶

کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
 ۶٣میلی آمپر و جریان نامی  ١٠٠حساسیت ولت و با  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠٧ 

  
 عدد ٨,٩٩١,٠٠٠

کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 
میلی آمپر و جریان نامی  ١٠٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.. ١٠٠

١۴٢٨٠٨ 

 عدد ٨٩٠,٠٠٠,۴  
کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با یک کنتاکت 

 آمپر. ١۶ولـت و جریان  ٢۵٠با ولتاژ  بسته و  و  باز 
١۴٣۶٠١ 

  
 عدد 

کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با دو کنتاکت 
 آمپر. ١۶ولـت و جریان  ٢۵٠با ولتاژ  بسته و  و  باز 

١۴٣۶٠٢ 

 ١۴٣۶١١ ولت مستقیم یا متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل. ٢۴رله  عدد   

  
 عدد 

مستقیم یا متناوب با سه یا چهار کنتاکت ولت  ٢۴رله 
 مستقل.

١۴٣۶١٢ 

 ١۴٣۶٢١ ولت متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل. ٢٢٠رله  عدد ٣,٢٢٣,٠٠٠  

 ١۴٣۶٢٢ ولت متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل. ٢٢٠رله  عدد   

 ١۴٣۶٣١ ولت. ٢٢٠رله استارت مجدد،  عدد   

  
 عدد 

ولـت و زمان تنظیم  ٢۵٠ولتاژ نامی آمپر با  ١٠تایمر تابلو 
 حداکثر تا شـش دقیقه.

١۴٣٧٠١ 

 عدد ١,٣٧٣,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١۶کلید گردان تابلویی یک پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠١ 

 عدد ۶۵٢,٠٠٠,١  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢۵کلید گردان تابلویی یک پل، 

 زیربار، به طورکامل. ولـت، قابل قطع
١۴٣٨٠٢ 

 عدد ١,٨٧٩,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۴٠کلید گردان تابلویی یک پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠٣ 

 عدد ٢,١٩٢,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۶٣کلید گردان تابلویی یک پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٣,٢٧۴  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١٠٠کلید گردان تابلویی یک پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠۵ 

 عدد ۵١٢,٠٠٠,١  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١۶کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠١ 

 عدد ۶۴١,٠٠٠,١  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢۵تابلویی دو پل، کلید گردان 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠٢ 

 
 

 

٨٣  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٠٠٠,٢,٢۴۴  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۴٠کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠٣ 

 عدد ٢,٨٠٣,٠٠٠  
 ٣٨٠نامی آمپر با ولتاژ  ۶٣کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠۴ 

 عدد ٣,٨۴٧,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١٠٠کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۵,۴٩۶  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢٠٠کلید گردان تابلویی دو پل، 

 زیربار، به طور کامل.ولـت، قابل قطع 
١۴٣٩٠۶ 

 عدد ٠٠٠,١,٨٨۴  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١۶کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢,٠٧۶  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢۵کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠٢ 

 عدد ٢,٧٠٩,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۴٠کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٣,٧۵۵  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۶٣کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۴ 

 عدد ٣٠٨,٠٠٠,۵  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١٠٠سه پل،  کلید گردان تابلویی

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۵ 

 عدد ٨۴٧,٠٠٠,۶  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢٠٠کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۶ 

 عدد ٢,٠٨٧,٠٠٠  
 ٣٨٠ آمپر با ولتاژ نامی ١۶کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣,٠٢۴  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢۵کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶٢۴,٣  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۴٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 طورکامل.ولـت، قابل قطع زیربار، به 
١۴۴١٠٣ 

 عدد ۴,۵٧٣,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ۶٣کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠۴ 

 عدد ٧,١٠٣,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٨٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠۵ 

 عدد ٧,٨۶٢,٠٠٠  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ١٠٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠۶ 

 
 

 

٨۴  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٠٠٠,١١,١۵۵  
 ٣٨٠آمپر با ولتاژ نامی  ٢٠٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل.
١۴۴١٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٩۶,١

)  ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی تـک پل، از نوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ٢۴٠آمپر با ولتاژ حداکثر ١۶

 بطورکامل. 

١۴۴٣٠١ 

  
 عدد 

آمپر و با  ۶خور،  ) کنتاکت٢-٠-١کلید سه حالته فرمان (
 ولت. ٢۴٠ولتاژ حداکثر 

١۴۴٣١١ 

 ١۴۴٣٢١ کنتاکت کلید سه حالته فرمان. عدد   

  
 عدد ٢,١۶٩,٠٠٠

)  ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١۶

 کامل.

١۴۴۵٠١ 

  
 عدد ٢,٢٨٨,٠٠٠

)  ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
بار، بطور ولـت، قابل قطع زیر  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ٢۵

 کامل.

١۴۴۵٠٢ 

  
 عدد ٣,١٢٠,٠٠٠

 ۴٠)  ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ 

 کامل.

١۴۴۵٠٣ 

  
 عدد ۶٣٩,٠٠٠,٣

)  ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ۶٣

 کامل.

١۴۴۵٠۴ 

  
 عدد ٧,١٨٣,٠٠٠

)  ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١٠٠

 بطور کامل.

١۴۴۵٠۵ 

  
 عدد ٨,٣١٠,٠٠٠

)  ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١۶٠

 بطور کامل.

١۴۴۵٠۶ 

  
 عدد ۶۵٢,٠٠٠,١

 ١۶)  ١- ٢کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور  ٢۴٠آمپر با حداکثر ولتاژ 

 کامل.

١۴۴٧٠١ 

  
 عدد ۶٨٩,٠٠٠,١

 ٢۵)  ١- ٢دو حالته ( کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع
ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور  ٢۴٠آمپر با حداکثر ولتاژ 

 کامل.

١۴۴٧٠٢ 

 
 

 

٨۵  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٢,٢٧٩,٠٠٠

 ١۶)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,٣٨۴

 ٢۵)  ١- ٢تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (کلید گردان 
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠٢ 

  
 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٣

 ۴٠)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠٣ 

  
 عدد ۵٨١,٠٠٠,٣

 ۶٣)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار،  ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠۴ 

  
 عدد 

آمپر، از تـک  ١۶جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 
 پل تا چهار پل.

١۴۵٣٠١ 

  
 عدد 

آمپر، از تـک  ۴٠جعبه چدنی برای کلیدهای گردان تابلویی 
 پل تا چهار پل.

١۴۵٣٠٢ 

 عدد ٢,٧١٠,٠٠٠  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) یک پل با ولتاژ نامی 

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت تا جریان  ٢۵٠
١۴۶٠٠١ 

  
 عدد 

کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) دو پل با ولتاژ نامی 
 با فیوز مربوط به طور کامل.آمپر  ٣٢ولت تا جریان  ۵٠٠

١۴۶٠٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٢٨۴,۴  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت تا جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠٧ 

  
 عدد 

کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) چهار پل با ولتاژ نامی 
 با فیوز مربوط به طور کامل. آمپر ٣٢ولت تا جریان  ۵٠٠

١۴۶٠١٠ 

 عدد ٠٠٠,٧,٣۵۶  
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ 

 آمپر. ١۶٠ولت و جریان  ۵٠٠نامی 
١۴۶١٠١ 

 عدد ۴٨٢,٠٠٠,١١  
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ 

 آمپر. ٢۵٠ولت و جریان  ۵٠٠نامی 
١۴۶١٠٢ 

 عدد ٢١٠,٠٠٠,١۴  
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ 

 آمپر. ۴٠٠ولت و جریان  ۵٠٠نامی 
١۴۶١٠٣ 

 عدد ٢٣,٣٣٢,٠٠٠  
کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ 

 آمپر. ۶٣٠ولت و جریان  ۵٠٠نامی 
١۴۶١٠۴ 

  
 عدد 

فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ کلید گردان پایه 
 آمپر. ٨٠٠ولت و جریان  ۵٠٠نامی 

١۴۶١٠۵ 

 
 

 

٨۶  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٠٠٠,٠٢۶,١۴

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١٠٠زیر بار، تا 

 ولت.

١۴۶٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١٨۵,١۵

قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع کلید اتوماتیک کامپکت 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠٢ 

  
 عدد ۵١٢,٠٠٠,١٨

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠٣ 

  
 عدد ١٩,٨۴٢,٠٠٠

اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع کلید 
کیلو آمپر در  ٢۵آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠یا  ٢٠٠زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٢٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,۵٠۶,۵٠

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠۵ 

  
 عدد ۶٠,٧٣٨,٠٠٠

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠۶ 

  
 عدد ١٠٨,٠٠٠,١٠۵

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,٢١۴,۵٩۶

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٠۶,٢۴٠

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢٠٩ 

  
 عدد ٢۴٣,٧۵٣,٠٠٠

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ٧٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢١٠ 

  
 عدد 

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ٨۵قدرت قطع آمپر و با  ٢۵٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢١١ 

 
 

 

٨٧  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد 

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٠٠٠زیر بار، 

 ولت.

١۴۶٢١٢ 

 عدد ٩٧٠,٠٠٠,۴  
های جریان قطع  ) با دامنهMPCBکلید حفاظت موتوری (

 آمپر. ۶٫٣قابل تنظیم تا حداکثر 
١۴۶٢٢١ 

 عدد ٩٩٣,٠٠٠,۶  
های جریان قطع  ) با دامنهMPCBکلید حفاظت موتوری (

 آمپر. ١٨آمپر تا  ۶٫٣قابل تنظیم بیش از 
١۴۶٢٢٢ 

 عدد ٠٠٠,٧,٩٣۵  
های جریان قطع  ) با دامنهMPCBکلید حفاظت موتوری (

 آمپر. ٣٢آمپر تا  ١٨قابل تنظیم بیش از 
١۴۶٢٢٣ 

 عدد ٠٠٠,٢١۶,١۵  
های جریان قطع  ) با دامنهMPCBکلید حفاظت موتوری (

 آمپر. ١٠٠آمپر تا  ٣٢قابل تنظیم بیش از 
١۴۶٢٢۴ 

  
 عدد 

های  ) با دامنهMPCBکنتاکت کلید حفاظت موتوری (
 آمپر. ٣٢جریان قطع قابل تنظیم تا 

١۴۶٢٣١ 

  
 عدد 

های  ) با دامنهMPCBکنتاکت کلید حفاظت موتوری (
 آمپر. ١٠٠تا  ٣٢تنظیم جریان قطع قابل 

١۴۶٢٣٢ 

  
 عدد ٢٣٧,٠٠٠,۴۴

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل 
کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١٠٠قطع زیر بار، تا 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠١ 

  
 عدد ۶۵٩,٠٠٠,۴٨

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠٢ 

  
 عدد ۵٣,٧۶٢,٠٠٠

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ١۴آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠٣ 

  
 عدد ٧٧,٩٠٩,٠٠٠

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو  ٢۵آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠یا  ٢٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠آمپر در 

١۴۶٣٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,١١٢,٩٨۶

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۴۴,۵٧

کشویی سه پل، قابل  تنظیمکلید اتوماتیک کامپکت قابل 
کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠۶ 

 
 

 

٨٨  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٨٧٣,٠٠٠,٢۵۶

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ٣۵آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۵۵,٢٢٩

کشویی سه پل، قابل  اتوماتیک کامپکت قابل تنظیمکلید 
کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,۶١۴,٢٣٠

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل 
کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣٠٩ 

  
 عدد 

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ٧٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣١٠ 

  
 عدد 

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ٨۵آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣١١ 

  
 عدد 

کشویی سه پل، قابل  کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم
کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٠٠٠قطع زیر بار، 

 ولت. ٣٨٠

١۴۶٣١٢ 

 عدد ۴١,٠٨٢,٠٠٠  
آمپر با ولتاژ تغذیه  ٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا 

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠
١۴۶۴٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵١,٩۴۵  
آمپر با  ١٢۵٠تا  ۴٠٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت از 

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠ولتاژ تغذیه 
١۴۶۴٠٢ 

 عدد ۵۶٢,٠٠٠,۵٨  
آمپر با ولتاژ  ١٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت باالتر از 

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠تغذیه 
١۴۶۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٧,٧٧۶  
 ٢۴-٢٢٠بوبین شانت (قطع) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه 

 .  ACیا  DCولت 
١۴۶۴٠۴ 

 عدد ١٢,٠۶٠,٠٠٠  
) کلید کامپکت با Under Voltageبوبین افت ولتاژ (

 .  ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠ولتاژ تغذیه 
١۴۶۴٠۵ 

 ١۴۶۴٠۶ کلید کامپکت. ACیا  DCو  1NO+1NCکنتاکت کمکی  عدد ٣,٣٧٢,٠٠٠  

 عدد ۴٢٣,٠٠٠,٣  
کلید  ACیا  DCو  1NO+1NCدهنده خطا  کنتاکت نشان

 کامپکت.
١۴۶۴٠٧ 

  
 عدد ١٣٠,٣٨٧,٠٠٠

کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۴٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠١ 

 
 

 

٨٩  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ١٣٠,٩٢٩,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۴٠آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠٢ 

  
 عدد ۶٧٠,٠٠٠,٢۵٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠٣ 

  
 عدد ٣٣٠,٨٠٢,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠۴ 

  
 عدد ٣۵۴,۵٩٣,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠۵ 

  
 عدد ۵٠٧,٨٩٩,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠۶ 

  
 عدد ٨٠١,٣٢٣,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٣٢٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠٧ 

  
 عدد ١,٠٧٠,٩٧٧,٠٠٠

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,١٠۴,١,٧٣۵

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ۵٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵٠٩ 

  
 عدد ٠٠٠,۵٣۶,١,٨٩٧

قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۵١٠ 

  
 عدد ۴٠١,٠٠٠,١٢٨

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٣۵,١۴٠

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۴٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠٢ 

 
 

 

٩٠  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٨٨٠,٠٠٠,۴٠۵

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۴٠آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٣۵,۶۴٩

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠۴ 

  
 عدد ۶۶١,١۶٧,٠٠٠

کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع 
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠۵ 

  
 عدد ۴٠٧,٠٠٠,٨٨٣

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠۶ 

  
 عدد ٨٨١,٧٧٧,٠٠٠

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠٧ 

  
 عدد ١,٠۴٨,٢٩٩,٠٠٠

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٣٢٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠٨ 

  
 عدد ١,٣٢٧,٨۵٨,٠٠٠

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶٠٩ 

  
 عدد ٣١٨,٠٠٠,١,٩٩۶

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۵٠٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶١٠ 

  
 عدد ٢,٢٣٠,٨۵٣,٠٠٠

قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع  کلید اتوماتیک هوایی
 ٣٨٠کیلو آمپر در  ١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠٠زیر بار، 

 ولت. 

١۴۶۶١١ 

 عدد ٠٠٠,٣۴۴,٧۴  
مکـانیسـم موتوری کــلیـد اتومـاتیــک هــوایـی با ولتــاژ 

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠تغذیــه 
١۴۶٧٠١ 

 عدد ۴۴٩,٠٠٠,١٧  
 ٢۴-٢٢٠بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 

 . ACیا  DCولت 
١۴۶٧٠٢ 

  
 عدد 

بوبین شانت (قطع) کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 
 .  ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠

١۴۶٧٠٣ 

 
 

 

٩١  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶٣٧,٠٠٠,٢٠  
) کلید اتوماتیک Under Voltageبوبین افت ولتاژ (
 .  ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠هوایی با ولتاژ تغذیه 

١۴۶٧٠۴ 

  
 عدد 

کلید اتوماتیک  ACیا  DCو  1NO+1NCکنتاکت کمکی 
 هوایی.

١۴۶٧٠۵ 

  
 عدد 

کلید  ACیا  DCو  1NO+1NCدهنده خطا  کنتاکت نشان
 اتوماتیک هوایی.

١۴۶٧٠۶ 

  
 عدد ٣٣٠,٠٠٠,۵

 ۴ولـت و  ۴٠٠کــنتاکتور سـه پــــل خشـــک 
با بوبین  (I-AC1=20A)و  (I-AC3=9A) کـیلـووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢٧۴,۵  
کیلــووات  ۵٫۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پـــل خشـــک 

(I-AC3=12A)  و(I-AC1=20A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠٢ 

  
 عدد ۶,۵٣٩,٠٠٠

 ٧٫۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پـــل خشـــک 
با بوبین  (I-AC1=25A)و  (I-AC3=17A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠٣ 

  
 عدد ۵۶٨,٠٠٠,٨

 ١١ولـت و  ۴٠٠پــــل خشــــک کـنتاکتور سـه 
با بوبین  (I-AC1=32A)و  (I-AC3=22A)  کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠۴ 

  
 عدد ١٢,٠٧٣,٠٠٠

 ١۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=50A)و  (I-AC3=32A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۶٣۵,١٩  
-I)کیلووات  ١٨٫۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتورسه پل خشـک 

AC3=37A)  و(I-AC1=50A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠۶ 

  
 عدد ٢٠,٩٧٣,٠٠٠

 ٢٢ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=60A)و  (I-AC3=50A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٣۶,٢٨

 ٣٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=80A)و  (I-AC3=65A)  کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٢,٩۶۶

 ٣٧ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=110A)و  (I-AC3=75A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٠٩ 

  
 عدد ٣٨,٧۵٠,٠٠٠

 ۴۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=120A)و  (I-AC3=90A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١٠ 

 
 

 

٩٢  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۵٩,٨٩٧,٠٠٠

 ۵۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با  (I-AC1=150A)و  (I-AC3=110A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠بوبین 

١۴۶٩١١ 

  
 عدد ٠٠٠,۶۴,۴٢۵

 ٧۵ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با  (I-AC1=185A)و  (I-AC3=145A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠بوبین 

١۴۶٩١٢ 

  
 عدد ٧٧٢,٠٠٠,٨۵

 ٩٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با  (I-AC1=215A)و  (I-AC3=180A) کیلــووات 

 ولت.  ٢٢٠بوبین 

١۴۶٩١٣ 

  
 عدد ٩٠,٨٧٢,٠٠٠

 ١١٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=260A)و  (I-AC3=210A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١۴ 

  
 عدد ١٠١,٠٠٠,١٧۵

 ١٣٢ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=300A)و  (I-AC3=260A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١۵ 

  
 عدد ٢٨٠,٠٠٠,١٨۴

 ١۶٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=330A)و  (I-AC3=300A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١۶ 

  
 عدد ۵٢٩,٠٠٠,٢٣٠

 ٢٢٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=430A)و  (I-AC3=400A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١٧ 

  
 عدد 

 ٢۵٠ولـت و  ۴٠٠پــــل خشــــک  کـنتاکتور سـه
با بوبین  (I-AC1=550A)و  (I-AC3=500A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١٨ 

  
 عدد 

 ٣٣٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=750A)و  (I-AC3=630A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩١٩ 

  
 عدد 

 ۴٠٠و  ولـت ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با بوبین  (I-AC1=900A)و  (I-AC3=750A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠

١۴۶٩٢٠ 

  
 عدد 

 ۴۴٠ولـت و  ۴٠٠کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک 
با  (I-AC1=1000A)و  (I-AC3=800A) کیلــووات

 ولت.  ٢٢٠بوبین 

١۴۶٩٢١ 

 ١۴۶٩٢٢ کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد بسته.  عدد ٢,٠٣٣,٠٠٠  

 
 

 

٩٣  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١۴۶٩٢٣ کنتاکت کمکی کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته. عدد ٢,٧۵٩,٠٠٠  

 ١۴۶٩٢۴ کنتاکت کمکی کنتاکتور، سه عدد باز و سه عدد بسته. عدد   

 ١۴۶٩٢۵ کنتاکت کمکی کنتاکتور، چهار عدد باز و چهار عدد بسته. عدد ١٣,٠٢٢,٠٠٠  

 ١۴۶٩٢۶ کیلووار. ١١ولت و  ۴٠٠ کنتاکتور سه پل خازنی عدد ٠٠٠,٨١۵,۴  

 ١۴۶٩٢٧ کیلووار. ١۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  عدد ٧۵٠,٠٠٠,۵  

 ١۴۶٩٢٨ کیلووار. ٢٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  عدد ٩١٣,٠٠٠,۵  

 ١۴۶٩٢٩ کیلووار. ٢۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  عدد ٧,١۵٧,٠٠٠  

 ١۴۶٩٣٠ کیلووار. ٣٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  عدد ۶٧١,٠٠٠,١٣  

  

 عدد ٣٢٣,٠٠٠,۶

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب 
آمپر،  ١٢و ٩ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ١٧آمپر در  ١۴٫۵تا  ٠٫١با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۴,۴١۶

رله اضافه بار سه فاز، ازنوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب 
آمپر،  ٢٢و ١۶ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

محدوده  ١٩آمپردر  ٢۵تا  ٠٫١باقابلیت تنظیم در محدوده 
 تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠٢ 

  

 عدد ٨,١۵٣,٠٠٠

قابل نصـب رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) 
آمپر،  ٣٨و  ٣٢ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

محدوده  ١٧آمپردر  ۴۵تا  ١با قابلیت تنظیم در محدوده 
 تنظیم.

١۴٧٠٠٣ 

  

 عدد ١٠,٨۴٢,٠٠٠

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب 
 ٧۵و  ۶٣، ۴۵ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ٨آمپردر  ٨٠تا  ١۶قابلیت تنظیم در محدوده  آمپر، با
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠۴ 

  

 عدد ۵۴٣,٠٠٠,١٠

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب 
 ١١٠و  ٨۵ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ۵آمپردر  ١٣۵تا  ۵۵آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 
 مختلـف.محدوده تنظیم 

١۴٧٠٠۵ 

  

 عدد 

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب 
 ١٧٠و  ١۴٠ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ٨آمپر در  ١٨٠تا  ۵۵آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠۶ 

 
 

 

٩۴  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد 

متال) قابل نصـب رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی 
، ٢۵٠، ٢٠۵ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ۴٠٠تا  ٨٠آمپر، با قابلیت تنظیم درمحدوده  ۴٠٠و  ٣٠٠
 محدوده تنظیم مختلـف. ۵آمپر در 

١۴٧٠٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,۶,۴٢۴

رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل 
 ۶٣٠ولـت  ٣٨٠نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی 

 ٢آمپردر ۶٣٠تا  ٣٢٠آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,٣,١١۵

رله کنترل فاز سه فاز برای جلوگیری مدار از دو فاز شدن، 
معکوس شدن فازها و افزایش یا افت ولتاژ فازها بیش از 

 حد تعیین شده.

١۴٧٠١١ 

  
 عدد 

های  نصـب روی تابلو، به رنگ چراغ سیگنال برای
 ٢۴یا  ١١٠یا  ٢٢٠وات،  ۶تا  ٢مختلـف، با المپی به قدرت 

 ولـت. ۶و یا 

١۴٧٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١,٠٣۵

های  برای نصـب روی تابلو، به رنگ LEDچراغ سیگنال 
 ۶و یا  ٢۴یا  ١١٠یا  ٢٢٠وات،  ۶تا  ٢مختلـف، به قدرت 

 ولـت.

١۴٧٢٠۴ 

 عدد ١,٢٠٢,٠٠٠  
فشاری برای نصـب روی تابلو، با یک کنتاکت باز و دکمه 

 یک بسته، به رنگهای مختلـف.
١۴٧٣٠١ 

  
 عدد 

دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، با دو کنتاکت باز و دو 
 بسته، به رنگهای مختلـف.

١۴٧٣٠٢ 

 ١۴٧۴٠١ دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل. عدد   

  
 عدد 

وصل، درصورتی که دکمه دکمه فشاری دوبل برای قطع و 
 فشاری دارای چراغ سیگنال نیزباشد.

١۴٧۴٠٢ 

  
 عدد 

جعبه پالستیکی روکار، با دوعدد دکمه فشاری برای به 
 کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی.

١۴٧۵٠١ 

  
 عدد 

جعبه پالستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای به 
روشنایی، درصورتی که کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای 

 جعبه دارای چراغ سیگنال باشد.

١۴٧۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٨٢  
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپالستیک برای 

 مترمربع. میلی ٢٫۵هایی تا مقطع  هادی
١۴٧٨٠١ 

 عدد ٣٧٩,٠٠٠  
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پالستیک برای 

 متر مربع. میلی ۶تا  ۴هایی به مقطع  هادی
١۴٧٨٠٢ 

 
 

 

٩۵  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٠٠,۴١٧  
ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترمو پالستیک برای 

 متر مربع. میلی ١۶تا  ١٠هایی به مقطع  هادی
١۴٧٨٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٧۴٢  
ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پالستیک برای 

 متر مربع. میلی ٣۵تا  ٢۵هایی به مقطع  هادی
١۴٧٨٠۴ 

  
 عدد 

ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پالستیک برای 
 متر مربع. میلی ٧٠تا  ۵٠هایی به مقطع  هادی

١۴٧٨٠۵ 

 عدد ٠٠٠,١,٣٣۶  
ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس دیوروپالستیک 

(Duroplastic)  متر مربع.  میلی ٩۵ برای هادیهایی به مقطع 
١۴٧٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٠۴,١

ای ازجنـس دیوروپالستیک  ترمینال پیچی با بدنه
(Duroplastic)  ١٨۵تا  ١٢٠برای هادیهایی به مقطع 

 متر مربع.  میلی

١۴٧٩٠٢ 

  
 عدد 

ای از جنـس دیوروپالستیک  ترمینال پیچی با بدنه
(Duroplastic)  متر  میلی ٢۴٠برای هادیهایی به مقطع

 مربع. 

١۴٧٩٠٣ 

 ١۴٨٠٠١ .١۴٧٩٠٣تا  ١۴٧٨٠١انتهایی برای ردیفهای صفحه  عدد ٠٠٠,۴۴۴  

 ١۴٨١٠١ ها روی ریل. بسـت فلزی برای نگهداری ترمینال عدد ٩٠٠,۶۵  

 ١۴٨٢٠١ ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچی. مترطول   

  

 عدد ٠٠٠,١,٣۶۶

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
ضلعی از جنس صمغ سیلندری یا مخروطی و یا چند 

مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه 
های مسی یا  گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه

آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 
آمپر و با قدرت اتصال  ۴٠٠تا  های  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠کوتاه 

١۴٨٧٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۴۶۶,١

مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به شکل 
سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ 
مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه 

های مسی یا  گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه
آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

آمپر و با  ١٠٠٠آمپر تا  ۵٠٠از  های  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠قدرت اتصال کوتاه 

١۴٨٧٠٢ 

 
 

 

٩۶  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد 

های مسی یا  ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
شیار) و هر شیار متناسب با  ٣آلومینیومی، از نوع شیاردار (

ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ  ضخامت شینه
یا اپوکسی رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مصنوعی 

 ١٠٠٠مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی 
آمپر و با قدرت اتصال کوتاه  ١٢۵٠تا  های  ولت برای شینه

 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠

١۴٨٧٠٣ 

  

 عدد 

های مسی یا  ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
شیار) و هر شیار متناسب با  ۶آلومینیومی، از نوع شیاردار (

ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ  ضخامت شینه
مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب 

 ١٠٠٠مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی 
آمپر و با قدرت  ٢۵٠٠تا  ١٢۵٠از  های  ولت برای شینه

 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠اتصال کوتاه 

١۴٨٧٠۴ 

  
 عدد 

های ارت از جنس صمغ  مقره عبوری برای پایه شینه
 مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم نصب مورد نیاز.

١۴٨٧٠۵ 

 متر ۵٠٠,۴٧٢  
 ۵٠٠متر با سطح مقطع  سانتی ۴کانال پالستیکی تا عرض 

 مترمربع. میلی ١۶٠٠الی 
١۴٨٨٠١ 

 متر ٠٠٠,۵۴۶  
متر با سطح  سانتی ۶تا  ۴از کانال پالستیکی با عرض بیش 

 مترمربع. میلی ٣۶٠٠الی  ١۶٠٠مقطع بزرگتر از 
١۴٨٨٠٢ 

  
 متر 

متر با سطح  سانتی ١٠تا  ۶کانال پالستیکی با عرض بیش از 
 مترمربع. میلی ۶۴٠٠الی  ٣۶٠٠مقطع بزرگتر از 

١۴٨٨٠٣ 

  

 کیلوگرم ٧١۵,۵٠٠

تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی 
مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، 
مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از 

 ٢٫۵و  ٢با ضخامت  (Cold Rolled)ورق فوالدی روغنی 
متر شامل قفل و لوال و قالب و دستگیره و استوپر  میلی
مطالعه نقشه و جیب برای نقشه با ها و صفحه  درب

شده با رنگ مایع  متر. رنگ آمیزی سانتی ٢٢٠حداکثر ارتفاع 
 ولت. ۵٠٠ای (پخته) با ولتاژ نامی  کوره

١۴٨٩٠١ 

 
 

 

٩٧  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٨٠۶

تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه 
قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات 
برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه 

با ضخامت  (Cold Rolled)شده از ورق فوالدی روغنی 
ها و صفحه  متر شامل قفل و لوال و استوپر درب میلی١٫۵

ها با حداکثر  قشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشوارهمطالعه ن
ای  متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره سانتی ١٢٠ارتفاع 

 ولت. ۵٠٠(پخته) با ولتاژ نامی 

١۴٩٠٠١ 

  
 دستگاه 

ولت دارای پورت  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
RS485  کیلووات. ١١برای موتور 

١۴٩١٠١ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠دیجیتالی سه فاز  انداز نرم راه
 کیلووات. ١۵برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠٢ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ١٨٫۵برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠٣ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ٢٢برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠۴ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ٣٠برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠۵ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ٣٧برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠۶ 

  
 دستگاه 

دارای  ولت ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ۴۵برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠٧ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ۵۵برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠٨ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ٧۵برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١٠٩ 

  
 دستگاه 

ولت دارای  ٣٨٠انداز نرم دیجیتالی سه فاز  راه
 کیلووات. ٩٠برای موتور  RS485 پورت

١۴٩١١٠ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485ولت دارای پورت  ٣٨٠اینورتر سه فاز 
های ولتاژ و  کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ٣جریان برای کنترل دور موتور 

١۴٩٢٠١ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ۴ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠٢ 

 
 

 

٩٨  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ۵٫۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠٣ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ٧٫۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠۴ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ١١ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠۵ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ١۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠۶ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ١٨٫۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠٧ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های با حفاظت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و

 کیلووات. ٢٢ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠٨ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ٣٠ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢٠٩ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ٣٧ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢١٠ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ۴۵ دور موتورجریان برای کنترل 

١۴٩٢١١ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ۵۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢١٢ 

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های دستی یا اتوماتیک و با حفاظت کار بصورت

 کیلووات. ٧۵ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢١٣ 

 
 

 

٩٩  
 

 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١۴٠١پایه رشته تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

با قابلیت  RS485 ولت دارای پورت ٣٨٠اینورتر سه فاز 
ولتاژ و  های کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت

 کیلووات. ٩٠ جریان برای کنترل دور موتور

١۴٩٢١۴ 

  
 درصد 

در  ١۴٩٢١٣الی  ١۴٩٢٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
  صورتیکه اینورتر دارای فیلتر هارمونیک باشد.

١۴٩٢٢١ 

  
 درصد 

در  ١۴٩٢١٣الی  ١۴٩٢٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
 باشد. IP45صورتی که اینورتر دارای 

١۴٩٢٢٢ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل

 
  مقدمه

  در تابلوهاي  که  گیري اندازه  وسایل  تمام  اندازي و راه  ، آزمایش اتصاالت  ، برقراري ، نصب ، حمل تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي ردیفبهاي در  .1
در   یاد شده  از تجهیزات  هر یک  مونتاژ و نصب  آنها براساس  ، قیمت . همچنین است  شده  گیرند، در نظر گرفته قرار می  مورد استفاده  گیري اندازه

موردنظر،   در محل  آن  اندازي و راه  کار و نصب  به پاي  آن  لحم  و سپس  تابلوسازي  تابلو در کارگاه  ، تکمیل اتصاالت  ، برقراري مربوط  تابلوي
 . است  شده  محاسبه و تعیین

افزاري  بوده و مجهز به امکان کالیبراسیون نرم ACولت  220) داراي ولتاژ تغذیه 13و  12، 11هاي  مترهاي دیجیتالی (گروه . آمپرمترها و ولت2
 باشند. می
درصد به بهاي ردیف مربوط  12) باشند 5/0) با کالس دقت (13و  12، 11هاي  مترهاي دیجیتالی (گروه ولت. درصورتی که آمپرمترها و 3

 اضافه خواهد شد.
درصد به  35باشند  AC/DCولت  260تا  85) داراي ولتاژ تغذیه 13و  12، 11هاي  مترهاي دیجیتالی (گروه . درصورتی که آمپرمترها و ولت4

 خواهد شد.بهاي ردیف مربوط اضافه 
ساخته شده  IEC 61000-4-4و  IEC 61000-4-2, IEC 61010-1گیري مندرج در این فصل باید براساس استانداردهاي  . تمام وسایل اندازه5

 باشند.
6.  
7.  
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .8
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره

 متر دیجیتالی. فی کسینوس 14 . فرمان  ساعت 09
 ترانسفورماتور ایزوله. 30 دیجیتالی جریان متناوب.آمپرمتر  11
 متر. ولت  تبدیلکلید  32 دیجیتالی جریان مستقیم.آمپرمتر  12
 آمپرمتر.  کلید تبدیل 33 متر دیجیتالی جریان متناوب. ولت 13

 
 

 

١٠١  
 

 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 عدد ٠٠٠,٣,٢۶۶  
 ٢۴هرتز با کوک ذخیره برای  ۵٠ولتی  ٢٣٠ساعـت فرمان 

 ساعـت، برای مدارهای فرمان.
١۵٠٩٠١ 

  

 عدد ٨٠٨,٠٠٠,۵

هرتز، با کالس  ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 
برای اتصال به آمپر،  ٣٠٠٠تا  ۵) و با جریان اسمی ١دقت (

آمپر و به ابعاد  XXX/١  یا XXX/۵ترانس جریان 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی ١۴۴×١۴۴

١۵١١٠١ 

  

 عدد ۵,۴٠٠,٠٠٠

هرتز، با کالس  ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 
آمپر، برای اتصال به  ٣٠٠٠تا  ۵) و با جریان اسمی ١دقت (

 ٩۶×٩۶آمپر و به ابعاد  XXX/١  یا XXX/۵ترانس جریان 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١١٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,۴,۵١۶

هرتز، با کالس  ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 
آمپر، برای اتصال به  ٣٠٠٠تا  ۵) و با جریان اسمی ١دقت (

 ٩۶×۴٨آمپر و به ابعاد  XXX/١  یا XXX/۵ترانس جریان 
 تابلو. متر، برای نصـب در میلی

١۵١١٠٣ 

  

 عدد ۵,۴۵٩,٠٠٠

) و با ١آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کالس دقت (
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت  ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسمی 

 ١۴۴×١۴۴میلی ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵با ولتاژ خروجی 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٢٠١ 

  

 عدد ٩۶٢,٠٠٠,۴

) و با ١دیجیتالی جریان مستقیم با کالس دقت (آمپرمتر 
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت  ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسمی 

 ٩۶×٩۶میلی ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵با ولتاژ خروجی 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٢٠٢ 

  

 عدد ۴,۴٣٣,٠٠٠

) و با ١آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کالس دقت (
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت  ٣٠٠٠تا  ۵اسمی  جریان

 ٩۶×۴٨میلی ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵با ولتاژ خروجی 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٢٠٣ 

  

 عدد ٩٢٠,٠٠٠,۵

هرتز،  ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠متر دیجیتالی جریان متناوب  ولت
ترانس )، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ١با کالس دقت (

 ١۴۴×١۴۴ولت و به ابعاد   /١١٠XXXیا  /١٠٠XXXولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٣٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٧٨۵,۴

هرتز،  ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠متر دیجیتالی جریان متناوب  ولت
)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ١با کالس دقت (

 ٩۶×٩۶ولت و به ابعاد   XXX/١١٠یا  XXX/١٠٠ولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٣٠٢ 

 
 

 

١٠٢  
 

 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

  

 عدد ۴,۵٩٠,٠٠٠

هرتز،  ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠متر دیجیتالی جریان متناوب  ولت
)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ١با کالس دقت (

 ٩۶×۴٨ولت و به ابعاد   XXX/١١٠یا  XXX/١٠٠ولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١٣٠٣ 

  

 عدد ٠٢١,٠٠٠,۵

ــار  کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ
هرتز، برای اتصـــال به ترانس  ۶۵تا  ۴۵متعادل و فرکـانس 

آمـپر و ترانس ولـتاژ   XXX/١یا  XXX/۵جریـــان 
١٠٠/XXX  ١١٠یا/XXX   ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به
دهنده  فاز) با نشان  ولت (سه ٣٨٠ولت (تکفاز) و یا  ٢٢٠

 ١۴۴×١۴۴و به ابعاد  فاز) پیش ٠٫٢-١-٠٫٢فاز  (پس
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١۴٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٨٢۶,۴

ــار  کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ
هرتز، برای اتصـــال به ترانس  ۶۵تا  ۴۵فرکـانس  متعادل و

آمـپر و ترانس ولـتاژ  XXX/١یا  XXX/۵جریـــان 
١٠٠/XXX  ١١٠یا/XXX  ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به
دهنده  فاز) با نشان  ولت (سه ٣٨٠ولت (تکفاز) و یا  ٢٢٠

متر،  میلی ٩۶×٩۶و به ابعاد  فاز) پیش ٠٫٢-١-٠٫٢فاز  (پس
 در تابلو.برای نصـب 

١۵١۴٠٢ 

  

 عدد ٩٨٩,٠٠٠,۴

ــار  کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ
هرتز، برای اتصـــال به ترانس  ۶۵تا  ۴۵متعادل و فرکـانس 

آمـپر و ترانس ولـتاژ  XXX/١یا  XXX/۵جریـــان 
١٠٠/XXX  ١١٠یا/XXX  ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به
دهنده  فاز) با نشان  ولت (سه ٣٨٠(تکفاز) و یا ولت  ٢٢٠

متر،  میلی ٩۶×۴٨و به ابعاد  فاز) پیش ٠٫٢-١-٠٫٢فاز  (پس
 برای نصـب در تابلو.

١۵١۴٠٣ 

  

 عدد ۴,۶٩٠,٠٠٠

هرتز  ١٠گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
ولت و  ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠هرتز، با ولتاژهای اسمی  ٩٠تا 

 ١۴۴× ١۴۴دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد نمایش 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١۵٠١ 

  

 عدد ۴,۴۶٩,٠٠٠

هرتز  ١٠گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
ولت و  ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠هرتز، با ولتاژهای اسمی  ٩٠تا 

 ٩۶× ٩۶نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١۵٠٢ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

  

 عدد ٠٠٠,١٧۶,۴

هرتز  ١٠گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه
ولت و  ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠هرتز، با ولتاژهای اسمی  ٩٠تا 

 ٩۶× ۴٨نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد 
 متر، برای نصـب در تابلو. میلی

١۵١۵٠٣ 

 ١۵٣٠٠١ 300VAباقدرت  380V/380VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠٠٢ 500VAباقدرت  380V/380VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠٠٣ 1000VAباقدرت  380V/380VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠٠۴ 2000VAباقدرت  380V/380VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠٠۵ 4000VAباقدرت  380V/380VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠٠۶ 300VAباقدرت  380V/220VACایزوله  ترانس عدد ١٠,٩٨٨,٠٠٠  

 ١۵٣٠٠٧ 500VAباقدرت  380V/220VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,٩٨۵,١۶  

 ١۵٣٠٠٨ 1000VAباقدرت  380V/220VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,٢٧,٠٢۵  

 ١۵٣٠٠٩ 2000VAباقدرت  380V/220VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,۴۶,۶٨۵  

 ١۵٣٠١٠ 4000VAباقدرت  380V/220VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠١١ 500VAباقدرت  220V/110VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠١٢ 1000VAباقدرت  220V/110VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠١٣ 2000VAباقدرت  220V/110VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠١۴ 4000VAباقدرت  220V/110VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٠١۵ 500VAباقدرت  220V/24VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,٠٠۴,١۶  

 ١۵٣٠١۶ 1000VAباقدرت  220V/24VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,٢٨,٣٣۵  

 ١۵٣٠١٧ 2000VAباقدرت  220V/24VACایزوله  ترانس عدد ٠٠٠,٧٠۴,۴۵  

 ١۵٣٠١٨ 4000VAباقدرت  220V/24VACایزوله  ترانس عدد   

 ١۵٣٢٠١ ولـت. ٣٨٠متر چهار حالتی تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد ۴٣١,٠٠٠,٢  

 ١۵٣٢٠٢ ولت. ٣٨٠متر هفت حالتی تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد ٠٠٠,٢,٨۴۶  

 ١۵٣٣٠١ ولـت. ٢٣٠کلید تبدیل آمپرمتر تابلویی  عدد   

 
 

 

١٠۴  
 

 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 

  مقدمه
  درجه 40تا  حرارت  دریا، درجه  سطحمتر از  1000 ارتفاع (در  طبیعی  کار در شرایط  ، براساس فصل  در این  شده  درج  دایم  برق  مولدهاي .1

 . زیر است  اصلی  اجزاي  و شامل  شده  بینی %) پیش60 گراد و رطوبت سانتی
و   جداگانه  روغن  پمپ  ، داراي مکانیکی الکترونیکی یا ، با انژکتور دور در دقیقه 1500،  چهار سیلندر به باال، چهار زمانه  موتور دیزلی .1-1

و   مستقیم  انداز جریان راه  دستگاه  ، داراي )، همچنین با پروانه  (رادیاتوري  آبی  کننده  خنک  و هوا، با سیستم  روغن  و فیلترهاي  نروغ  کننده  خنک
و   و حفاظتی  دهنده  نشان  هاي ، دستگاه روزانه  سوخت  ، مخزن گیر آکاردئونی و لرزه کن و صدا خفه  اگزوست  موردنیاز، مانند لوله  اضافی  وسایل
 ..ISO المللی با استاندارد بین  موتور، مطابق  کنترل

،  مجهز به رگوالتور ولتاژ الکترونیکی المللی بین  با استانداردهاي  مطابق  سیمه چهار Brushless  ولت 231/400  سیکل 50فاز   ژنراتور سه .1-2
خود را در   بتواند بار اسمی  که  طوري ، به  کار دایم  براي  ، مناسب سازنده  در کارخانه  شاسی  یک  روي  به طور مستقیم  با موتور دیزل  شده  کوپله

 دهد.  ارائه 8/0  قدرت  با ضریب  طبیعی  شرایط
  ، داراي تنظیم  قابل  و مغناطیسی  حرارتی  هاي با رله  اصلی  کلید اتوماتیک  ، شامل المللی  بین  با استانداردهاي  مطابق  با لوازم  کنترل  تابلوي .1-3

(منفرداً یا به صورت مجموعه) و  متر  فرکانس و متر، آمپرمتر ولتنیز و   و آب  روغن  ، فشارسنج حرارتی  هاي درجه  دهنده  نشان  هاي دستگاه
 . موتور دیزل  اندازي راه  براي  سبمنا  و باطري  باطري ر شارژ  خطر،   موتور در مواقع  از کار انداختن  مورد نیاز براي  اطمینان  هاي سیستم

  سوخت  ، منبع آب  الکتریکی  گرمکن  ، باید داراي1در بند   یاد شده  بر مشخصات  ، عالوه فصل  در این  شده  درج  اضطراري  برق  مولدهاي .2
به کار   براي  الزم  باشند و زمان  اتوماتیک  سویچبه طور خودکار و تابلو ترانسفر   دیزل  کردن  و خاموش  روشن  براي  الزم  و تجهیزات  روزانه
 تجاوز نکند.  ثانیه 10نیرو، از   برداري و بهره  دیزل  افتادن

 گردد. بها مجدداً تأکید می فهرست  کاربرد این  دستورالعمل 3، مفاد بند  برق  مولدهاي  و قیمت  مشخصات  و تنوع  به گستردگی  با توجه .3
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  سهولتمنظور  به  .4
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه  شرح گروه شماره

 . کار دائم  براي  مولد برق  اندازي و راه  ، نصب ، حمل تهیه 01
 . کار اضطراري  براي  مولد برق  اندازي و راه  ، نصب ، حمل تهیه 02
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  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٧٠١٠١ مناسب برای کار دایم. KVA ٢٠مولد برق با قدرت نامی  دستگاه ٢,٢٢٢,٣۴٠,٠٠٠  

 ١٧٠١٠٢ مناسب برای کار دایم. KVA ٣٠مولد برق با قدرت نامی  دستگاه ۵۴٧,٩۶٠,٠٠٠,٢  

 ١٧٠١٠٣ مناسب برای کار دایم. KVA ۵٠مولد برق با قدرت نامی  دستگاه ٢۴٣,٠٠٠,٣,٢۶۴  

 ١٧٠١٠۴ مناسب برای کار دایم. KVA ٨٠مولد برق با قدرت نامی  دستگاه ٧۶٣,٠٠٠,٧٧۵,۴  

 دستگاه ۴۴٣,٠٠٠,١١٣,۵  
مناسب برای کار  KVA ١٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٠۵ 

 دستگاه ٨٣٧,٠۴٣,٠٠٠,۵  
مناسب برای کار  KVA ١٢٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٢۵,۴۴٣,٠٠٠,٧  
مناسب برای کار  KVA ١۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٠٧ 

 دستگاه ٩,٣١٠,٣٢٣,٠٠٠  
مناسب برای کار  KVA ١٧۵مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٠٨ 

 دستگاه ٩,٧٧۶,۶۴٣,٠٠٠  
مناسب برای کار  KVA ٢٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,١١,٨١٩,٧٩۶  
مناسب برای کار  KVA ٢٢۵مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٠ 

 دستگاه ٨٩٢,٠٠٠,١٢,١٩۴  
مناسب برای کار  KVA ٢۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١١ 

 دستگاه ١٢,٣٨٩,١٢٨,٠٠٠  
مناسب برای کار  KVA ٢٧۵مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٩۶,١٢,٧۴۴  
مناسب برای کار  KVA ٣٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٣ 

 دستگاه ٣٨١,٠٠٠,١٣,٧۴۶  
مناسب برای کار  KVA ٣۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٨۶,١۴,۵٧١  
مناسب برای کار  KVA ۴٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٩٨۶,١۵,۴۴۴  
مناسب برای کار  KVA ۴۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١۶ 

 دستگاه ۴۴٨,٠٠٠,۵۶١,١٧  
مناسب برای کار  KVA ۵٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٧ 

 دستگاه ۴۴٨,٠٠٠,١٨,٧۶٧  
مناسب برای کار  KVA ۵۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٨ 

 
 

 

١٠۶  
 

 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٣٣,٠٠٠,١٣۶,٢۵  
مناسب برای کار  KVA ۶٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١١٩ 

 دستگاه ٢٩,٨۶٣,٨١٩,٠٠٠  
مناسب برای کار  KVA ٧٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٢٠ 

 دستگاه ١٩٣,٠٠٠,١۴۵,۴۴  
مناسب برای کار  KVA ٨٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٢١ 

  
 دستگاه 

مناسب برای کار  KVA ٩٠٠مولد برق با قدرت نامی 
 دایم.

١٧٠١٢٢ 

 دستگاه ۴٩٢,٠٠٠,٠۵١,۴۴  
مناسب برای کار  KVA ١٠٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 دایم.
١٧٠١٢٣ 

 دستگاه ٨٢٢,٠٠٠,١,٣۴۵  
مناسب برای کار به  KVA ٢٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠١ 

 دستگاه ۵۵٩,١٣٣,٠٠٠,١  
مناسب برای کار به  KVA ٣٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۴۵۵,٣,١۵٨  
مناسب برای کار به  KVA ۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۴,۶٠۵,۶۵۵  
مناسب برای کار به  KVA ٨٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠۴ 

  
 دستگاه 

مناسب برای کار به  KVA ١٠٠مولد برق با قدرت نامی 
 صورت اضطراری.

١٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ٩۴٣,٠٠٠,١۴۵,۵  
مناسب برای کار به  KVA ١٢٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ٩٣٣,٨۶٣,٠٠٠,۵  
مناسب برای کار به  KVA ١۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ٩۴٣,٠٠٠,٧,١۵۵  
مناسب برای کار به  KVA ١٧۵مولد برق باقدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ٧,٨٣٩,٣۴٣,٠٠٠  
مناسب برای کار به  KVA ٢٠٠مولد برق باقدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ۶۴٠,٣١٢,٠٠٠,٩  
مناسب برای کار به  KVA ٢٢۵مولد برق باقدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٠ 

 دستگاه ١٠,١٧٠,٩۵٢,٠٠٠  
مناسب برای کار به  KVA ٢۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١١ 

 
 

 

١٠٧  
 

 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١١,٨٧۵,۴٣٢,٠٠٠  
مناسب برای کار به  KVA ٢٧۵مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,١٢,٢۶٢,٠۵۵  
مناسب برای کار به  KVA ٣٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٣ 

 دستگاه ٧٢١,٠٠٠,۵٧۶,١٢  
مناسب برای کار به  KVA ٣۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۴ 

 دستگاه ۴٣٢,٠٠٠,١٣,٢٨٢  
مناسب برای کار به  KVA ۴٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۵ 

 دستگاه ٧٨٧,٠٠٠,١٢۶,١۴  
مناسب برای کار به  KVA ۴۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۶ 

 دستگاه ٠٠٠,۶٧۴,٠۶٣,١۶  
مناسب برای کار به  KVA ۵٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٧ 

 دستگاه ٠٠٠,۶٧۴,٨۶٧,١۶  
مناسب برای کار به  KVA ۵۵٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٨ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٧۵,۶٧۴,١٨  
مناسب برای کار به  KVA ۶٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٩ 

 دستگاه ٢٣,٢٨۶,۴١٨,٠٠٠  
مناسب برای کار به  KVA ٧٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٠ 

 دستگاه ٢٩,٧۵٢,١٣٨,٠٠٠  
مناسب برای کار به  KVA ٨٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢١ 

 دستگاه ٠٠٠,۶٨۴,٣٢,٧٣٣  
مناسب برای کار به  KVA ٩٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٢ 

 دستگاه ۴١,٠۵١,٣٣٣,٠٠٠  
مناسب برای کار  KVA ١٠٠٠مولد برق با قدرت نامی 

 به صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٣ 

 
 

 

١٠٨  
 

 



 . هجدهم  فصل
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی 

  
 . هجدهم  فصل

 
 

 

١٠٩  
 

 



 . نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . نوزدهم  فصل

 
 

 

١١٠  
 

 



 . بیستم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . بیستم  فصل

 
 

 

١١١  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای 

  
  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل

 
  مقدمه

درج شده در این فصل باید بر طبق  T-A-2Y(L)2Yهاي تلفن هوایی مهاردار از نوع  و کابل A-2Y(st)2Yهاي تلفن زمینی از نوع  . تمام کابل1
درج شده در این فصل باید بر طبق استاندارد   j-Y(st)Yهاي تلفن هوایی از نوع  ساخته شده باشند. همچنین تمام کابل IEC 708استاندارد 
IEC 189  یاVDE 0815 .ساخته شده باشند 

ساخته شده  ITU-G 655و  ITU-G 652المللی ارتباطات  هاي اتحادیه بین هاي نوري درج شده در این فصل باید براساس توصیه . تمام کابل2
 باشند.

بیانگر تعداد تیوب  Y*Zهاي نوري را مشخص کرده و اعداد  بکار رفته در این فصل، نوع فیبر استفاده شده در کابل NZیا  SMهاي . واژه3
(Y) در هر تیوب  و تعداد فیبر(Z) باشد. می 

واحد   ، در بهاي عملیات  گونه این  و هزینه  نشده  بینی پیش  خاکی  ، عملیات ترانشه  درون  زمینی  تلفن  هاي کابل  و خواباندن  نصب  در عملیات .4
 . است  کار منظور نشده

 خواهد شد.  اضافه  مربوط  واحد ردیف  درصد به بهاي 15 شوند،  دیوار نصب  ، روي یا خاکی زمینی  تلفن  هاي کابل  که  درصورتی .5
  اضافه  مربوط  واحد ردیف  بهاي درصد به  8شوند،   نصب  کابل  سینی  ا رويی  لوله  داخلیا خاکی   زمینی  تلفن  هاي کابل  که  درصورتی .6

 خواهد شد.
  تعیین  و براي  ها منظور نشده ، در قیمت کابل  سینی  دیوار یا روي  روي  تلفن  هاي کابل  نصب  براي  مربوط  متعلقات  ها و تمام بست  هزینه .7

 شود.  ) استفاده متفرقه  (وسایل  و هشتم  بیست  فصل  هاي ، باید از ردیف مربوط  ها و متعلقات بست  انواع  و نصب  تهیه  قیمت
  با هزینه  ، همراه یاد شده  عملیات  و هزینه  ، منظور نشده و مانند آن میگر اب  تلفن  يها کابل  آزمایش  هزینه،  فصل  این  هاي بهاي ردیفدر  .8

 . است  شده  بینی  ) پیش ارتباطی  (وسایل  و دوم  بیست  در فصل  مستقلی  ردیف  ، به صورت هر زوج  براي  کاري  لحیم ، سربندي
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  ز، شمارهمورد نیا  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .9
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 .A-2Y(St)2Y متر) از نوع میلی 6/0(   زمینی  تلفن   کابل 02
 .J-Y(St)Y  متر) از نوع میلی 6/0(  هوایی  تلفن  کابل 04
 .A-2YF(L)2Yb2Y متر) از نوع میلی 6/0فیلد ( ژله  خاکی  تلفن  کابل 06
 .A-2YF(L)2Y  از نوع متر) میلی 6/0( فیلد لهژ کانالی   تلفن  کابل 08
 .A-2Y(L)2Y-T  متر) از نوع میلی 6/0(هوایی مهاردار   تلفن  کابل 10
 ال. و سه دوال  تابیده  تلفن  سیم 12
 .SMو  NZفیلد کانالی از نوع  نوري ژله کابل 13
 .SMو  NZفیلد خاکی از نوع  نوري ژله کابل  14
 .SMو  NZنوري مهاردار هوایی از نوع  کابل  15
 .SMو  NZنوري خشک از نوع  کابل  16
 .SMو  NZنوري خشک خاکی از نوع  کابل  17

 
 

 

١١٢  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول 

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، یک زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠١ 

  
 مترطول ۶٣,٩٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٢ 

  
 مترطول ٩٣,٣٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، چهارزوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٣ 

  
 مترطول ١١٠,٠٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، پنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٢۵

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، شـش زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ٢٢۵,۵٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، ده زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۶٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، پانزده زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٧ 

  
 مترطول ۴۵۶,۵٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، بیست زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٣۵

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، بیسـت و پنج زوجی بایک سیم اتصال  / میلی٠۶قطر 

 زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٩ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٧٣

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، سی زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٠ 

  
 مترطول ٨١٣,٠٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، چهل زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١١ 

 
 

 

١١٣  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٨٩٣

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٩٩

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، شصت زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,١۶۵

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، هفتاد زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١۴ 

  
 مترطول ۶۵٣,٠٠٠,١

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، صد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١۵ 

  
 مترطول ٢,٣۶٧,٠٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، یکصد و پنجاه زوجی بایک سیم اتصال  میلی ٠٫۶قطر 

 زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,١٠۶

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، دویست زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٧ 

  
 مترطول 

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، دویست و پنجاه زوجی بایک سیم اتصال  میلی ٠٫۶قطر 

 زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٨ 

  
 مترطول ۴,۶٢٢,٠٠٠

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، یک سیصد زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٩ 

  
 مترطول 

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، چهارصد زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٢٠ 

  
 مترطول 

به  A2Y(st)2Y کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع 
متر، پانصد زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٢١ 

  

 مترطول ٨٨,١٠٠

به  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، یک زوجی بایک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶ قطر 

همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی 
 کابل.

٢١٠۴٠١ 

 
 

 

١١۴  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٧٠,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، دو زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠٢ 

  
 مترطول ١۴٢,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، چهار زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠٣ 

  
 مترطول 

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، پنج زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠۴ 

  
 مترطول ٢٠١,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، شـش زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠۵ 

  
 مترطول 

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، ده زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای  میلی ٠٫۶

 نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠۶ 

  
 مترطول ٣١٢,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، پانزده زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠٨ 

  
 مترطول ۴٠٩,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، بیسـت زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨١٢

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، بیسـت و پنج زوجی با یک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶

همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی 
 کابل.

٢١٠۴١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٢٢

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، سی زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢١۶

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، چهل زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴١٢ 

  
 مترطول ۵۴٠,٠٠٠,١

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، پنجاه زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. 

٢١٠۴١٣ 

 
 

 

١١۵  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,١,٨٣۶

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، شصت زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. 

٢١٠۴١۴ 

  
 مترطول ٢,٧٢٢,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVC کابل تلفن هوایی با روکش 
متر، یکصد زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه،  میلی ٠٫۶

 برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل.

٢١٠۴١۶ 

  

 مترطول ۵,۶۶٢,٠٠٠

به قطر  JY(st)Yاز نوع  PVCکابل تلفن هوایی با روکش 
متر، دویست زوجی با یک سیم اتصال زمین  میلی ٠٫۶

همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی 
 کابل.

٢١٠۴١٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٩۶

فـیلــد از   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
متر، ده  میلی ٠٫۶به قطر  A-2YF (L) 2Yb 2Y نــــــوع
 برای نصـب درون ترانشه.زوجی، 

٢١٠۶٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٨٠٧

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، بیسـت  میلی ٠٫۶به قطر

 زوجی، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠٢ 

  
 مترطول ٩۵۴,۵٠٠

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، سی زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴١۶,١

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، چهل زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,١٢۶

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، پنجاه زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٣۴,١

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، هفتاد زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠۶ 

  
 مترطول ٢,٨٣٧,٠٠٠

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y متر، یکصد زوجی،  میلی ٠٫۶قطر   به

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵٨۴,٣

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، یکصد و  میلی ٠٫۶به قطر

 پنجاه زوجی، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠٨ 

 
 

 

١١۶  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٣٩۶,۵

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، دویسـت  میلی ٠٫۶به قطر

 زوجی، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶٠٩ 

  
 مترطول ١۴١,٠٠٠,۵

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، سیصد  میلی ٠٫۶قطر به

 زوجی، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶١٠ 

  
 مترطول ٠٠٠,٨٠۶,۶

فـیلــد از نــــــوع   کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه
A-2YF (L) 2Yb 2Y  متر، چهارصد  میلی ٠٫۶به قطر

 زوجی، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠۶١١ 

 مترطول ٨,٣۴٣,٠٠٠  
به  A-2YF (L) 2Yb 2Yکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 

 متر، پانصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه.  میلی ٠٫۶قطر 
٢١٠۶١٢ 

  
 مترطول ٩,٩٢٠,٠٠٠

به  A-2YF (L) 2Yb 2Yکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 
متر، ششصد زوجی، برای نصـب درون  میلی ٠٫۶قطر 

 ترانشه. 

٢١٠۶١٣ 

  
 مترطول ۴۵٩,٠٠٠

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، ده زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل  میلی ٠٫۶

 لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶۵٨

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، بیست زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠٢ 

  
 مترطول ١,٠۴٨,٠٠٠

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، سی زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل  میلی ٠٫۶

 لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠٣ 

  
 مترطول ۴٧٩,٠٠٠,١

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، چهل زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل  میلی ٠٫۶

 لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠۴ 

  
 مترطول ۵٨٠,٠٠٠,١

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، پنجاه زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل  میلی ٠٫۶

 لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠۵ 

  
 مترطول 

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، هفتاد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل  میلی ٠٫۶

 لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠۶ 

  
 مترطول ٢,٨۵١,٠٠٠

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، یکصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠٧ 

 
 

 

١١٧  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٩١۵

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، یکصد و پنجاه زوجی، برای نصـب روی  میلی ٠٫۶

 دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٧۶۴

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، دویست زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵,۴١۴

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، سیصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨١٠ 

  
 مترطول ٧,٩٢٢,٠٠٠

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، چهار صد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٩,٧۶۴

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، پانصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل.

٢١٠٨١٢ 

  
 مترطول ١١,١۴٩,٠٠٠

به قطر  A-2YF (L) 2Yکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 
متر، ششصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا  میلی ٠٫۶

 داخل لوله یا روی سینی کابل. 

٢١٠٨١٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١١۵

اتیلن از نوع  کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
A-2Y (L) 2Y-T  متر، دو زوجی، برای  میلی ٠٫۶به قطر

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٣٨

اتیلن از نوع  کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
A-2Y (L) 2Y-T  متر، سه زوجی، برای  میلی ٠٫۶به قطر

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٢ 

  
 مترطول ١٧١,٠٠٠

از نوع  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
A-2Y (L) 2Y-T  متر، چهار زوجی، برای  میلی ٠٫۶به قطر

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٣ 

  
 مترطول ٢٠٩,٠٠٠

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، پنج زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۴ 

  
 مترطول ٢٣٩,٠٠٠

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، شش زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۵ 

 
 

 

١١٨  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٣١٢

از  اتیلن مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن هوایی 
متر، هشت زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٨٧

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، ده زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۵٨

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، پانزده زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٨ 

  
 مترطول ۶٨١,٠٠٠

از  اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن 
متر، بیست زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٩ 

  
 مترطول ۶٣۵,۵٠٠

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، بیست و پنج  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٨٨

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، سی زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٨۵

از  اتیلن تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلیکابل 
متر، چهل زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٢ 

  
 مترطول ۵٩٩,٠٠٠,١

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، پنجاه زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٣ 

  
 مترطول ١,٨۵٠,٠٠٠

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، شصت زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۴ 

  
 مترطول ٢,٠٨٣,٠٠٠

از  اتیلن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی کابل تلفن
متر، هفتاد زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢,٠٣۵

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، هشتاد زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۶ 

 
 

 

١١٩  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٢,٧٠۶

اتیلن از  کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، یکصد زوجی،  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٧ 

  
 مترطول 

از  اتیلن مهاردار با روکش و عایق پلیکابل تلفن هوایی 
متر، یکصد و پنجاه  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٨ 

  
 مترطول 

از  اتیلن کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی
متر، دویست  میلی ٠٫۶به قطر  A-2Y (L) 2Y-T نوع

 زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٩ 

 مترطول ٢٨,١٠٠  
متر با روکش  میلی ٠٫۶سیم تلفن تابیده دو ال به قطر 

 پالستیکی.
٢١١٢٠١ 

  
 مترطول 

متر با روکش  میلی ٠٫۶سیم تلفن تابیده سه ال به قطر 
 پالستیکی.

٢١١٢٠٢ 

 مترطول ١,١١٧,٠٠٠  
برای نصب  ١٢×١٢ SMکابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 در داخل کانال.
٢١١٣٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٧٢۴  
برای نصب  ١٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 در داخل کانال.
٢١١٣٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۴٧٣  
برای نصب در  ٨×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٣ 

 مترطول ۴۴٧,٠٠٠  
برای نصب در  SM ۶×۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٣۵۵  
برای نصب در  ٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٣١۴  
برای نصب در  ٢×SM ۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٢۵۵  
برای نصب در  ١×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,٢۴۴  
برای نصب در  ١×SM ۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,۵٣۴,١  
برای نصب در  ١٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١۶ 

 مترطول ٩٨٢,٠٠٠  
برای نصب در  ٨×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٧ 

 
 

 

١٢٠  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۵٧٧,٠٠٠  
برای نصب در  NZ ۶×۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٨ 

 مترطول ٠٠٠,٣٩۶  
برای نصب در  ٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٩ 

  
 مترطول 

برای نصب در  ٢×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 
 داخل کانال.

٢١١٣٢٠ 

 مترطول ٠٠٠,٢٩۵  
برای نصب در  ١×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٢١ 

 مترطول ۵٠٠,٢٨١  
برای نصب در  ١×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٢٢ 

 مترطول ۶٢١,٠٠٠  
برای نصب  ٨×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴۴٧  
برای نصب  SM ۶×۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٣۵٢  
برای نصب  ٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٣٢١  
برای نصب  ٢×SM ۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٢۴٠  
برای نصب  ١×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۵ 

 مترطول ٢۴۶,۵٠٠  
برای نصب  ١×SM ۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۶ 

 مترطول ٧٩٧,٠٠٠  
برای نصب  ٨×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٣ 

 مترطول ۴۶٩,٠٠٠  
برای نصب  NZ ۶×۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۴ 

 مترطول ٠٠٠,٣٢۶  
برای نصب  ٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۵ 

 مترطول ٠٠٠,٣۴۵  
برای نصب  ٢×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۶ 

 مترطول ٣١۴,۵٠٠  
برای نصب  ١×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٧ 

 
 

 

١٢١  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۵٠٠,٢۶٠  
برای نصب  ١×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٨ 

 ٢١١۵٠١ .٢×SM ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ۵٠٠,٣٢١  

 ٢١١۵٠٢ .١×SM ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٠٠٠,٢۴۶  

 ٢١١۵٠٣ .٢×SM ۶ نوعکابل نوری مهاردار هوایی از  مترطول ٣١٢,٠٠٠  

 ٢١١۵٠۴ .SM ۶×۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٠٠٠,٣۴۵  

 ٢١١۵٠۵ .٢×NZ ۶کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ۴٢٨,٠٠٠  

 ٢١١۵٠۶ .٢×NZ ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٣۶٩,٠٠٠  

 ٢١١۵٠٧ .١×NZ ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٠٠٠,٣٣۴  

 ٢١١۵٠٨ .NZ ۴×۶کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ۵١٨,٠٠٠  

 مترطول ١,٣١٩,٠٠٠  
برای نصب در  ١٢×١٢ SMکابل نوری خشک از نوع 

 داخل کانال.
٢١١۶٠١ 

 مترطول ٠٠٠,٧٢۴  
برای نصب در داخل  ١٢×SM ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠٢ 

 مترطول ۵٣١,٠٠٠  
برای نصب در داخل  ٨×SM ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠٣ 

 مترطول ٣۵۵,۵٠٠  
برای نصب در داخل  SM ۶×۴کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٢٩٧  
برای نصب در داخل  ٢×SM ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۵ 

 مترطول ٢,٣۶١,٠٠٠  
برای نصب در داخل  ١×SM ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۶ 

 مترطول ٢٣٢,٠٠٠  
برای نصب در داخل  ١٢×١٢ NZکابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢١ 

 مترطول ١,٠٨٩,٠٠٠  
برای نصب در داخل  ١٢×NZ ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢٢ 

 مترطول ۵٠٠,٧٨١  
برای نصب در داخل  ٨×NZ ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢٣ 

 مترطول ۴٧١,٠٠٠  
برای نصب در داخل  NZ ۶×۴کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۴ 

 مترطول ٣۵۵,۵٠٠  
برای نصب در داخل  ٢×NZ ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۵ 

 
 

 

١٢٢  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ٠٠٠,٣١۶  
برای نصب در داخل  ١×NZ ۶کابل نوری خشک از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۶ 

 مترطول ١,٢٩١,٠٠٠  
برای نصب  ١٢×١٢ SMکابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠١ 

 مترطول ٩٩۴,۵٠٠  
برای نصب  ١٢×SM ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,۴٨۶  
برای نصب  ٨×SM ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۶٧٣  
برای نصب  SM ۶×۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۴٢۶  
برای نصب  ٢×SM ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۵ 

 مترطول ٣١٢,٠٠٠  
برای نصب  ١×SM ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٢۵٧  
برای نصب  ١×SM ۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٧ 

 مترطول ٢٩٧,٠٠٠  
برای نصب  ٢×SM ۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٢٩٣  
برای نصب  ١٢×١٢ NZکابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢١ 

 مترطول ١,١٠٩,٠٠٠  
برای نصب  ١٢×NZ ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٢ 

 مترطول ۵٠٠,٨٨٩  
برای نصب  ٨×NZ ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٣ 

 مترطول ٠٠٠,۵٢۶  
برای نصب  NZ ۶×۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۴ 

 مترطول ۵٠٠,٣٨٢  
برای نصب  ٢×NZ ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۵ 

 مترطول ۵٠٠,٣٣٩  
برای نصب  ١×NZ ۶کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۶ 

 مترطول ٣٢۴,۵٠٠  
برای نصب  ١×NZ ۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٧ 

 
 

 

١٢٣  
 

 



  تلفن  های . کابل و یکم  بیست  فصل
 ١۴٠١تاسیسات برقی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ٣٩٢,٠٠٠  
برای نصب  ٢×NZ ۴کابل نوری خشک خاکی از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٨ 

 
 

 

١٢۴  
 

 



  ارتباطی  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  ارتباطی  . وسایل و دوم  بیست  فصل

 
  مقدمه

  هر زوج  براي  مستقل  ردیف  یک  به صورت  فصل  ، در این و مانند آن  کاري ، لحیم ، سربندي بندي با فرم  همراه  تلفن  هاي کابل  آزمایش  هزینه .1
 . است  شده  بینی پیش  اي شانه  ، در جعبه تقسیم یا خروجی  ورودي  از مدارهاي

 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .2
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح  گروه مارهش

 .(روکار)  تلفن  اي شانه  فلزي  جعبه تقسیم 01
 .(توکار)  تلفن  اي شانه  فلزي  جعبه تقسیم 02
 .آزاد  در فضاي  نصب  براي  تلفن  جعبه انشعاب 05
 . تلفن  شانه 06
 .مدار از  هر زوج  و تست   کاري ، لحیم ، سربندي بندي فرم 07

 
 

 

١٢۵  
 

 



  ارتباطی  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد 

بدون شانه های زوجی،  ۶جعبه تقسیم شانه ای تلفن 
 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.

٢٢٠١٠١ 

 عدد ٠٠٠,١,٣٣۵  
زوجی، بدون شانه های  ٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶٨۴,١  
زوجی، بدون شانه های  ۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. مربوط،
٢٢٠١٠٣ 

 عدد ٢,٢۴٠,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠۴ 

 عدد ۴٢٩,٠٠٠,٢  
زوجی، بدون شانه های  ٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 ازنوع فلزی ساخـت داخل.مربوط، برای نصـب روکار، 
٢٢٠١٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٢,٧٣۶  
زوجی، بدون شانه های  ١٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠۶ 

 عدد ٢,٨٧٢,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 داخل.مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت 
٢٢٠١٠٧ 

 عدد ٢,٩٣٣,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٨ 

 عدد ٣,٢٣٣,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٩ 

 عدد ۴٢١,٠٠٠,٣  
زوجی، بدون شانه های  ١٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١١٠ 

 عدد ٣,٨٨٣,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ٢٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١١١ 

  
 عدد 

زوجی، بدون شانه های  ۶شانه ای تلفن جعبه تقسیم 
 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.

٢٢٠٢٠١ 

 عدد ١,٣٢٩,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٢ 

 عدد ۵۴٢,٠٠٠,١  
بدون شانه های  زوجی، ۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٣ 

 عدد ٢,١۵٠,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠۴ 

 عدد ۴۵٠,٠٠٠,٢  
زوجی، بدون شانه های  ٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠۵ 

 
 

 

١٢۶  
 

 



  ارتباطی  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶٠٢,٠٠٠,٢  
زوجی، بدون شانه های  ١٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠۶ 

 عدد ٣,١٣٢,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.مربوط، برای نصـب 
٢٢٠٢٠٧ 

 عدد ٣,١٧٠,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٨ 

 عدد ٣,٢٨٨,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 ساخـت داخل.مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی 
٢٢٠٢٠٩ 

 عدد ٣,٨١٨,٠٠٠  
زوجی، بدون شانه های  ١٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢١٠ 

 عدد ٠٠٠,٠١۶,۴  
زوجی، بدون شانه های  ٢٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢١١ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ۶٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص، غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده 

 به طور کامل.

٢٢٠۵٠١ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ١٠٠تلفن تا جعبه انشعاب 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠٢ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  شانهزوجی، بدون  ١۶٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠٣ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ٢٠٠جعبه انشعاب تلفن تا 
در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از برای نصـب 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠۴ 

 
 

 

١٢٧  
 

 



  ارتباطی  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ٢۶٠جعبه انشعاب تلفن تا 
شیبدار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠۵ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ٣٠٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵به ضخامـت  ورق آهن
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠۶ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ٣۶٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

در لوالدار، قفل متر و  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠٧ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ۴٠٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به مخصوص 
 طور کامل.

٢٢٠۵٠٨ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ۴۶٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
باران، رنـگ شده به مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و 

 طور کامل.

٢٢٠۵٠٩ 

  

 دستگاه 

های مربوط،  زوجی، بدون شانه ۵٠٠جعبه انشعاب تلفن تا 
برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از 

متر و در لوالدار، قفل  میلی ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به 

 کامل.طور 

٢٢٠۵١٠ 

 ٢٢٠۶٠١ زوجی تلفن با پیچ و قالب به طور کامل. ۶شانه  عدد   

 ٢٢٠۶٠٢ زوجی تلفن با پیچ و قالب به طورکامل. ١٠شانه  عدد   

 ٢٢٠۶٠٣ زوجی تلفن با پیچ و قالب به طورکامل. ٢٠شانه  عدد   

 زوج ۴٠٠,۶٣  
فرم بندی، سربندی، لحیم کاری و تسـت هر زوج از 

 ای. ورودی یا خروجی در جعبه تقسیم شانه مدارهای
٢٢٠٧٠١ 

 
 

 

١٢٨  
 

 



  احضار و در بازکن  . سیستم و سوم  بیست  فصل
 ١۴٠١رشته تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  احضار و در بازکن  . سیستم و سوم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 25شود،   هر واحد اضافه  يبرا  يدر ورود  پانل  يرو  یشست  کیو   یگوش  کی، 230801  فیرد یصوت  دربازکن  ستمیبه س  که  یدرصورت .1
 خواهد شد.  اضافه  شده ادی  فیواحد رد  يدرصد به بها

 .گردد یم مربوطه اضافه يها فونیآ فیدرصد به رد 5 گریکدیداخل واحدها با  فونیآ نیارتباط ب تی. درصورت اضافه شدن قابل2
 .شده باشند دی... ساخته و تول و IEC  ،VDEهمچون  یالملل نیو ب یمعتبر مل يطبق استانداردها دیفصل با نیمندرج در ا زاتیتجه یتمام. 3
 . است شده   زیر درج  جدولدر   فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .4
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . فشاري  احضار توکار با دکمه  پالك 02
 . و زیربالشی گالبی  شستی 03
 . کششی  احضار توکار از نوع  پالك 04
 .سردر  چراغ 06
 .ترانسفورماتور 07
 .  دربازکن  سیستم 08
 . کال نرس  سیستم  مرکزي  دستگاه 13
 (پنل احضار).خبر   پالك 15
 احضار پرستار.  سردر سیستم  چراغ 17
 نمایشگر سقفی و دیواري سیستم احضار پرستار. 19
 زیربالشی با میکروفون سیستم احضار پرستار. 20

 
 

 

١٢٩  
 

 



  احضار و در بازکن  . سیستم سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٨٢۵,۵٠٠  
پالک احضار توکار با دکمه فشاری و قوطی مربوط، به طور 

 کامل.
٢٣٠٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١,١۴۵

طور  پالک احضار توکار با دکمه فشاری و قوطی مربوط، به 
کامل، ساخـت داخل مجهز به کانکتور مخصوص برای 

 شستی گالبی.

٢٣٠٢٠٢ 

  
 عدد 

زیربالشی بدون میکروفون با کابل مخصوص به همراه 
کانکتور مخصوص برای اتصال به پالک احضار به طول 

 متری. ١٫۵

٢٣٠٣٠٢ 

  
 عدد 

و یا زیر بالشی دارای کلید احضار و شستی گالبی 
متر قابل  ١٫۵میکروفون با کابل و کانکتور مربوطه به طول 

 اتصال به پنل احضار.

٢٣٠٣٠٣ 

  
 عدد 

شستی گالبی و یا زیر بالشی دارای کلید احضار و 
و کانکتور مربوطه قابل اتصال به   میکروفون با کابل فنری

 پنل احضار.

٢٣٠٣٠۴ 

 عدد ۵۴٧,٠٠٠,١  
پالک احضار توکار از نوع کششی، با قالب کشـش و زنجیر 

 مربوط، به طور کامل.
٢٣٠۴٠١ 

  
 عدد 

های بهداشتی داخل اتاق به  پالک احضار پالک سرویس
 همراه آویز مخصوص قابل دسترس بیمار.

٢٣٠۴٠۴ 

 عدد ۴٨٢,٠٠٠  
چراغ سر در با یک عدد المـپ و قوطی مربوط، به طور 

 کامل.
٢٣٠۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,۵٢١  
چراغ سر در با دو عدد المـپ و قوطی مربوط، به طور 

 کامل.
٢٣٠۶٠٢ 

  
 عدد 

ولـت جریان  ٢٢٠٫٢۴یا  ٢٢٠٫١٢، ٢٢٠٫۶ترانسفورماتور 
 ولـت آمپر. ١٠٠متناوب، با قدرت 

٢٣٠٧٠١ 

  
 عدد 

ولـت جریان  ٢٢٠٫٢۴یا  ٢٢٠٫١٢، ٢٢٠٫۶ترانسفورماتور 
 ولـت آمپر. ٢٠٠متناوب، با قدرت 

٢٣٠٧٠٢ 

  
 دستگاه ١۴٨,٠٠٠,١۶

سیستم درب بازکن صوتی تـک واحدی، با شستی خبر، 
بلندگو، میکروفن، یک عدد گوشی، سیستم فرمان و منبع 

 کشی مربوط. کشی و لوله تغذیه به طورکامل، به استثنای سیم

٢٣٠٨٠١ 

  
 عدد ۵٢٧,٠٠٠,١١

پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با 
چهار واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون شستی تا 

 و بلندگو با قابلیت دید در شب.

٢٣٠٨٠۵ 

 
 

 

١٣٠  
 

 



  احضار و در بازکن  . سیستم سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ١٢,٩۶٨,٠٠٠

پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با 
شستی تا هشت واحد، مجهز به دوربین، همراه با 

 میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.

٢٣٠٨٠۶ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٢۶,١۵

درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با پنل 
شستی تا دوازده واحد، مجهز به دوربین، همراه با 

 میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب.

٢٣٠٨٠٧ 

  
 عدد ١٠١,٠٠٠,٢۴

پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی نوع 
کدینگ، مجهز به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و 

 با قابلیت دید در شب. بلندگو

٢٣٠٨٠٨ 

 عدد ٠٠٠,١٠,٨۴۵  
 ۴٫٣گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی تا 

 اینچ.
٢٣٠٨١٢ 

 عدد ٨٢١,٠٠٠,١۶  
 ۴٫۵گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی از 

 اینچ. ٧تا 
٢٣٠٨١٣ 

 عدد ٠٠٠,٧٢۴,٢۴  
سوئیچ گوشی مرکز نگهبانی (مانیتور نگهبانی) به همراه 

 شبکه مربوطه.
٢٣٠٨١۴ 

  
 عدد 

سوئیچ هوشمند قابل نصب در گوشی داخل واحد به 
 های ورودی. منظور تشخیص فرمان درب

٢٣٠٨١۵ 

 ٢٣٠٨١٧ منبع تغذیه سیستم درب بازکن. عدد   

 ٢٣٠٨٢٠ رمزگشا (دیکودر) سیستم درب بازکن نوع کدینگ. عدد   

 ٢٣٠٨٢۵ مغناطیسی از نوع زنجیری.قفل برقی سیستم درب بازکن  عدد   

 ٢٣٠٨٢۶ قفل برقی سوئیچی از نوع مکانیکی و مغناطیسی. عدد   

  
 دستگاه 

دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار، با قابلیت ارتباط 
صوتی دو طرفه (اینترکام) بدون محدودیت تعداد تخت به 

 همراه منبع تغذیه به طور کامل.

٢٣١٣٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۶٢,٢٩۴

دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار بدون قابلیت ارتباط 
صوتی دو طرفه (اینترکام) بدون محدودیت تعداد تخت به 

 همراه منبع تغذیه به طور کامل.

٢٣١٣٠۴ 

 
 

 

١٣١  
 

 



  احضار و در بازکن  . سیستم سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ١٢٨,٠٠٠,٨۶

دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت 
 LCDارتباط صوتی دو طرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل 

بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، 
بندی احضارها و  اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت

ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو  جوابگویی به آن
های احضار در دستگاه برای مدت  انطرفه و ثبت زم

سال، با امکان اتصال به سیستم اعالم کد  ٢حداقل 
بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی 

 نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل.

٢٣١٣٠۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٣٠۵,٨۴

دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت 
 LCDارتباط صوتی دو طرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل 

بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، 
بندی احضارها و  اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت

ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو  جوابگویی به آن
های احضار در دستگاه برای مدت  انطرفه و ثبت زم

سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای  ٢حداقل 
با   گیری و تنظیمات کل سیستم مربوطه جهت گزارش

قابلیت اتصال به سیستم اعالم کد بیمارستانی توسط 
کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم 

 احضار به طور کامل.

٢٣١٣٠۶ 

  

 دستگاه ۶٩٧,٠٠٠,٨٣

دستگاه مرکزی هوشمند تحت شبکه با قابلیت ارتباط 
صوتی دو طرفه با صفحه نمایشگر تاچ پنل، بدون 
محدودیت تعداد تخت، دارای احضارهای نرمال، 

بندی احضارها و  اضطراری و بحرانی با قابلیت اولویت
ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو  جوابگویی به آن

 ٢های احضار در دستگاه به مدت حداقل  و ثبت زمانطرفه 
سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای مربوطه 

گیری و تنظیمات کل سیستم، با امکان اتصال  جهت گزارش
به سیستم اعالم کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با 
 توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل.

٢٣١٣٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,١۵,۵٩۶

کانکتور   پالک خبر از نوع توکار با قوطی مربوط، مجهز به
مخصوص برای شستی گالبی، با کابل مربوط و شستی 

 گالبی برای سیستم احضار پرستار.

٢٣١۵٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,٢٠,٠٠۴

پالک خبر با قابلیت نصب روی کنسول و یا نصب روکار، 
به مواد ضد عفونی کننده، کربنات و مقاوم  دارای پوشش پلی

کانکتور جهت اتصال زیر بالشی به همراه کلیدهای احضار 
 ) روی آن.Cancelو لغو احضار (

٢٣١۵٠٢ 

 
 

 

١٣٢  
 

 



  احضار و در بازکن  . سیستم سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ٠٠٠,۶٠۴,۴٠

پالک خبر تحت شبکه به همراه نمایشگر مشخصات بیمار 
و غیره با قابلیت نصب روی کنسول و یا روکار، دارای 

 کانکتور جهت اتصال زیربالشی.

٢٣١۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۴,۶٧۴  
چراغ سر درب، با قوطی مربوطه و هماهنـگ با سیستم 

 احضار پرستار به طور کامل.
٢٣١٧٠١ 

  
 عدد ٢۴٨,٠٠٠,٣۶

نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش 
های  احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته

 مختلف به روش خطی (سون سگمنتی).

٢٣١٩٠١ 

  
 عدد ٢۴٨,٠٠٠,٣۶

نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش 
های  احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته

 ای (دات ماتریسی). مختلف به روش نقطه

٢٣١٩٠٢ 

  
 عدد 

آوری اتصاالت الکتریکی و  ماژول و برد کنترل جهت جمع
 ارسال داده به دستگاه مرکزی.

٢٣٢٠٠١ 

 
 

 

١٣٣  
 

 



  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل

 
  مقدمه

در   به طور مستقل  ها که بستبهاي ، باید  یاد شده  هاي ردیفبهاي   رعایت  روکار، ضمن  به صورت 14  گروه  هاي از ردیف  استفاده  درصورت .1
 قرار گیرد.  عمل  نیز، مالك  است  شده  بینی ) پیش متفرقه  (وسایل  و هشتم  بیست  فصل

 است. UHFو  VHFمگا هرتز باندهاي  860تا  5هاي  ، فرکانس14الی  4هاي  هاي گروه محدوده فرکانسی ردیف .2
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .3
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

  مختصر گروه  شرح گروه  شماره
 .UHFو   VHF کانال  تمام  تلویزیون هگیرند  آنتن 01
 .FMو  UHF  ،VHFچند باندي   هکنند  تقویت 04
 .FMو  UHF  ،VHFباند   تمامخط  هکنند  تقویت 07
 . عبوري  تقسیم  هجعب 09
 . انشعابی  تقسیم  هجعب 10
 . گیرنده  رابط 11
 . توکار تلویزیون  پریز میانی 12
 . توکار تلویزیون  پریز انتهایی 13
 . کواکسیال  کابل 14
 آنتن الکترونیکی (هوایی). 16

 
 

 

١٣۴  
 

 



  تلویزیون  آنتن  سیستم . و چهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

 دستگاه ٣۵٠,٠٠٠,۴  
با  UHFو  VHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 

 دسیبل به طور کامل. ١٢حداقل قدرت دریافت 
٢۴٠١٠۵ 

  
 دستگاه ١٨,٧۶٢,٠٠٠

 FMو  UHF ،VHFتقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه  با ورودی

 دسیبل. ٢٠ولتی، با ضریب تقویت حدود  ٢٢٠

٢۴٠۴٠١ 

  

 دستگاه ١٨,٣٢٨,٠٠٠

تقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
UHF، VHF و FM های مجزا برای باندهای  با ورودی

ولتی، با ضریب تقویت حدود  ٢٢٠فوق، شامل منبع تغذیه 
 دسیبل. ٢۵

٢۴٠۴٠٢ 

  

 دستگاه ٢٢,١١٣,٠٠٠

تقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
UHF، VHF و FM های مجزا برای باندهای  با ورودی

ولتی، با ضریب تقویت حدود  ٢٢٠فوق، شامل منبع تغذیه 
 دسیبل. ٣٠

٢۴٠۴٠٣ 

  

 دستگاه ٢٣,٠٠١,٠٠٠

تقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
UHF، VHF و FM  های مجزا برای باندهای  ورودیبا

ولتی، با ضریب تقویت حدود  ٢٢٠فوق، شامل منبع تغذیه 
 دسیبل. ٣۵

٢۴٠۴٠۴ 

 دستگاه ۴٧٨,٠٠٠,١٨  
با ضریب  FM و UHF، VHFتقویت کننده خط تمام باند 

 ولتی. ٢٢٠دسیبل شامل منبع تغذیه  ٢٠تقویت حدود 
٢۴٠٧٠١ 

 دستگاه ١٩,٨٨٨,٠٠٠  
با ضریب  FM و UHF، VHFتقویت کننده خط تمام باند 

 ولتی. ٢٢٠دسیبل شامل منبع تغذیه  ٣٠تقویت حدود 
٢۴٠٧٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۴,۴٢۶

) با یک خط عبور و یک TAP OFFجعبه تقسیم عبوری (
دسیبل در انشعاب و  ١۵-١٠انشعاب و با تضعیف حدود 

 یک دسیبل برای امواج مدار عبوری به طور کامل.

٢۴٠٩٠١ 

  

 دستگاه ۵,۵٠٨,٠٠٠

) با یک خط عبور و دو TAP OFFجعبه تقسیم عبوری (
دسیبل برای امواج مدار  ٢انشعاب و با تضعیف حدود 

دسیبل در هر انشعاب به طور  ١۵-١٠عبوری و تضعیف 
 کامل.

٢۴٠٩٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩٧۵,۵

) با یک خط عبور و چهار TAP OFFجعبه تقسیم عبوری (
دسیبل برای امواج مدار  ٣با تضعیف حدود  انشعاب و

دسیبل در هر انشعاب به طور  ١۵-١٠عبوری و تضعیف 
 کامل.

٢۴٠٩٠٣ 

 
 

 

١٣۵  
 

 



  تلویزیون  آنتن  سیستم . و چهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

  

 دستگاه ٢١٠,٠٠٠,۶

) با یک خط عبور و شش TAP OFFجعبه تقسیم عبوری (
دسیبل برای امواج مدار  ۶انشعاب و با تضعیف حدود 

طور دسیبل در هر انشعاب به   ١۶-١٢عبوری و تضعیف 
 کامل.

٢۴٠٩٠۴ 

  

 دستگاه ۶,۵۵٠,٠٠٠

) با یک خط عبور و TAP OFF( جعبه تقسیم عبوری
دسیبل برای امواج  ٨هشت انشعاب و با تضعیف حدود 

دسیبل در هر انشعاب به   ١٩-١٢مدار عبوری و تضعیف 
 طور کامل.

٢۴٠٩٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠۵,۴  
تضعیف ) با دو انشعاب و Splitterجعبه تقسیم انشعابی (

 دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. ٣حدود 
٢۴١٠٠١ 

 دستگاه ٩۵١,٠٠٠,۴  
) با سه انشعاب و تضعیف Splitterجعبه تقسیم انشعابی (

 در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. دسیبل ۶حدود 
٢۴١٠٠٢ 

  
 دستگاه ٨٩٧,٠٠٠,۵

انشعاب و ) با چهار Splitter( جعبه تقسیم انشعابی
دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور  ٨تضعیف حدود 

 مربوط.

٢۴١٠٠٣ 

  
 دستگاه 

) با شش انشعاب و تضعیف Splitter( جعبه تقسیم انشعابی
 در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. دسیبل ٨حدود 

٢۴١٠٠۵ 

 ٢۴١٠٠۶ ).Mixerترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی ( دستگاه   

  
 عدد 

های  مترکابل کواکسیال و فیش ٢رابط گیرنده با حدود 
 گیرنده تلویزیون و پریز تلویزیون.  مربوط، برای اتصال به

٢۴١١٠١ 

  
 عدد 

پریز میانی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی 
دسیبل، و  ٢، با افـت عبوری حدود  VHFو  UHF در 

 دسیبل. ٧افـت انشعابی حدود 

٢۴١٢٠١ 

  
 عدد 

پریز میانی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در باند 
UHF  وVHF دسیبل، و افت  ٢، با افت عبوری حدود

 دسیبل. ١۴انشعابی حدود 

٢۴١٢٠٢ 

  
 عدد 

پریز انتهایی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در باند 
UHF  وVHF دسیبل. ٢، با افـت حدود 

٢۴١٣٠١ 

 مترطول ٢۵٣,٠٠٠  
اهم، برای گیرنده  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 

 برای نصـب توکار. 3C-2Vتلویزیونی، از نوع 
٢۴١۴٠١ 

 مترطول ٢٨٩,٠٠٠  
اهم، برای گیرنده  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 

 برای نصـب توکار. 4.5C-2Vتلویزیونی، از نوع 
٢۴١۴٠٢ 

  
 مترطول 

اهم، برای گیرنده  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 
 برای نصـب توکار. 5C-2Vتلویزیونی، از نوع 

٢۴١۴٠۴ 

 
 

 

١٣۶  
 

 



  تلویزیون  آنتن  سیستم . و چهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال)بهای کل 

  
 مترطول 

اهم، برای انتقال  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 
 برای نصـب توکار. RG-6 تصویر و صدا، از نوع 

٢۴١۴١١ 

 مترطول ۵٧٠,٠٠٠  
اهم، برای انتقال  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه

 برای نصـب توکار. RG-11 تصویر و صدا، از نوع 
٢۴١۴١٢ 

 مترطول ٣۵٠,٠٠٠  
اهم، برای انتقال  ٧۵کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه

 برای نصـب توکار. RG-58 تصویر و صدا، از نوع 
٢۴١۴١٣ 

 مترطول ۵٠٠,۴٣١  
اهم، برای انتقال  ٧۵کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 

 برای نصـب توکار. RG-59 تصویر و صدا، از نوع 
٢۴١۴١۴ 

 دستگاه ٧,١٨٧,٠٠٠  
دسیبل  ٢۴کننده داخلی  آنتن الکترونیکی (هوایی) با تقویت

 ولت بدون نیاز به تنظیم جهت. ٢٢٠همراه با منبع تغذیه 
٢۴١۶٠١ 

 
 

 

١٣٧  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل

 
  مقدمه

با   تغذیه  و منبع  با باطري  اصلی  کنترل  ، شامل مدار بسته  ، از نوع فصل  در این  شده  درج )Conventional(  متعارف  حریق  اعالم  مراکز کنترل .1
  قابلیت  ، داراي به باطري  معکوس  و اتصال  کوتاه  در برابر اتصال  شده  محافظت  اتوماتیک  ، شارژر تمام مستقیم  ولت 24  شده  تثبیت  خروجی

  در اجزاي  نقص  دادن  نشان  براي  هایی چراغ  ،وآزمایش  یاب  مدار عیب  مراکز، باید داراي  هستند. این  شده  بندي  یا آب  خشک  هاي کار با باطري
مدارها بعد از هر   برگرداندن  عادي  به وضعیت  براي  هایی ، کلید و کنترل نقص  اعالم  براي  ، زنگ حریق  نواحی  تعیین  براي  هایی ، چراغ سیستم

  باید داراي  سیستم  ماند، باشند. همچنین می  ، روشن دستگاه  در آمدن  عادي  آژیر تا به حالت  صداي  بعد از قطع  حتی  که  و چراغی  حریق  ماعال
یا   اصلی  آالرم  باشد. هر خروجی )ALARM ZONE(  نواحی  آالرم  تفکیکی  و خروجی )MASTER ALARM(  اصلی  آالرم  مشترك  خروجی

مدار تکرار   نصب  براي  هایی ترمینال  مراکز باید داراي  ، این باشد. همچنین  یا آژیر) را داشته  (زنگ  دو وسیله  حداقل  تحمل  باید قابلیت  اي یهناح
 باشند.  کننده

  هاي دستگاه  و تحریک  تغذیه  قابلیتبا   اتوماتیک  ، از نوع فصل  این هاي ردیف در  شده  درج  متعارف  حریق  و اطفاي  اعالم  مراکز کنترل .2
  مراکز باید داراي  هستند. این  و دستی  طور اتوماتیک به   کار مدارات  و نظارت  کنترل  براي  و بصري  سمعی  سیستم  ، داراي حریق  اطفاي
  ضد آتش  و پوشش  اتوماتیک  و شارژر تمام  شده  بندي یا آب  خشک  شارژ از نوع  قابل  ، باطري و گسترش  تعویض  قابل  الکترونیکی  هاي مدول
 باشند.

  از مراکز اعالم  شده  ارسال  حریق  اعالم  هاي سیگنال  دادن  نشان  ، براي فصل  اینهاي  ردیفدر   شده  درج  حریق  اعالم  مراکز تکرار کننده .3
 هستند.  تغذیه  و فاقد سیستم  و بصري  معیطور س به   آزمایش  امکان  مراکز داراي  روند. این کار می به   حریق

 و NFPA72E ، B.S.5839، مانند  المللی بین  استانداردهاي  ، باید مطابق فصل  در این  شده  بینی پیش  وتجهیزات  وسایل  تمام  فنی  مشخصات .4
B.S.5445 .باشد 

یاد  استانداردهاي  براساس  که  مورد تایید است  کشور، در صورتی  داخل  ساخت  حریق  و اطفاي  اعالم  و تجهیزات  و کاربرد وسایل  استفاده .5
 باشند.  ایرانسازمان ملی استاندارد و ممهور به مهر   شده  ، تولید و ساخته شده

 . است ده ش  زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .6
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . حریق  و اطفاي  اعالم  مرکز کنترل 09 . حریق  اعالم  مرکز کنترل 01
 . گردان  از نوع  خطر حریق  اعالم  مخصوص  چراغ 10 . حریق  اعالم  شستی 02
 . حریق  اعالم  مرکز تکرار کننده 11 . حریق  اعالم  زنگ 03
 .عملکرد دتکتور شگریچراغ نما 12 .خطر  آژیر اعالم 04
 ی.و حرات يدود یبیدتکتور ترک 13 . زن چشمک  چراغ 05
 .خاص يدتکتورها 14 . دتکتور دودي 06
 .سینترفیا ماژول 15 . دتکتور حرارتی 07
   . حریق  اطفاي  هاي دستگاه  تحریک  مخصوص  شستی 08
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  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٢۶٠١٠١ مداری. ۴مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ١۴٩,٢٢١,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٢ مداری. ٨مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ٢٢٧,٠٠٠,١٨۴  

 ٢۶٠١٠٣ مداری. ١٢مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ١٨٨,٠٠٠,٢٠۶  

 ٢۶٠١٠۴ مداری. ١۶مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٢٩٢  

 ٢۶٠١٠۵ مداری. ٢۴مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ۵۵٠,٠٠٠,٣٨٣  

 ٢۶٠١٠۶ مداری. ٣٢مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ٠٧٣,٠٠٠,۵۵۶  

 ٢۶٠١٠٧ مداری. ۴٠مرکزکنترل اعالم حریق متعارف  دستگاه ٠٠٠,۵٩١,٧١۴  

 ٢۶٠١٠٨ مداری. ۴٨متعارف مرکزکنترل اعالم حریق  دستگاه ۶٧۵,۴١٧,٠٠٠  

  

 دستگاه ٣٨٢,٧۴٩,٠٠٠

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSبلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، قا

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ١٢٨هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١١ 

  

 دستگاه ۵٠٢,٠۴٢,٠٠٠

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSبلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، قا

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ١٢٨هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۵١۴,٧۶٣

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم و کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSقابلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، 

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ١٢٨هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١٣ 

 
 

 

١٣٩  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ٢۶٩,٠٠٠,۴۵۶

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSبلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، قا

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ٢۵۶هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١۶ 

  

 دستگاه ۵۶٨,٩٧٨,٠٠٠

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSبلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، قا

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ٢۵۶هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١٧ 

  

 دستگاه ٣٩٧,٠٠٠,٧٩۴

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت 
دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری  آدرس

افزار و  دهی بصورت نرم و کارت حلقه با قابلیت آدرس
قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی 

های سایر  بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس
، قابلیت PLC/BMSقابلیت برقراری ارتباط با دتکتورها، 

بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت 
بندی برای  بندی و زون دریافت اطالعات، با قابلیت دسته

 تجهیز در هر حلقه. ٢۵۶هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

٢۶٠١١٨ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٣,٢۴۴

شرایط سخـت شستی اعالم حریق متعارف با قابلیت کار در 
و مقاوم در برابر آتـش، به رنـگ قرمز، دارای مجموعه 

های  های مدار باز و سیستم هایی که بتواند در سیستم کنتاکت
مدار بسته مورد استفاده قرارگیرد و در داخل محفظه روی 
آن، یک شستی آزمایش قرار داشته باشد، تا بتوان هر لحظه 

ق، صحـت کار مدار بدون به صدا درآوردن آژیر اعالم حری
 را بررسی نمود.

٢۶٠٢٠١ 

 
 

 

١۴٠  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه 

دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو 
افزاری،  پذیری به صورت نرم طرفه با مرکز کنترل و آدرس

دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد 
 دتکتور.

٢۶٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۵,۶٢۵

متر، با  سانتی ١٠متعارف به قطر حدود زنـگ اعالم حریق 
ولـت مستقیم، با  ٢۴پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار 

 تولرانـس مناسـب.

٢۶٠٣٠١ 

  
 دستگاه ٩٩٧,٠٠٠,۵

متر، با  سانتی ١۵به قطر حدود  زنـگ اعالم حریق متعارف
ولـت مستقیم، با  ٢۴پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار 

 تولرانـس مناسـب.

٢۶٠٣٠٢ 

  

 دستگاه 

آژیر اعالم خطر از نوع الکترومکانیکی متعارف، با فرکانـس 
کوستیکی حدود  متر  ٣دسیبل در  ١٠٠باال و فشار آ

ولـت مستقیم، با تولرانـس  ٢۴)، با ولتاژ کار A (کالس
 مناسـب.

٢۶٠۴٠١ 

  
 دستگاه 

متعارف دارای حداقل دو صدا و خروجی  آژیر الکترونیکی
کوستیکی  )، با Aمتر (کالس  ١دسیبل در  ١٠٠با فشار آ

 ولـت مستقیم با تولرانـس مناسـب. ٢۴ولتاژ کار 

٢۶٠۴٠٢ 

  

 دستگاه ١٨,١٨٧,٠٠٠

پذیری به همراه  آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس
پذیری  با مرکز کنترل و آدرسپایه با قابلیت ارتباط دو طرفه 

افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان  بصورت نرم
 db ١٠٠دهنده نصب شده روی دتکتور و امکان تولید تا 

 صوت.

٢۶٠۴٠٣ 

 دستگاه ٠١٢,٠٠٠,١۶  
متعارف، با ولتاژ کار  چراغ چشمکزن سیستم اعالم حریق

 ولـت مستقیم با تولرانـس مناسـب. ٢۴
٢۶٠۵٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٢١,٣١۴  
پذیری  زن اعالم حریق با قابلیت آدرس چراغ چشمک

 بصورت نرم افزاری، دارای ایزوالتور.
٢۶٠۵٠٢ 

 دستگاه ٢۴,۵٨٧,٠٠٠  
زن اعالم حریق با قابلیت  آژیر مجهز به چراغ چشمک

 افزاری، دارای ایزوالتور. پذیری بصورت نرم آدرس
٢۶٠۵٠٣ 

  

 دستگاه ٩٧٣,٠٠٠,۵

متعارف از نوع فتوالکتریک (نوری  دودیدتکتور 
 ٢۴یااپتیکی)، دارای پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار 

ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده 
 عملکرد دتکتور.

٢۶٠۶٠١ 

 
 

 

١۴١  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ٨,٩٧٠,٠٠٠

دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند به همراه پایه با قابلیت 
پذیری بصورت  مرکز کنترل و آدرسارتباط دو طرفه با 

افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده  نرم
 عملکرد دتکتور.

٢۶٠۶٠٣ 

  
 دستگاه ۵١٢,٠٠٠,١٠

دتکتور دودی کانالی هوشمند با قابلیت ارتباط دو طرفه با 
افزاری، دارای  پذیری بصورت نرم مرکز کنترل و آدرس

 ایزوالتور مستقل.

٢۶٠۶٠۶ 

  

 دستگاه ٢۴٧,١۵١,٠٠٠

پذیر فوق حساس از طریق  دتکتور دودی هوشمند آدرس
)، تک کاناله، Aspirating Smoke Detectorمکش هوا (

متر لوله پالستیکی و با قابلیت تنظیم در  ۵٠قابل اتصال تا 
 های مختلف حساسیت. رنج

٢۶٠۶٠٧ 

  

 دستگاه ۴۶٠,٠٠٠,٣۴٩

حساس از طریق پذیر فوق  دتکتور دودی هوشمند آدرس
)، دو کاناله، Aspirating Smoke Detectorمکش هوا (

متر لوله پالستیکی و با قابلیت تنظیم در  ۵٠قابل اتصال تا 
 های مختلف حساسیت. رنج

٢۶٠۶٠٨ 

  

 دستگاه ۵١٠,٠٠٠,٧١٨

پذیر فوق حساس از طریق  دتکتور دودی هوشمند آدرس
)، چهار Aspirating Smoke Detectorمکش هوا (

متر لوله پالستیکی و با قابلیت  ۵٠کاناله، قابل اتصال تا 
 های مختلف حساسیت تنظیم در رنج

٢۶٠۶٠٩ 

  

 دستگاه ۵,۶٠٣,٠٠٠

العمل سریع در مقابل  دتکتور حرارتی متعارف با عکس
سرعـت افزایش درجه حرارت، با درجه حرارت ثابـت که 

داری  بی نیاز از تعویض یا تعمیر بعد از هر عملکرد باشد،
ولـت مستقیم، با  ٢۴پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار 

 تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.

٢۶٠٧٠١ 

  

 دستگاه ۵,۶٠٣,٠٠٠

باعکس العمل در مقابل درجه  دتکتورحرارتی متعارف
درجه سانتیگراد)، که احتیاج به  ٨٠حرارت ثابـت (حدود 

بعد از هر عملکرد نداشته باشد هیچ گونه تعویض یا تعمیر 
ولـت  ٢۴و دارای پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار 

مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد 
 دتکتور.

٢۶٠٧٠٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩,٢۶۵

دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو 
افزاری،  بصورت نرمپذیری  طرفه با مرکز کنترل و آدرس

دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد 
 دتکتور.

٢۶٠٧٠۴ 

 
 

 

١۴٢  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,٣

های اطفای حریق  شستی مخصوص تحریک دستگاه
های مدار باز و  به طور دستی، با کاربرد در سیستم متعارف

 مدار بسته.

٢۶٠٨٠١ 

 دستگاه ۴٨٢,٠٠٠,١٩٢  
حریق متعارف، با یک مدار اطفا و  مرکزکنترل اعالم و اطفای

 دو مدار اعالم حریق.
٢۶٠٩٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۴١٠,٨٠۴  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با دو مدار اطفا و 

 مدار اعالم حریق. ۴
٢۶٠٩٠٢ 

 دستگاه ۵٨١,٠٠٠,۵٣٧  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با سه مدار اطفا 

 حریق.مدار اعالم  ۶و 
٢۶٠٩٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۶۵٢,٩١۴  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با چهار مدار 

 مدار اعالم حریق. ٨اطفا و 
٢۶٠٩٠۴ 

  
 دستگاه 

چراغ مخصوص اعالم خطرحریق از نوع گردان، برای 
ولـت  ٢۴خارج ساختمان، به رنـگ قرمز، با ولتاژ کار 

 مستقیم، با تولرانـس مناسـب.

٢۶١٠٠١ 

 ٢۶١١٠١ مدار اعالم حریق. ۴مرکز تکرار کننده متعارف تا  دستگاه ۵١٨,٠٠٠,۵٠  

 ٢۶١١٠٢ مدار اعالم حریق. ٨تا  مرکز تکرار کننده متعارف دستگاه ٠٠٠,٧٢,١٣۵  

 ٢۶١١٠٣ مدار اعالم حریق. ١٢تا  مرکز تکرار کننده متعارف دستگاه ۴٩٢,٠٠٠,٩٩  

 ٢۶١١٠۴ مدار اعالم حریق. ١۶تا  تکرار کننده متعارف مرکز دستگاه ٧۶٨,٠٠٠,١٣۴  

 ٢۶١١٠۵ مدار اعالم حریق. ٢۴تا  مرکز تکرار کننده متعارف دستگاه ١٧٧,٨٨٠,٠٠٠  

 ٢۶١١٠۶ مدار اعالم حریق. ٣٢تا  مرکز تکرار کننده متعارف دستگاه ٢٣١,٠١٢,٠٠٠  

 ٢۶١١٠٧ مدار اعالم حریق. ۴٠تا  مرکز تکرار کننده متعارف دستگاه ٩٧٨,٠٠٠,٣٠۶  

 ٢۶١١٠٨ مدار اعالم حریق. ۴٨ مرکز تکرار کننده تا متعارف دستگاه ٠٠٠,٣٣۵,۴۶۵  

 ٢۶١١٠٩ مدار اعالم حریق. ١پذیر تا  مرکز تکرار کننده آدرس دستگاه ٠٠٠,۴٨۴,٢٨١  

 ٢۶١١١٠ مدار اعالم حریق. ٢پذیر تا  مرکز تکرار کننده آدرس دستگاه ٢١٠,٨٧٨,٠٠٠  

 ٢۶١١١١ مدار اعالم حریق. ۴پذیر تا  مرکز تکرار کننده آدرس دستگاه ٢١٠,٨٧٨,٠٠٠  

 دستگاه ۵٢٧,٠٠٠,١١  
ولـت  ٢۴چراغ نمایشگر اعالم حریق متعارف، با ولتاژ کار 

 مستقیم با تلرانـس مناسـب.
٢۶١٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٠۵,١٠  
 پذیری بصورت چراغ نمایشگر اعالم حریق با قابلیت آدرس

 ، دارای ایزوالتور. نرم افزاری
٢۶١٢٠۶ 

 
 

 

١۴٣  
 

 



  حریق  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ٧,٧١٣,٠٠٠

دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اوپتیکال و حرارتی به همراه 
پذیری  پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس

افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان  به صورت نرم
 دهنده عملکرد دتکتور.

٢۶١٣٠١ 

  

 دستگاه ۵٣٨,٠٠٠,٢٣

دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اوپتیکال و حرارتی دارای 
آژیر به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و 

افزاری، دارای ایزوالتور مستقل  پذیری به صورت نرم آدرس
 و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور.

٢۶١٣٠٢ 

 ٢۶١۴٠١ نشت گاز شهری از نوع متعارف. دتکتور حساس به دستگاه ٩۴٢,٠٠٠,١۵  

 ٢۶١۴٠٧ دتکتور حساس به نشت گاز اکسیژن از نوع متعارف. دستگاه   

  
 دستگاه ١٩۶,۵٠٨,٠٠٠

) به همراه Beam detectorدتکتور فرستنده گیرنده (
پذیری بصورت مستقیم یا  رفلکتور مربوطه با قابلیت آدرس
 صورت نرم افزار. دهی به از طریق ماژول اینترفیس و آدرس

٢۶١۴١۶ 

 دستگاه ٢٩,٣۶٢,٠٠٠  
 ٢پذیری تا  ماژول اینترفیس از نوع ورودی با قابلیت آدرس

 کنتاکت به همراه ایزوالتور.
٢۶١۵٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٩,٩١۶  
پذیری تا  ماژول اینترفیس از نوع خروجی با قابلیت آدرس

 کنتاکت به همراه ایزوالتور. ٢
٢۶١۵٠٢ 

 دستگاه ۴٨٣,٠٠٠,٢٩  
ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خروجی با قابلیت 

 کنتاکت به همراه ایزوالتور. ٢پذیری تا  آدرس
٢۶١۵٠۴ 

 
 

 

١۴۴  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل

 
  مقدمه

باشد. ارتفاع هر واحد پنل ساخته شده متر  سانتی 45متر) و عمق حداقل  میلی 6/482اینچ ( 19هاي صوتی باید با دهانه استاندارد  رك .1

برابر  BS 5954و  IEC 297  ،DIN 41494مطابق استانداردهاي 
4
 تعریف شده است. Uمتر) که براساس واحد  میلی 45/44اینچ ( 31

هاي  هاي قدرت داشته و نگهدارنده کننده هاي صوتی بایستی از استحکام الزم براي تحمل وزن تجهیزات مربوط و بخصوص تقویت . رك2
 متر کمتر باشد. میلی 5/1ها نباید از  اصلی ركها در آن تعبیه شده باشد. ضخامت ورق چهارچوب  مناسب براي حفظ پنل

ها بایستی  هاي مربوط، بلندگوهاي ستونی و شیپوري و سایر دستگاه ها و پنل . تمام تجهیزات فلزي مورد استفاده در سیستم صوتی مانند رك3
متحرك احتمالی آنها از جنس  هاي اي پوشیده شده و بخش پس از فسفاته شدن و یک دست رنگ ضد زنگ مرغوب، از یک دست رنگ کوره

 گالوانیزه باشد.
هاي قدرت بوده و تمام  کننده ها و تقویت هاي ارتباطی داخلی پنل ها و کابل هاي صوتی بایستی داراي وسایل الزم براي نگهداري سیم . رك4

 پذیر باشد. عملیات با سهولت بیشتر امکاناتصاالت داخلی آن از نوع جداشونده باشد تا درصورت نیاز به تعمیر، جابجایی و یا تعویض، این 
درجه سانتیگراد) ضروري است  35. درصورت نیاز به استفاده از وسایل و تجهیزات با قدرت زیاد و استقرار رك در مناطق گرم (بیش از 5

 رك مجهز به فن تهویه باشد. ولتاژ تغذیه این فن بایستی از کلید اصلی رك تامین شود.
کننده قدرت تعبیه شده در رك صوتی باید داراي کلید و نشانگر وضعیت بوده و مجهز به سیستم حفاظت الکترونیک با  قویتهاي ت . تمام پنل6

 باشد. (Short Circuit)یا اتصال کوتاه خروجی  (Over Load)چراغ اخطار بار بیش از حد 
گ مقاوم ساخته شده باشد تا مقاومت مکانیکی الزم را دارا بوده خود رن ABSرسانی باید از جنس  هاي پیام پالستیکی سیستم . کلیه تجهیزات7

 و در هنگام تولید صدا، ارتعاش نامناسب ایجاد ننماید.
ولت بوده و  100و  70اهم و ولتاژ  16و  8المللی داراي امپدانس  هاي صوتی بایستی مطابق استانداردهاي معتبر بین کننده . خروجی تقویت8

 حروف درشت مشخص شده باشد. هاي مذکور با ترمینال
 هاي صوتی با بدنه فلزي الزامی است. . وجود ترمینال اتصال زمین براي کلیه تجهیزات و دستگاه9
 بینی شده باشد. هاي مربوط پیش کننده و ... در رك استاندارد، در قیمت ردیف ها مانند رادیو پخش، تقویت هزینه نصب واحدهاي پنل و دستگاه. 10
بینی نشده و  هاي مربوط پیش هاي کاذب در بهاي واحد ردیف کاري و جاسازي محل نصب بلندگوهاي سقفی در انواع سقف کنده. هزینه 11

 شود. بطور جداگانه پرداخت می
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 2) داراي چرخ باشد، 01اینچ (گروه  19. چنانچه رك استاندارد 12
 درصد به بهاي واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 8) مجهز به فن تهویه اتوماتیک باشد، 01اینچ (گروه  19استاندارد . چنانچه رك 13
درصد به بهاي واحد ردیف  10باشد  USBو  (CD-DVD)) مجهز به سیستم لوح فشرده 05. چنانچه پنل پخش (شامل رادیو) (گروه 14

 شود. درصد به بهاي واحد اضافه می 2سیستم ضیط صدا باشد،  مربوط اضافه خواهد شد و چنانچه مجهز به
 شوند. درصد به بهاي ردیف اضافه می 40) به صورت دیجیتال باشند، 04هاي (گروه  . چنانچه ردیف15
 فیرد يبه بها درصد 20باشد،  يزیکنسول ارتباط روم ایکنترل از راه دور  ستمی، چنانچه پنل انتخاب برنامه مجهز به س )07 گروه(در . 16

 .شود یاضافه م
 .شود یاضافه م فیرد يدرصد به بها 30آزاد باشد،  ينصب در فضا يو برا IP44 يدارا )18گروه ( يها فیچنانچه رد .17
 .شود یاضافه م فیرد يدرصد به بها 30و از جنس چوب باشد،  ویدکورات )19گروه ( يها فیچنانچه رد .18
 ؤثر است. فصل، منظور از توان، توان م نیا يها فیدر رد .19

 
 

 

١۴۵  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .20

 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 کنسول کنترل ارتباط. 12 اینچ. 19رك استاندارد  01
 دهنده اتوماتیک. پنل اولویت 13 واحد اتصاالت ترمینال. 02
 میکروفون. 14 پنل خالی. 03
 پایه براي نصب میکروفون. 15 کننده و میکسر. پیش تقویت 04
 کابل مخصوص میکروفون. 16 دستگاه رادیو و رادیو پخش. 05
 پریز میکروفون. 17 گیري و کنترل توان. اندازهپنل  06
 بلندگوي ستونی. 18 پنل انتخاب برنامه. 07
 بلندگوي دیواري. 19 . هکنند  تقویت میکسر و 08
 بلندگوي سقفی. 20 کننده قدرت. تقویت 09
 بلندگوي شیپوري. 21 کننده میکروفون. پیش تقویت 10
 ولوم کنترل. 22 پنل آژیر. 11

 
 

 

١۴۶  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ٠٠٠,۵٣,٢١۶

واحدی برای نصب  ١۶یا  ١۵اینچ  ١٩رک استاندارد 
ای،  های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره دستگاه

ای و امکان تهویه طبیعی، با  با اتصاالت پیچ و مهره
ها و اتصاالت جداشونده  بندی های نصب و کلیه سیم براکت

بندی شده جهت ارتباط با  های کالفی فرم الکتریکی و سیم
 صاالت. واحد ات

٢٧٠١٠١ 

  

 دستگاه 

های  واحدی برای نصب دستگاه ٢۴اینچ  ١٩رک استاندارد 
ای، با اتصاالت  صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره

های نصب و  ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت پیچ و مهره
ها و اتصاالت جداشونده الکتریکی و  بندی کلیه سیم

بندی شده جهت ارتباط با واحد  های کالفی فرم سیم
  اتصاالت.

٢٧٠١٠٢ 

  

 دستگاه ۴۴٢,٠٠٠,۶٠

واحدی برای نصب  ٢٨یا  ٢٧اینچ  ١٩رک استاندارد 
ای،  های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره دستگاه

ای و امکان تهویه طبیعی، با  با اتصاالت پیچ و مهره
ها و اتصاالت جداشونده  بندی های نصب و کلیه سیم براکت

بندی شده جهت ارتباط با  فرمهای کالفی  الکتریکی و سیم
 واحد اتصاالت.

٢٧٠١٠٣ 

  

 دستگاه 

های  واحدی برای نصب دستگاه ٣۶اینچ  ١٩رک استاندارد 
ای، با اتصاالت  صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره

های نصب و  ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت پیچ و مهره
ها و اتصاالت جداشونده الکتریکی و  بندی کلیه سیم

بندی شده جهت ارتباط با واحد  های کالفی فرم سیم
  اتصاالت.

٢٧٠١٠۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٨۶,۶٢۶

های  واحدی برای نصب دستگاه ۴٢اینچ  ١٩رک استاندارد 
ای، با اتصاالت  صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره

های نصب و  ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت پیچ و مهره
ها و اتصاالت جداشونده الکتریکی و  بندی کلیه سیم

شده جهت ارتباط با واحد بندی  های کالفی فرم سیم
 اتصاالت.

٢٧٠١٠۵ 

  
 دستگاه ٠٣٣,٠٠٠,١۶

های الزم  واحد اتصاالت ترمینال، شامل مدار و ترمینال
اینچ  ١٩برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک 

 استاندارد.

٢٧٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٧٢۵  
اینچ یک یا دو  ١٩پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی 

 واحدی.
٢٧٠٣٠١ 

 
 

 

١۴٧  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١,٠۵٩,٠٠٠  
اینچ سه یا چهار  ١٩پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی 

 واحدی.
٢٧٠٣٠٢ 

  

 دستگاه ۵٣,٧٨٩,٠٠٠

کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود  تقویت پیش
هرتز و اعوجاج کمتر از یک  ١۴٠٠٠هرتز تا حداقل  ٣٠

درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی 
های مجزا و کنترل  جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم

جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 
متر، دو خروجی و با  VU، کنترل اصلی، دسیبل ± ١۵

 اینچ. ١٩قابلیت نصب در رک 

٢٧٠۴٠١ 

  

 دستگاه ۵۵,۴٧٣,٠٠٠

کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود  تقویت پیش
هرتز و اعوجاج کمتر از یک  ١۴٠٠٠هرتز تا حداقل  ٣٠

درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی 
های مجزا و کنترل  جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم

جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 
متر، دو خروجی مجهز به  VU، کنترل اصلی، دسیبل ± ١۵

 اینچ. ١٩مدار اولویت و با قابلیت نصب در رک 

٢٧٠۴٠٢ 

  

 دستگاه 

کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود  تقویت پیش
هرتز و اعوجاج کمتر از یک  ١۴٠٠٠هرتز تا حداقل  ٣٠

درصد شامل هشت ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی 
های مجزا و کنترل  لوازم جانبی. با ولوم جهت اتصال به

جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 
متر، دو خروجی مجهز به  VU دسیبل، کنترل اصلی، ± ١۵

 اینچ. ١٩مدار اولویت و با قابلیت نصب در رک 

٢٧٠۴٠٣ 

  

 دستگاه 

دستگاه رادیو پخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی در 
مجاز و استاندارد کشور در سیگنال  AM - FM باندهای

دسیبل دارای مدار بلندگوی مانیتورینگ، قابل نصب در  ٢٠
 ولت تثبیت شده. ٢٢٠رک صوتی با منبع تغذیه مستقل 

٢٧٠۵٠٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴١۵,۵١

گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل  پنل اندازه
های قدرت  کننده سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت
 VUورودی،  ۴نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل 

متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان 
 اینچ استاندارد. ١٩قطع، قابل نصب در رک 

٢٧٠۶٠١ 

 
 

 

١۴٨  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه 

گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل  اندازهپنل 
های قدرت  کننده سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت

 ١٢نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل 
متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل  VU ورودی،

 اینچ استاندارد. ١٩با امکان قطع، قابل نصب در رک 

٢٧٠۶٠٢ 

  

 دستگاه ٣٨,٧۵٣,٠٠٠

 All Callکلید انتخاب و کلید  ١٢تا  ۴پنل انتخاب برنامه با 
هایی برای نشان دادن  به همراه چراغ All Resetو کلید 

وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل 
 اینچ استاندارد. ١٩نصب در رک 

٢٧٠٧٠۶ 

  

 دستگاه ۶١,٣۶٧,٠٠٠

و  All Callکلید انتخاب و کلید  ٢۴پنل انتخاب برنامه با 
هایی برای نشان دادن  به همراه چراغ All Resetکلید 

وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل 
 اینچ استاندارد. ١٩نصب در رک 

٢٧٠٧٠٧ 

  

 دستگاه ١۵٣,٠٠٠,۴۵

با توان  (Portable)کننده صوتی رومیزی  میکسر و تقویت
ولت در امپدانس  ٠٫٨وات و حساسیت ورودی  ١٢٠موثر 

کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و مجهز به سه ورودی  ١٠
و سه ورودی کمکی هرکدام با ولوم  AUXمیکروفن و 

های باس و تریبل، اکو با قابلیت  کنترل جداگانه و ولوم
 تنظیم.

٢٧٠٨٠٢ 

  

 دستگاه 

وات و  ١٢٠کننده صوتی با توان مؤثر  میکسر و تقویت
و سه ورودی  AUXمجهز به دو ورودی میکروفن و 

-DVDکمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، رادیو پخش 
USB  با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم

(اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با 
 .LINE OUT، خروجی های تریبل و باس ولوم

٢٧٠٨٠۵ 

  

 دستگاه ٧۵,۶۴١,٠٠٠

وات و  ٣٠٠کننده صوتی با توان مؤثر  میکسر و تقویت
و سه ورودی  AUXمجهز به چهار ورودی میکروفن و 

کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار 
با خروجی تصویر،  DVD-USBحق تقدم، رادیو پخش 

خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد 
های تریبل و باس، اکو با  (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم

قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید 
چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی 

 ز حفاظتی.بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیو

٢٧٠٨٠۶ 

 
 

 

١۴٩  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ١٠٧,٩٨٣,٠٠٠

وات و  ۵٠٠کننده صوتی با توان مؤثر  میکسر و تقویت
و سه ورودی  AUXمجهز به چهار ورودی میکروفن و 

کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار 
با خروجی تصویر،  DVD-USBحق تقدم، رادیو پخش 

خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد 
های تریبل و باس، اکو با  (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم

قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید 
چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی 

  ز حفاظتیبلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیو

٢٧٠٨٠٧ 

  

 دستگاه 

کننده صوتی (آمپلی فایر) با قدرت مؤثر  میکسر و تقویت
کاناله) مجهز به  ۴وات) دیجیتال ( ٢۵٠× ۴وات ( ١٠٠٠

، ولوم اصلی کنترل صدای خروجی MICو  AUXورودی 
ولتی به همراه  ١٠٠و  ٧٠های استاندارد  جهت خروجی

 اصلی. مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه

٢٧٠٨٠٨ 

  

 دستگاه ٨٠,٧٩٢,٠٠٠

وات با پاسخ  ٢٠٠تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر 
 ٠٫٨هرتز، دارای حساسیت  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠فرکانسی 

کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز  ١٠ولت در امپدانس 
به یک ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت 

های دیگر به انضمام ولوم اصلی  کننده اتصال به تقویت
ی و ترمینالهای پیچی جهت کنترل صدای خروج
ولتی به  ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶و  ٨خروجیهای استاندارد 

همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی 
 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک  VUدار و  چراغ

٢٧٠٩٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١١٣,٠٢۵

وات با  ۶۵٠-۵٠٠کننده قدرت صوتی با توان موثر  تقویت
هرتز، دارای حساسیت  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠پاسخ فرکانسی 

کیلواهم و مدارات کاهش نویز،  ١٠ولت در امپدانس  ٠٫٨
مجهز به یک ورودی سیگنال به انضمام ولوم اصلی کنترل 

های  های پیچی جهت خروجی صدای خروجی و ترمینال
ولتی به همراه مدارات  ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶ و ٨استاندارد 

 VUدار و  حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ
 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک 

٢٧٠٩٠۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١٣,٩۵۶

کننده خط) برای انتقال  کننده میکروفن (تقویت تقویت پیش
متر از ورودی  ١۵سیگنال به فواصل بیش از 

 کننده اصلی. تقویت پیش

٢٧١٠٠١ 

 
 

 

١۵٠  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ۴٩,٩٧٠,٠٠٠

های  پنل آژیر تمام الکترونیکی با توانایی تولید فرکانس
های سفید، زرد و قرمز)  مختلف صوتی اخطاری (وضعیت

های  و مجهز به سلکتور چند حالتی برای انتخاب وضعیت
 فوق.

٢٧١١٠١ 

  

 دستگاه 

رسانی برای  منظور پیامکنسول کنترل ارتباط رومیزی، به 
متر از مرکز صوتی، مجهز به  ٣٠حداکثر فاصله حدود 

کننده داخلی با سه واحد پنل خالی  تقویت میکروفن و پیش
برای جایگزینی پنل انتخاب مدار به تعداد موردنیاز، 

 های خروجی به تعداد کافی. ترمینال

٢٧١٢٠١ 

 دستگاه ١٧,٨٧١,٠٠٠  
صوتی جهت اتصال سیستم  دهنده اتوماتیک پنل اولویت

 مرکزی به مرکز فرعی صوتی با عملکرد سریع.
٢٧١٣٠١ 

  
 دستگاه ١٣,٩۴١,٠٠٠

کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به 
کننده داخلی  میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، پیش تقویت

 و زنگ آغاز پیام.

٢٧١۴٠١ 

  
 دستگاه 

دکوراتیو مجهز به کنسول میکروفن رومیزی با جعبه 
کننده  تقویت میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، بدون پیش

 داخلی و زنگ آغاز پیام.

٢٧١۴٠٢ 

  

 دستگاه 

میکروفن دستی دینامیکی با عملکرد متناسب با فشار 
اهم مجهز به کلید قطع و  ۶٠٠سیگنال یک جهته با امپدانس 

هرتز و  ١٨٠٠٠هرتز تا  ٣٠وصل با پاسخ فرکانسی 
دسیبل قابل نصب به روی پایه بلند  ٧۴حساسیت دریافت 

 و کوتاه.

٢٧١۴٠٣ 

  

 دستگاه 

میکروفن ارتباط رومیزی قابل تنظیم اتوماتیک. مجهز به 
زنگ چایم با چهار حالت قابل انتخاب و آژیر (اعالم 

) AUXیا  MICخطر) با قابلیت انتخاب حالت خروجی (
 و آژیر. و امکان تنظیم سطح صدای میکروفن، زنگ

٢٧١۴٠۴ 

 ٢٧١۵٠١ پایه رومیزی مخصوص میکروفن با شفت قابل انعطاف. دستگاه ٠٠٠,٢,٧٠۵  

  
 دستگاه ۶,۴٣٩,٠٠٠

پایه بلند میکروفن یک تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از 
جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی 

 یا عمودی.

٢٧١۵٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٩١۵,۶

پایه بلند میکروفن دو تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از 
جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی 

 یا عمودی.

٢٧١۵٠٣ 

 
 

 

١۵١  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٠٠٠,٧,٢٠۵

پایه بلند میکروفن سه تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از 
جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی 

 یا عمودی.

٢٧١۵٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,۴۶٩  
کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته شده با 

 متر مربع. میلی ٠٫۵حداقل مقطع 
٢٧١۶٠١ 

 ٢٧١٧٠١ پریز میکروفن دکوراتیو برای نصب توکار یا روکار. دستگاه   

  

 دستگاه ٩,٩۶٣,٠٠٠

ای،  کورهبلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ 
های مخصوص  مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت

درجه و پنل با نمای ±  ٣۵برای نصب قابل تنظیم حداقل 
هرتز، شامل  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠مناسب و با پاسخ فرکانسی 

وات و  ١٠تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 
 ولتی. ١٠٠یا  ٧٠دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

٢٧١٨٠٢ 

  

 دستگاه ١١,٣٣٢,٠٠٠

ای،  بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
های مخصوص  مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت

درجه و پنل با نمای ±  ٣۵برای نصب قابل تنظیم حداقل 
هرتز، شامل  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠مناسب و با پاسخ فرکانسی 

وات و  ٢٠با قدرت کل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی 
 ولتی. ١٠٠یا  ٧٠دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

٢٧١٨٠٣ 

  

 دستگاه ٨,٢١٠,٠٠٠

ای،  بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
های مخصوص  مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت

درجه و پنل با نمای  ± ٣۵برای نصب قابل تنظیم حداقل 
هرتز، شامل  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠پاسخ فرکانسی مناسب و با 

وات و  ٣٠تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 
 ولتی. ١٠٠یا  ٧٠دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

٢٧١٨٠۴ 

  

 دستگاه ٨,٨٨٣,٠٠٠

ای،  بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
های مخصوص  براکتمناسب برای داخل ساختمان، دارای 

درجه و پنل با نمای ±  ٣۵برای نصب قابل تنظیم حداقل 
هرتز، شامل  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠مناسب و با پاسخ فرکانسی 

وات و  ۴٠تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل 
 ولتی. ١٠٠یا  ٧٠دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

٢٧١٨٠۵ 

 دستگاه ٧۶٩,٠٠٠,۴  
وات و  ۵و با توان  ABSبلندگوی دیواری با جنس 

 خروجی ولتی یا اهمی.
٢٧١٩٠١ 

 دستگاه ٧٢١,٠٠٠,۵  
وات و  ١٠و با توان  ABSبلندگوی دیواری با جنس 

 خروجی ولتی یا اهمی.
٢٧١٩٠٢ 

 
 

 

١۵٢  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

وات و  ۴٠و با توان  ABSبلندگوی دیواری با جنس 
  خروجی ولتی یا اهمی.

٢٧١٩٠۴ 

  
 دستگاه ٣,٣۴٠,٠٠٠

با  ABSواتی، با جنس  ۵-٣بلندگوی سقفی با قدرت 
هرتز، قابل نصب  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠پاسخ فرکانسی 

 های کاذب. بصورت توکار در انواع سقف

٢٧٢٠٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۶٣۵,٣

با  ABSواتی، با جنس  ۵-٣بلندگوی سقفی با قدرت 
نصب هرتز، قابل  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠پاسخ فرکانسی 

 بصورت روکار در انواع سقفها.

٢٧٢٠٠٢ 

  

 دستگاه 

وات با جنس  ٢٫۵-۵-١٠بلندگوی سقفی با توان خروجی 
ABS  هرتز، قابل  ١۵٠٠٠هرتز تا  ١١٠با پاسخ فرکانسی

نصب به صورت توکار و روکار ولتی یا اهمی، مجهز به 
 ترانس مچینگ.

٢٧٢٠٠٣ 

  
 دستگاه ١٠,٨١١,٠٠٠

با قدرت  ABSبلندگوی شیپوری یا کتابی پالستیکی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به  ١٠-١۵

 همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠١ 

  
 دستگاه ۴٣٩,٠٠٠,١١

با قدرت  ABSبلندگوی شیپوری یا کتابی پالستیکی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به  ٢٠-٢۵

 همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٢ 

  
 دستگاه ١٣,٣۶٠,٠٠٠

با قدرت  ABSبلندگوی شیپوری یا کتابی پالستیکی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه  ٣٠

 براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٣ 

  
 دستگاه ١۵,۴٩٠,٠٠٠

بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت 
، دارای ترانسفورماتور ٨×"۶وات، با ابعاد حداقل " ٢۵

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۴ 

  
 دستگاه ١۶,۶۵٢,٠٠٠

یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت  بلندگوی شیپوری
، دارای ترانسفورماتور ٨×"۶ابعاد حداقل "وات، با  ۴٠

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۵ 

  
 دستگاه 

یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت  بلندگوی شیپوری
، دارای ترانسفورماتور ١١×" ۶٫۵وات، با ابعاد حداقل " ١۵

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۶ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١۴,۴۴۵

یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت  بلندگوی شیپوری
، دارای ترانسفورماتور ١١×" ۶٫۵وات، با ابعاد حداقل " ٢۵

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٧ 

 
 

 

١۵٣  
 

 



  صوتی  . وسایل و هفتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٠۴٠,٠٠٠,١۴

 یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت بلندگوی شیپوری
، دارای ترانسفورماتور ١١×"۶٫۵وات، با ابعاد حداقل "  ۴٠

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٨ 

  

 دستگاه 

بوق شیپوری با بدنه آلومینیومی مناسب جهت نصب در 
وات با پاسخ فرکانسی  ٣٠الی  ٢فضای باز، دارای توان 

تطبیق امپدانس هرتز دارای ترانسفورماتور  ٨٠٠٠تا  ۴٠٠
 ولتی به همراه دو بلندگوی داخلی. ١٠٠یا  ٧٠

٢٧٢١١٢ 

 دستگاه ٧۵٧,٠٠٠,۴  
ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع 

 وات. ۵دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠١۴,۶  
ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع 

 وات. ١٠دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠٢ 

 دستگاه ٧,٣۴٧,٠٠٠  
ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع 

 وات. ٢٠دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٨,٢۶۵  
ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع 

 وات. ٣٠دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٩,٢٧۴  
ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع 

 وات. ۴٠دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠۵ 

 
 

 

١۵۴  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل

 
  مقدمه

و ها  یا کابل  کابل  متر روي سانتی 10 وزیر   نرم  متر ماسه سانتی 10  ریختن  ، شامل فصل  در این  شده  درج  و آجرچینی  ریزي ماسه  عملیات .1

 . است  مشخصاتو   نقشه  طبقبه تعداد کافی   آجر فشاري  چیدن

کار این  فهرست مصالح پاياز   با استفاده  آن  ، هزینه است  نشده  در نظر گرفته  و آجرچینی  ریزي ماسه  هاي در ردیف  مصالح  تهیه  هزینه .2

  پرداخت  پیمانفهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده براي ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در 

 شود. می

 شود. درصد به بهاي ردیف اضافه می 30ریزي،  به ازاي هر ردیف عمودي مازاد ماسه 280102و  280101هاي  در ردیف .2-1

 شود. درصد به بهاي ردیف اضافه می 80متر،  سانتی 50در صورت افزایش عرض کانال، به ازاي هر  280102و  280101هاي  در ردیف .2-2

درصد به بهاي واحد ردیف زانوي  5ورت استفاده از زانوي عمودي قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجاي زانوي افقی سینی کابل، در ص .3

 ) اضافه خواهد شد.21افقی سینی کابل مربوط (گروه 

متر از درپوش سینی کابل  میلی 300تا  100راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض  هاي سینی کابل، زانوي افقی، سه درصورتی که در ردیف .4

 درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 50متر استفاده شود  میلی 25/1ساخته شده از ورق گالوانیزه یه ضخامت 

متر از درپوش سینی  میلی 600تا  400راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض  هاي سینی کابل، زانوي افقی، سه درصورتی که در ردیف .5

 درصد به بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد شد. 60متر استفاده شود  میلی 5/1ل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت کاب

درصد به بهاي ردیف زانوي  5درصورت استفاده از زانوي عمودي قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جاي زانوي افقی نردبان کابل،  .6

 افه خواهد شد.) اض27افقی نردبان کابل (گروه 

راهی و چهارراهی نردبان کابل  راهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه هاي سینی کابل، زانو، سه درصورتی که در ردیف .7

درصد به  7متر  سانتی 10متر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر  سانتی 2و جداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازاي هر 

 بهاي ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

 اي است. بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه ورق گالوانیزه پیش .8

 . است شده   درج صفحه بعد  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .9

  

 
 

 

١۵۵  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . کابل  سینی 20 . کابل  در کانال  و آجرچینی  ریزي ماسه 01
 . سینی کابل  افقیزانوي  21  

در   کردن ، سوراخ ، شیار درآوردن کاري کنده 02
 راهی سینی کابل. سه 22 . برق  لوله  نصب  براي  مختلف سطوح

 چهارراهی سینی کابل. 23 . فلزي  عدد بوشن  با یک  بوش  براس 03
 نگهدارنده افقی پرسی. 24 . عدد مهره  با یک  گلند برنجی 04
 ناودانی عمودي. 25 . چدنی  چهارگوش  تقسیم  قوطی 06
 نردبان کابل. 26 .دردار و فوالدي  چدنی  راه زانو و سه 07
 زانوي افقی نردبان کابل. 27 . گالوانیزه  چهارگوش  تقسیم  قوطی 08
 راهی نردبان کابل. سه 28 . گالوانیزه  پرسی  کلید و پریز چهارگوش  قوطی 09
 چهارراهی نردبان کابل. 29 .) باکس  (لوپینگ  گرد گالوانیزه  تقسیم  قوطی 10
 جداکننده سینی و نردبان کابل. 30 . فوالدي  لوله  براي  برنجی  مهره 11
 اتصال (رابط) سینی و نردبان کابل. 31 . یا آهن  بتن  براي  یا پیچ  میخ 12
 .) (اسپیت  فلزي  بست 32 . کائوچویی  چهارگوش  جعبه تقسیم 13
 . کائوچویی  بست 33 دردار ضد انفجار.  جعبه تقسیم 14
 . فلزي  با ریل  کائوچویی  بست 34 زانوي دردار ضد انفجار. 15
 بست پالستیکی کمربند. 35 جعبه تقسیم فیوزدار چدنی. 16
 اتصاالت سامانه خورشیدي 36 هاي توکار. فریم براي نصب چراغ 18

 
 

 

١۵۶  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١٠٠,۴۴  
 ۵٠ریزی در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض  دستمزد ماسه

 متر. سانتی ١٠٠متر و تا عمق  سانتی
٢٨٠١٠١ 

 مترطول ۵٠,٧٠٠  
 ۵٠کانال با هر چند رشته کابل تا عرض ریزی در  دستمزد ماسه

 متر. سانتی ١٠٠متر و برای عمق بیش از  سانتی
٢٨٠١٠٢ 

 ٢٨٠١٠۵ دستمزد آجرچینی در کانال با هر چند رشته کابل. مترمربع ۶٠٠,۵١  

  
 مترطول ۵٠٠,١۶٩

با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در   کاری، شیار در آوردن کنده 
های برق تا سطح مقطع  برای نصـب لولهسطوح بنایی غیر بتنی 

  متر مربع سانتی ٢٠

٢٨٠٢٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٠۶

کنده کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در 
 ٢٠های برق تا سطح مقطع  سطوح بتنی برای نصـب لوله

 متر مربع. سانتی

٢٨٠٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣٨۴  
، Pg11های  براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله

Pg13.5 و Pg16. 
٢٨٠٣٠١ 

 ٢٨٠٣٠٢ .Pg21های  براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله عدد ٢٣١,٠٠٠  

 ٢٨٠٣٠٣ .Pg29 های براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله عدد ٣۶١,٠٠٠  

 ٢٨٠٣٠۴ .Pg36 های برای لوله براس بوش با یک عدد بوشن فلزی عدد ۴٢٣,٠٠٠  

 ٢٨٠٣٠۵ .Pg42های  براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله عدد ۵٠٠,٧٨١  

 ٢٨٠٣٠۶ .Pg48های  براس بوش بایک عدد بوشن فلزی برای لوله عدد ١,١٢٣,٠٠٠  

 عدد ٠٠٠,٣٨۴  
های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله

Pg11، Pg13.5 و Pg16. 
٢٨٠۴٠١ 

 ٢٨٠۴٠٢ .Pg21های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله عدد ۴۶٢,٠٠٠  

 ٢٨٠۴٠٣ .Pg29های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله عدد   

 ٢٨٠۴٠۴ .Pg36های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله عدد ٠٠٠,٨٩۵  

 ٢٨٠۴٠۵ .Pg42های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله عدد ١,٢٢٩,٠٠٠  

 ٢٨٠۴٠۶ .Pg48های  گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله عدد   

  
 عدد 

متر  میلی ١٠٠×١٠٠قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد 
 دردار.

٢٨٠۶٠١ 

 عدد ١,٣١٧,٠٠٠  
متر  میلی ١۵٠×١۵٠قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد 

 دردار.
٢٨٠۶٠٢ 

  
 عدد 

متر  میلی ٢٠٠×٢٠٠چهارگوش، به ابعاد قوطی تقسیم چدنی 
 دردار.

٢٨٠۶٠٣ 

 
 

 

١۵٧  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد 

و  Pg13.5و  Pg11های  زانو و سه راه چدنی دردار، برای لوله
Pg16  وPg21. 

٢٨٠٧٠١ 

  
 عدد 

زانو و سه راه فوالدی دردار، برای 
 .Pg21 و Pg16 و Pg13.5 و Pg11 های لوله

٢٨٠٧٠٢ 

 عدد ٢٣٨,٠٠٠  
 ٨٠×٨٠چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی قوطی تقسیم گالوانیزه 

 متر. میلی
٢٨٠٨٠١ 

 عدد ۴١٣,٠٠٠  
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی 

 متر. میلی ١٠٠×١٠٠
٢٨٠٨٠٢ 

 عدد ۵٩٢,٠٠٠  
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی 

 متر. میلی ١۵٠×١۵٠
٢٨٠٨٠٣ 

 عدد ٧٨٢,٠٠٠  
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی 

 متر. میلی ٢٠٠×٢٠٠
٢٨٠٨٠۴ 

 عدد ١,٠٧٣,٠٠٠  
قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی 

 متر. میلی ١٠٠×٣٠٠
٢٨٠٨٠۵ 

 عدد ١٧۶,۵٠٠  
قوطی کلید و پریز چهارگوش پرسی گالوانیزه، به ابعاد تقریبی 

 متر. میلی ٧٠×٧٠
٢٨٠٩٠١ 

  
 عدد 

جهت نصب در دیوارهای  توکار ای شکل کلید و پریز قوطی دایره
 پیش ساخته گچی.

٢٨٠٩٠٢ 

 عدد ٢۴۵,۵٠٠  
 ٧٠قوطی تقسیم، گرد گالوانیزه، یا لوپینـگ باکس، به قطر 

 متر، دردار یا بدون در. میلی
٢٨١٠٠١ 

 ٢٨١١٠١ .Pg16 و Pg13.5 و Pg11 های فوالدی مهره برنجی برای لوله عدد ١۴٨,٠٠٠  

 ٢٨١١٠٢ .Pg21های فوالدی  مهره برنجی برای لوله عدد ١۴٨,٠٠٠  

 ٢٨١١٠٣ .Pg29های فوالدی  مهره برنجی برای لوله عدد ٠٠٠,٢٢۶  

 ٢٨١١٠۴ .Pg36های فوالدی  مهره برنجی برای لوله عدد ٣۴٣,٠٠٠  

  
 عدد 

متر با چاشنی مربوط،  سانتی ٣یا  ٢میخ یا پیچ به طول متوسط 
 برای بتن و آهن که با تفنـگ مربوط، نصـب شود.

٢٨١٢٠١ 

  
 عدد 

متر با چاشنی مربوط، برای  سانتی ۴میخ یا پیچ به طول متوسط 
 بتن و آهن که با تفنـگ مربوط، نصـب شود.

٢٨١٢٠٢ 

 عدد ٢٣۴,۵٠٠  
 ٨٠×٨٠جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 

 متر بارانی. میلی
٢٨١٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,۴٣٠  
 ١٠٠×١٠٠جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 

 متر بارانی. میلی
٢٨١٣٠٢ 

 
 

 

١۵٨  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٧٨,٠٠٠  
 ١۵٠×١۵٠جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 

 متر بارانی. میلی
٢٨١٣٠٣ 

 ٢٨١۴٠١ جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با چهار خروجی. عدد   

 ٢٨١۴٠٢ جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با شـش خروجی. عدد   

 ٢٨١۵٠١ زانوی دردار ضد انفجار. عدد   

  
 عدد 

جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با 
 آمپر به طور کامل. ٢۵سه عدد فیوز 

٢٨١۶٠١ 

  
 عدد 

نصـب در فضای آزاد با جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای 
 آمپر به طور کامل. ٢۵شـش عدد فیوز 

٢٨١۶٠٢ 

  
 عدد 

جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب درفضای آزاد با 
 آمپر به طور کامل. ٢۵دوازده عدد فیوز 

٢٨١۶٠٣ 

  
 عدد 

جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با 
 به طور کامل. آمپر ۶٣سه عدد فیوز 

٢٨١۶٠۴ 

  
 عدد 

جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با 
 آمپر چاقویی. ١٢۵سه عدد فیوز 

٢٨١۶٠۵ 

  
 کیلوگرم 

های توکار، ساخته شده از نبشی و تسمه  فریم برای نصـب چراغ
ابعاد مناسـب چراغ مربوط، با یک   های کاذب، به آهنی در سقف

 رنـگ ضد زنـگ.دسـت 

٢٨١٨٠١ 

  

 کیلوگرم 

قاب وبسـت آهنی، برای نصـب ترانسفورماتورهای هوایی یا 
های عمودی سینی  های توکار یا متعلقات نصـب ناودانی چراغ

های  کابل یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله
های مختلـف یا نبشی و یا  برق و موارد مشابه، که از پروفیل

تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و مهره الزم برای تنظیم، 
بینی شده، با یک دسـت  های مربوط پیش مطابق آنچه در نقشه

 رنـگ ضد زنـگ.

٢٨١٩٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,١٧۴

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ١٠٠سینی کابل به عرض 
 ۴لبه  متر، با یک میلی ١٫٢۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠١ 

  
 مترطول ۶٧٩,٠٠٠,١

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ٢٠٠سینی کابل به عرض 
 ۴متر، با یک لبه  میلی ١٫٢۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠٢ 

  
 مترطول ٢,٢٠٩,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ٣٠٠عرض سینی کابل به 
 ۴متر، با یک لبه  میلی ١٫٢۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠٣ 

 
 

 

١۵٩  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٣,١٩۶

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ۴٠٠سینی کابل به عرض 
 ۴متر، با یک لبه  میلی ١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠۴ 

  
 مترطول ٣,٨۴٣,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ۵٠٠سینی کابل به عرض 
 ۴متر، با یک لبه  میلی ١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠۵ 

  
 مترطول ٣,٧١٧,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده  میلی ۶٠٠سینی کابل به عرض 
 ۴متر، با یک لبه  میلی ١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی

٢٨٢٠٠۶ 

  
 عدد ٨٢۵,۵٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ١٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، بایک  میلی ١٫٢۵ضخامـت ساخته شده از ورق گالوانیزه به 

 متری. سانتی ١و یک لبه  متری  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١,١۴۵

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ٢٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١و یک لبه  متری  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠٢ 

  
 عدد ١,٣۵٢,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ٣٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,١,٧٣۴

متقاطع، متر، پانچ شده  میلی ۴٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠۴ 

  
 عدد ٢,٠٨٧,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۵٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,۴۶۶,٢

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۶٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢١٠۶ 

  
 عدد ١,٣٢٢,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ١٠٠به عرض سه راهی سینی کابل 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠١ 

  
 عدد ١,٩١٠,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ٢٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠٢ 

 
 

 

١۶٠  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۵١٠,٠٠٠,٢

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ٣٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٧۴,٣

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۴٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠۴ 

  
 عدد ۴,۴٠٢,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۵٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامـت  ساخته شده

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,١۵۵,۵

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۶٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٢٠۶ 

  
 عدد ۶٨٣,٠٠٠,١

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ١٠٠چهار راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠١ 

  
 عدد ۵٨٣,٠٠٠,٢

پانچ شده متقاطع،  متر، میلی ٢٠٠چهار راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠٢ 

  
 عدد ٢,٨٨٢,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ٣٠٠چهار راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫٢۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠٣ 

  
 عدد ١٣٧,٠٠٠,۵

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۴٠٠چهار راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٠١۵,۵

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۵٠٠سینی کابل به عرض چهار راهی 
متر، با یک  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠۵ 

  
 عدد ٧,١٩٠,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع،  میلی ۶٠٠چهار راهی سینی کابل به عرض 
متر، با یک  میلی ١٫۵ضخامـت  ساخته شده از ورق گالوانیزه به

 متری. سانتی ١متری و یک لبه  سانتی ۴لبه 

٢٨٢٣٠۶ 

  
 عدد ۴٨٠,٩٠٠

نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق 
 ١٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠١ 

 
 

 

١۶١  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۴٠٠,۵۴٣

پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق نگهدارنده (ساپورت) افقی 
 ٢٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۶۶٧

نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق 
 ٣٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٧۵۶

نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق 
 ۴٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠۴ 

  
 عدد ٩٣١,٢٠٠

نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق 
 ۵٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠۵ 

  
 عدد ١,١٣٩,٠٠٠

نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق 
 ۶٠٠متر برای سینی به عرض  میلی ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میلی

٢٨٢۴٠۶ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۵۴

های  متر برای نصب نگهدارنده میلی ٢٠٠ناودانی عمودی به طول 
، ساخته شده از ورق گالوانیزه ٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١افقی ردیفهای 

 متر برای یک ردیف سینی. میلی ٢٫۵به ضخامت 

٢٨٢۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٨٠۵

های  متر برای نصب نگهدارنده میلی ۴٠٠ناودانی عمودی به طول 
، ساخته شده از ورق گالوانیزه ٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١افقی ردیفهای 

 متر برای دو ردیف سینی. میلی ٢٫۵به ضخامت 

٢٨٢۵٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,١,٣٠۶

های  متر برای نصب نگهدارنده میلی ٨٠٠ناودانی عمودی به طول 
، ساخته شده از ورق گالوانیزه ٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١افقی ردیفهای 

 متر برای سه ردیف سینی. میلی ٢٫۵به ضخامت 

٢٨٢۵٠٣ 

  
 مترطول ۵٢٨,٠٠٠,١

گالوانیزه  متر، ساخته شده از ورق سانتی ٢٠نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶لبه نردبان 

٢٨٢۶٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٧۶۶

متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  سانتی ٣٠نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶لبه نردبان 

٢٨٢۶٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,١٢۴

متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  سانتی ۴٠نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶لبه نردبان 

٢٨٢۶٠٣ 

 
 

 

١۶٢  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٢٧,٠٠٠,٢

ورق گالوانیزه متر، ساخته شده از  سانتی ۵٠نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶لبه نردبان 

٢٨٢۶٠۴ 

  
 مترطول ٢,٨٠٧,٠٠٠

متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  سانتی ۶٠نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶ لبه نردبان

٢٨٢۶٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٢٢۵

متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  سانتی ٧۵نردبان کابل به عرض 
متری و با  سانتی ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵به ضخامت 

 متری. سانتی ۶لبه نردبان 

٢٨٢۶٠۶ 

  
 عدد ٠٠٠,١,٨٧۴

ساخته شده از متر،  سانتی ٢٠زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠١ 

  
 عدد ٢,١٨٠,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ٣٠زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠٢ 

  
 عدد ٢,٨۵٠,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ۴٠زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠٣ 

  
 عدد ٣,٢٨٩,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ۵٠نردبان کابل به عرض زانوی افقی 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٠۴۴,۴

متر، ساخته شده از  سانتی ۶٠زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠۵ 

  
 عدد ۴,۶١٣,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ٧۵زانوی افقی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٧٠۶ 

  
 عدد ۵۴١,٠٠٠,٢

متر، ساخته شده از ورق  سانتی ٢٠سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٨٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,٩٣۴

ورق متر، ساخته شده از  سانتی ٣٠سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٨٠٢ 

 
 

 

١۶٣  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٠٠٠,٣,٧٠۶

متر، ساخته شده از ورق  سانتی ۴٠سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶نردبان متری و با لبه  سانتی

٢٨٢٨٠٣ 

  
 عدد ١١٩,٠٠٠,۴

متر، ساخته شده از ورق  سانتی ۵٠سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٨٠۴ 

  
 عدد ٧٠٢,٠٠٠,۴

متر، ساخته شده از ورق  سانتی ۶٠سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٨٠۵ 

  
 عدد ٢٨٧,٠٠٠,۵

متر، ساخته شده از ورق  سانتی ٧۵سه راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٨٠۶ 

  
 عدد ٢,٧۵٨,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ٢٠چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠١ 

  
 عدد ٣,٢١٩,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ٣٠نردبان کابل به عرض  چهار راهی
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠٢ 

  
 عدد ٣,٨۶٢,٠٠٠

متر، ساخته شده از  سانتی ۴٠چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٧۶,۴

متر، ساخته شده از  سانتی ۵٠چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠۴ 

  
 عدد ٩۵٩,٠٠٠,۴

متر، ساخته شده از  سانتی ۶٠چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠۵ 

  
 عدد ۵,۶۴٧,٠٠٠

از متر، ساخته شده  سانتی ٧۵چهار راهی نردبان کابل به عرض 
 ٢۵های  متر و با فاصله پله میلی ١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانتی ۶متری و با لبه نردبان  سانتی

٢٨٢٩٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,٩۵۶

سینی کابل و نردبان کابل، ساخته شده از  (Divider)جداکننده 
متر، مناسب برای  میلی ١٫٢۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 .٢٨٢۶٠۶الی  ٢٨٢۶٠١و  ٢٨٢٠٠۶الی  ٢٨٢٠٠١های  ردیف

٢٨٣٠٠١ 

 
 

 

١۶۴  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٩٢٧,٠٠٠

اتصال (رابط) مستقیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، 
متر و با پیچ و  میلی ١٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 مهره مربوط.

٢٨٣١٠١ 

  
 عدد ١,٠۴٧,٠٠٠

اتصال (رابط) عمودی قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل 
 ١٫۵بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر و با پیچ و مهره مربوط. میلی

٢٨٣١٠٢ 

 عدد ٩٠٠,٧۵  
های  بست فلزی (اسپیت) برای لوله

Pg11 و Pg13.5 و Pg16 .با پیچ و رول پالگ مربوط 
٢٨٣٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٨٠  
با پیچ و رول پالگ  Pg21بست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠٢ 

 عدد ٩٠٠,٩۶  
با پیچ و رول پالگ  Pg29بست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠٣ 

 عدد ٩٨,١٠٠  
با پیچ و رول پالگ  Pg36بست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۴ 

 عدد ١٣٠,٠٠٠  
با پیچ و رول پالگ  Pg42بست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۵ 

 عدد ١۴٠,٠٠٠  
با پیچ و رول پالگ  Pg48بست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۶ 

 عدد ۴٢,٠٠٠  
و رول متر، با پیچ  میلی ۶-١٧، یا ۵-١۴بست کائوچویی به قطر 

 پالگ مربوط.
٢٨٣٣٠١ 

 عدد ۶٠٠,۴٢  
متر، با پیچ و رول پالگ  میلی ١۵-٢۵بست کائوچویی به قطر 

 مربوط.
٢٨٣٣٠٢ 

 عدد ۵٨,٩٠٠  
متر، با پیچ و رول پالگ  میلی ٢۴-٣۴بست کائوچویی به قطر 

 مربوط.
٢٨٣٣٠٣ 

 عدد ٧٣,٨٠٠  
 متر، با پیچ و رول پالگ میلی ٣٢-۴۵بست کائوچویی به قطر 

 مربوط.
٢٨٣٣٠۴ 

 ٢٨٣۴٠١ متر. میلی ٧-٢۵بست کائوچویی با ریل فلزی، به قطر  عدد ٢٠,٣٠٠  

 ٢٨٣۴٠٢ متر. میلی ١٣-٣٨کائوچویی باریل فلزی، به قطر  بست عدد ۴٠,٠٠٠  

 ٢٨٣۵٠١ بست پالستیکی کمربندی. عدد   

 عدد ۴۶٠,٠٠٠  
یک به یک به صورت کامل جهت   MC4مجموعه کانکتور 
 های خورشیدی. استفاده در سامانه

٢٨٣۶٠١ 

 
 

 

١۶۵  
 

 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ١,١٧٠,٠٠٠  
دو به یک به صورت کامل جهت استفاده  MC4مجموعه کانکتور 

 های خورشیدی. در سامانه
٢٨٣۶٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٢۶

مقاوم در برابر اشعه ماورا  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای 
بنفش ، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به 

های  متر مربع برای استفاده در سامانه میلی ۴سطح مقطع 
 خورشیدی.

٢٨٣۶٠٨ 

  

 مترطول ١۶٧,٠٠٠

مقاوم در برابر اشعه ماورا  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای 
بنفش، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به 

متر مربع برای استفاده در سامانه های  میلی ۶سطح مقطع 
 خورشیدی.

٢٨٣۶١١ 

  

 مترطول ١٩١,٠٠٠

مقاوم در برابر اشعه ماورا  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای 
بنفش، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به 

های  متر مربع برای استفاده در سامانه میلی ١٠سطح مقطع 
 خورشیدی.

٢٨٣۶١٢ 

  
 مترطول ١۴٢,٠٠٠

قلع اندود با هسته مسی،  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای 
اشعه ماورا بنفش به سطح ، مقاوم در برابر PVCعایق و روکش 

 های خورشیدی. متر مربع برای استفاده در سامانه میلی ۴مقطع 

٢٨٣۶١۴ 

  
 مترطول ١٧١,٠٠٠

قلع اندود با هسته مسی،  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای
، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش به سطح PVCعایق و روکش 

 های خورشیدی. سامانهمتر مربع برای استفاده در  میلی ۶مقطع 

٢٨٣۶١٧ 

  
 مترطول ١٩٩,٠٠٠

قلع اندود با هسته مسی،  DCولت  ١۵٠٠کابل تک رشته ای
، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش به سطح PVCعایق و روکش 

 های خورشیدی. متر مربع برای استفاده در سامانه میلی ١٠مقطع 

٢٨٣۶٢٠ 

 
 

 

١۶۶  
 

 



 رسانی های اطالع فصل بیست و نهم. سیستم شبکه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 رسانی های اطالع فصل بیست و نهم. سیستم شبکه

 
  مقدمه

 

مطابق با استانداردهاي شبکه بوده و تجهیزات مذکور براي طراحی براساس توپولوژي ستاره  Passiveاقالم این فصل شامل تجهیزات  .1
EIA/TIA568  ،ed2  ISO/IEC11801 وEN50173-1 باشد. می 

 باید نام سازنده، نوع کابل، متراژ، جنس روکش و استانداردها حک شده باشد. 10GBITو  Cat6 ،Cat7هاي مسی  بر روي کلیه کابل .2

 بوده و مطابق با استانداردهاي زیر ساخته شده باشد: IK08و  IP20ها باید داراي حداقل درجه حفاظت  ها و رك یه کابینتکل .3
IEC 60950-10, 60297-1,2, 60917-1, 60917-2-1, EIA-310-D 

 هاي دوازدهم و سیزدهم استفاده شود. به ترتیب باید از فصل PVCهاي فلزي و  براي ترانکینگ .4
 ) انتخاب شود.10GBITو  Cat6 ،Cat7بندي یکسان ( مام متعلقات خط ارتباطی باید از یک طبقهت .5
 جدا شود. EN50174-2هاي برق باید مطابق با استاندارد  هاي شبکه از کابل مسیر کابل .6
 یک متر باشد. متر و با وسایل موتوري و صنعتی سانتی 50هاي فلورسنت باید  حداقل فاصله بین کابل شبکه و چراغ .7
 متر باشد. میلی 13هاي باز شده کابل در محل اتصاالت باید  حداکثر طول رشته .8
هاي خارج ساختمان باید داراي محافظ  باشد. کابل هاي فیبر نوري داخل یا خارج ساختمان می ، شامل کابل290104تا  290101هاي  ردیف .9

 فلزي باشد.
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .10

 
 

 ها مختصر گروه  شرح شماره و  جدول
 

 ها شرح مختصر گروه شماره گروه
 کابل شبکه و متعلقات. 01
 کابینت، رك و متعلقات. 02

 
 

 

١۶٧  
 

 



 رسانی های اطالع فصل بیست و نهم. سیستم شبکه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٩٠١٠١ . OMMای مالتی مود  رشته ۶کابل فیبر نوری،  مترطول ۴۴۶,۵٠٠  

 ٢٩٠١٠٢ . OMMای مالتی مود  رشته ١٢کابل فیبر نوری،  مترطول ٠٠٠,٧٧۵  

 ٢٩٠١٠٣  . OSMای تک مود  رشته ۶کابل فیبر نوری،  مترطول ۵٠٠,٣۵٨  

 ٢٩٠١٠۴ . OSMای تک مود  رشته ١٢کابل فیبر نوری،  مترطول ٠٠٠,٣٨۴  

 مترطول ۵٠٠,٢٣٨  
 PVCهمراه با پوشش  UTP چهار زوج نوع  CAT6کابل 

 . LSZHیا 
٢٩٠١٠۵ 

 مترطول ٢٧٠,٠٠٠  
همراه با  SFTPیا  FTP چهار زوج نوع  CAT6ککابل 
 . LSZHپوشش 

٢٩٠١٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢٣  
همراه با  SFTPیا  FTP چهار زوج نوع  CAT6کابل 

 . PVCپوشش 
٢٩٠١٠٧ 

 مترطول ٣٣٨,٠٠٠  
 LSZHهمراه با پوشش  SSTPچهار زوج نوع  CAT7کابل 

. 
٢٩٠١٠٨ 

 مترطول ٣٠۶,۵٠٠  
همراه با پوشش  FTPچهار زوج نوع  GBIT10 کابل

LSZH . 
٢٩٠١٠٩ 

 ٢٩٠١١٠ به طول یک متر. µM ۵٠٫١٢۵ LC/SCپچ کرد فیبر نوری  عدد ٢,٩٢٩,٠٠٠  

 ٢٩٠١١١ به طول دو متر. µM ۵٠٫١٢۵ LC/LCپچ کرد فیبر نوری  عدد ٣,٣٨١,٠٠٠  

 ٢٩٠١١٢ به طول یک متر. ٩٫١٢۵ SC/SC µM نوریپچ کرد فیبر  عدد ٢,١۴٣,٠٠٠  

 عدد ٣,٨٩٢,٠٠٠  
یا  ٩٫١٢۵ LC/LC µMپــــــچ کـــــرد فیــبر نوری 

µM ٩٫١٢۵ SC/LC .به طول یک متر 
٢٩٠١١٣ 

  
 عدد 

به طول یک    ٩٫١٢۵ LC  µMیا  ٩٫١٢۵ SC  µM پیگتل 
 متر.

٢٩٠١١۴ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۴,١٣  
با قابلیت بدون نیاز به  CAT6از نوع  UTP تایی ٢۴پنل 

 . (Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠١١۵ 

 عدد ٠٠٠,١۵,۵١۴  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار  CAT6از نوع  FTP تایی ٢۴پنل 

 . (Tool Free)خاص 
٢٩٠١١۶ 

 عدد ٠٠٠,۴۶۴,١٧  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار  CAT6از نوع  STP تایی ٢۴پنل 

 . (Tool Free)خاص 
٢٩٠١١٧ 

 ٢٩٠١١٨ ).٣-۴٫۶-۵(کانکتور  RJ45 تایی تلفن با پورت  ۴٨پنل  عدد ٠٠٠,۵١,١٢۴  

 ٢٩٠١١٩ چهار پورت. POEآداپتور  عدد ٣,٧٢٨,٠٠٠  

 ٢٩٠١٢٠ .µM LC 62.5/125 & 50/125کانکتور  عدد   

 ٢٩٠١٢١   .µM SC 50/125یا  µM LC 50/125کانکتور  عدد   

 
 

 

١۶٨  
 

 



 رسانی های اطالع فصل بیست و نهم. سیستم شبکه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٩٠١٢٢ نوری به کابل مسی.مبدل کابل فیبر  عدد   

 عدد ۶۵٢,٠٠٠  
به طول یک  FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH پچ کرد 

 متر. 
٢٩٠١٢٣ 

 عدد ٩۶٠,٠٠٠  
به طول دو  FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH پچ کرد 

 متر. 
٢٩٠١٢۴ 

 عدد ۵٨٧,٠٠٠,١  
به طول  FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH  پچ کرد 
 پنج متر. 

٢٩٠١٢۵ 

 ٢٩٠١٢۶ .  RJ45جک (کانکتور)  عدد ٠٠٠,١٢۵  

 ٢٩٠١٢٧ .  RJ45جک (کانکتور)شیلددار  عدد ۴٨٧,٠٠٠  

 ٢٩٠١٢٨ به طول یک متر. STP CAT7 LSZHپچ کرد  عدد ٠٠٠,۴٧۴,١  

 ٢٩٠١٢٩ به طول دو متر. STP CAT7 LSZHپچ کرد  عدد ٠٠٠,١,٨۵۶  

 ٢٩٠٢٠١ کابینت پچ پنل فیبر نوری. عدد ٨,٢۶٣,٠٠٠  

 عدد ۶٩,٨١٧,٠٠٠  
یونیت با ابعاد  ۴٢دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میلی  ۶٠٠×٢١٠٨×٨٠٠
٢٩٠٢٠٣ 

 عدد ٢٣٧,٠٠٠,٨۴  
یونیت با ابعاد  ۴٢دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میلی  ٨٠٠×٢١٠٨×١٠٠٠
٢٩٠٢٠۴ 

 عدد ٩٠,٢۵٠,٠٠٠  
یونیت با ابعاد  ۴٧دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میلی  ٨٠٠×٢٣٠٣٣×٨٠٠
٢٩٠٢٠۵ 

 عدد ۶۵٢,٠٠٠,١٢  
یونیت با ابعاد  ۶دارای  ITرک دیواری 

 متر. میلی  ۶٠٠×٣۵٠×۴٠٠
٢٩٠٢٠۶ 

 عدد ٠٠٠,۴٧۶,١٣  
یونیت با ابعاد  ١٢دارای  ITرک دیواری 

 متر.  میلی  ۶٠٠×۶٠٠×۴٠٠
٢٩٠٢٠٧ 

  
 عدد ٣٩١,٠٠٠,١۶

یونیت با ابعاد  ١٢دارای  ITرک دیواری 
متر با امکانات دسترسی به پشت  میلی  ۶٠٠×۶٠٠×۶٠٠

 تجهیزات شبکه. 

٢٩٠٢٠٨ 

  
 عدد ٠٠٠,٣۶,۴۴۵

یونیت با ابعاد  ٢١دارای  ITرک دیواری 
متر با امکانات دسترسی به پشت  میلی  ۶٠٠×١٠٠٠×۶٠٠

 تجهیزات شبکه.

٢٩٠٢٠٩ 

 ٢٩٠٢١٠ پورت. ۴کاست فیبر نوری  عدد ٠٠٠,٢,٨۶۵  

 عدد ٢,٧١٢,٠٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار GBIT١٠ موزاییک RJ45پریز 

 .(Tool Free)خاص 
٢٩٠٢١١ 

 
 

 

١۶٩  
 

 



 رسانی های اطالع فصل بیست و نهم. سیستم شبکه
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ٣,٢٨١,٠٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به  CAT6 UTPموزاییک  RJ45پریز 

 . (Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١٢ 

 عدد ٣,٧٩١,٠٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به  CAT6 STPموزاییک  RJ45پریز 

 . (Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١٣ 

 عدد ۶۵٣,٠٠٠,٣  
با قابلیت بدون نیاز به  CAT6 FTP موزاییک RJ45پریز 

 . (Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١۴ 

  
 عدد 

 ٨٠٠یا  ۶٠٠صفحه فن به اندازه جاگیری دو فن با عرض 
 متر (بدون فن). میلی

٢٩٠٢١۶ 

 ٢٩٠٢١٨ متر. میلی ١٠۵ولت با قطر  ٢٢٠رک به ولتاژ  فن عدد ۴۴٩,٠٠٠,١  

 ٢٩٠٢١٩ کاست نگهدارنده پیگتل. عدد   

 ٢٩٠٢٢٠ درجه سانتیگراد. ۶٠درجه تا  ۵ترموستات قابل تنظیم از  عدد   

 
 

 

١٧٠  
 

 



 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر

 
 مقدمه

 .شود ) تقسیم میOff-Grid) و مستقل از شبکه (On-Gridاینورترها به دو دسته متصل به شبکه (
 

 (On-Grid Inverter)فاز  فاز و سه گروه اول : اینورترهاي متصل به شبکه تک
راهنماي طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژي الکتریکی به " 667ضابطه  7بایست استانداردهاي فصل  تجهیزات این فصل می .1

 را دارا باشند. IEC61727 ،IEC62109-1/2  ،IEC62116 المللی از جمله استانداردهاي بین "تفکیک اقلیم و کاربري
المللی، میزان توان خروجی با جریان متناوب در نظر  گذاري و سنجش ظرفیت اینورترها مطابق استانداردهاي بین در نام شاخص اصلی .2

 بایست میزان توان خروجی با جریان متناوب مورد توجه قرار گیرد. گرفته شده است. به منظور تطبیق اینورترها با فهرست موجود، می
) Efficiency Peak/Maximum Efficiencyاین فصل مقدار قابل قبول پارامتر بیشینه کارآیی ( 340170الی  340101هاي  براي ردیف .3

باشد. در صورت نیاز به اینورتر با راندمان بیشتر، به ازاي هر یک درصد افزایش تا  درصد می 96هاي تجدیدپذیر، حداقل  سامانه اینورترهاي
 گردد.  درصد به بهاي ردیف مربوطه منظور می 2ل درصد، اضافه بهایی معاد 98بیشینه راندمان 

اي  باید قابلیت حفاظت در برابر پدیده جزیره 340170الی  340101هاي  شبکه؛ ردیف به  اینورترهاي متصل VDE0126-1-1 طبق استاندارد  .4
)Anti-Islanding.را داشته باشند ( 

) دارند. Combiner Boxکیلووات، نیاز به تابلوي تجمیع ( 50ظرفیت باالي این فصل، با  340170الی  340133هاي  اینورترهاي ردیف .5
 هاي ورودي است. شود و شاخص اصلی و مهم آن، تعداد رشته هاي پنل ورودي به اینورتر استفاده می کردن رشته  این تجهیز به منظور موازي

مجاز براي توان اینورتر اعالم شده  MPPT با تعداد حداقل اي این فصل، قیمت اینورترهاي رشته 340170الی  340101هاي  در ردیف .6
 شود.  درصد به بهاي ردیف اضافه می MPPT ،2 است. به ازاي افزایش هر یک عدد

 باشد.  IP65و غبار  باید حداقل درجه حفاظت اینورترها در برابر نفوذ آب و گرد 340170الی  340101هاي  در ردیف .7
  DCمتصل به شبکه باید مجهز به کلید قابل قطع زیر بار از نوع   )String Inverterاي ( اینورتر رشته 340170الی  340101هاي  در ردیف .8

 باشد.
درصد به ردیف مربوطه اعمال  10کسر بهایی معادل ، DCر در صورت عدم وجود کلید قطع با 340170الی  340101هاي  در ردیف .9

 گردد. می
اند. بهاي هر ردیف، بهاي مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان  هاي توان خروجی دسته بندي شده بر اساس بازهاینورترهاي این فصل  .10

 هاي بعد، پیش بینی شده است. باشد. در صورت نیاز به اینورتر با ظرفیت توان خروجی بیشتر، اضافه بها در ردیف خروجی در آن ردیف می
 

 (Off-Grid Inverter)گروه دوم: اینورتر مستقل از شبکه 
برق ذخیره شده در باتري  ،شبکهمستقل از  ؛ اینورترهايابلیت اتصال به شبکه برق را ندارنداین فصل ق 340228الی  340201 هاي ردیف .1

 .دنکن ولت متناوب تبدیل می 240الی  220ولت مستقیم به  48یا  24، 12را از 
راهنماي طراحی سیستم " 667، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره 7باید مطابق فصل  340224الی  340201 يها ردیف .2

، IEC61683المللی از جمله دارا باشند، و حداقل استانداردهاي بین "فتوولتائیک به منظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري
IEC62109-1/2 ،EN50524 .را داشته باشند 

این فهرست باید داراي شکل موج خروجی سینوسی کامل بوده و به تنهایی داراي خروجی تک فاز  340224الی  340201هاي  ردیف .3
 باشند.
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 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 باشد. درصد می Peak/Maximum Efficiency( 94این فصل باید حداقل راندمان اینورترها ( 340224الی  340201 هاي در ردیف .4
) افزایش راندمان از میزان تعیین شده، 1به ازاي هر یک درصد (% در صورت افزایش راندمان، 340224الی  340201 هاي ردیف براي .5

 گردد. درصد براي ردیف مربوطه منظور می 2درصد، اضافه بهایی معادل  98حداکثر تا بیشینه راندمان 

باشد، در صورت افزایش یک پله درجه ) IP20( 20ظت اینورترها حداقلاین فصل باید درجه حفا 340224الی  340201هاي  در ردیف .6
 گیرد. درصد به بهاي ردیف مربوطه تعلق می 2حفاظت؛ اضافه بها معادل 

درصد به ردیف مربوطه  3درصورت نیاز به قابلیت استفاده به صورت سه فاز، اضافه بهایی معادل  340224الی  340201هاي  در ردیف .7
 .گیرد تعلق می

به صورت یکپارچه، اضافه   ATSاین فصل، درصورت وجود قابلیت استفاده از کلید انتقال خروجی 340224الی  340201هاي  در ردیف .8
 گیرد. درصد به بهاي ردیف مربوطه تعلق می 3بهایی معادل 

درصد به  3اینورترها، اضافه بهایی معادل درصورت وجود قابلیت استفاده به صورت موازي با سایر  340224الی  340201هاي  در ردیف .9
 گیرد. بهاي تجهیز ردیف تعلق می

هاي توان خروجی انجام شده است. بهاي هر ردیف، بهاي مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان  بندي اینورترها براساس بازه دسته .10
هاي  وان خروجی بیشتر، صرفا اضافه بها بر اساس شرح ردیفباشد. در صورت استفاده از اینورتري با ظرفیت ت خروجی در آن ردیف می

 گیرد. اضافه بهاي گفته شده تعلق می
 

 (Off-Grid Inverter- Charger)شارژر  -گروه سوم : اینورتر
ز دارند و در ها را نی ) باتريChargeاین فصل، اینورترها عالوه بر تامین توان خروجی، امکان شارژ ( 340315الی  340301هاي  در ردیف .1

 ها وجود دارد. عالوه بر تامین اتوماتیک توان خروجی قابلیت شارژ باتري، DC زمان در دسترس نبودن منبع ورودي
باید با مشخصات اینورتر گروه دوم این فصل  340315الی  340301شارژر در ردیف هاي  -هاي مربوط به تجهیز اینورتر اینورتر .2

 مطابقت داشته باشند. (اینورترهاي مستقل از شبکه)
هاي اضافه یا کسر بها در این فصل، مقدار شامل اضافه بها به رقم صحیح و بدون در نظر گرفتن بخش اعشار تقریب زده  در تمام ردیف .3

 شود. می
هاي  صب داشت، از ردیفهاي منظور شده در این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است، چنانچه برآورد کار نیاز به انجام عملیات ن هزینه .4

ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر  گروه عملیات نصب استفاده گردد، در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف
 .گیرد بهایی تعلق نمی

 هاي نصب اینورتر منظور شده است. در هزینه DCو  ACکشی و نصب تابلوهاي برق  . هزینه انجام کابل5
 .درج شده است زیرفصل در جدول  اینها  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه فمنظور سهولت دسترس به ردیبه 

 
 

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 اي و مرکزي متصل به شبکه. اینورترهاي رشته 01
 اینورترهاي مستقل از شبکه. 02
 شارژر. -اینورتر 03
 عملیات نصب. 09
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 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٣۴٠١٠١ وات. ٣٢٠میکرو اینورتر با توان خروجی کمتر از  دستگاه   

  

 دستگاه ١٧٢,٧١٠,٠٠٠

 ٣فاز متصل به شبکه با توان کمتر از  ای تک اینورتر رشته
درصد و درجه حفاظت  ٩۶کیلووات، حداقل راندمان 

IP65  با حداقل یک عددMPPT  مجهز به کلید قابل قطع
 زیر بار.

٣۴٠١٠٩ 

  
 دستگاه ١٨٩,٩٨١,٠٠٠

کیلووات،  ٣فاز متصل به شبکه با توان  ای تک اینورتر رشته
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. MPPTیک عدد 

٣۴٠١١٢ 

  
 دستگاه ۴٠٠,٠٠٠,٢۴٢

کیلووات،  ۵فاز متصل به شبکه با توان  ای تک اینورتر رشته
با   IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. MPPTیک عدد   حداقل

٣۴٠١١۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٣٧۴

 ۵فاز متصل به شبکه با توان کمتر از  ای سه اینورتر رشته
درصد و درجه حفاظت  ٩۶کیلووات، حداقل راندمان 

IP65  حداقل یک عددMPPT  مجهز به کلید قابل قطع زیر
 بار.

٣۴٠١١٨ 

  

 دستگاه ۴١٨,٠٠٠,٠٠٠

 ۵فاز متصل به شبکه با توان  ای سه اینورتر رشته
درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان   کیلووات

IP65  با حداقل یک عددMPPT  مجهز به کلید قابل قطع
 زیر بار.

٣۴٠١٢١ 

  
 دستگاه ۴۵٠,٠٠٠,۶٣٧

کیلووات ١٠فاز متصل به شبکه با توان  ای سه اینورتر رشته
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

 عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. MPPTیک عدد 

٣۴٠١٢۴ 

  
 درصد 

 ١٠٠٠به ازای افزایش هر  ٣۴٠١٢۴اضافه بها به ردیف 
 کیلووات. ١۵وات توان، تا بیشینه توان 

٣۴٠١٢۵ 

  

 دستگاه ٧١۵,۵۴٠,٠٠٠

کیلووات  ١۵فاز متصل به شبکه با توان  ای سه اینورتر رشته
با  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶با حداقل راندمان 

عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر  MPPTحداقل یک عدد 
 بار.

٣۴٠١٢٧ 

  
 دستگاه ٨٧٧,٨٠٠,٠٠٠

کیلووات  ٢۵فاز متصل به شبکه با توان  ای سه اینورتر رشته
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. MPPTیک عدد 

٣۴٠١٣٠ 

  

 دستگاه ١,٧۶٧,٠٠٠,٠٠٠

کیلووات،  ۵٠فاز متصل به شبکه با توان  اینورتر مرکزی سه
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی  MPPTیک عدد 
  Combiner Boxتجمیع 

٣۴٠١٣٣ 
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 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠

 ٧۵فاز متصل به شبکه با توان بیشتر از  اینورتر مرکزی سه
درصد و درجه حفاظت  ٩۶کیلووات، با حداقل راندمان 

IP65  با حداقل یک عددMPPT  مجهز به کلید قابل قطع
  Combiner Boxزیر بار و تابلوی تجمیع 

٣۴٠١٣٧ 

  

 دستگاه ۴١٢,٠۵٠,٠٠٠,٢

کیلووات،  ١٠٠فاز متصل به شبکه با توان  اینورتر مرکزی سه
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی  MPPTیک عدد 
  Combiner Boxتجمیع 

٣۴٠١۴٣ 

  

 دستگاه 

کیلووات،  ٢۵٠فاز متصل به شبکه با توان  اینورتر مرکزی سه
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی  MPPTیک عدد 
  Combiner Boxتجمیع 

٣۴٠١۴٧ 

  

 دستگاه 

کیلووات،  ۵٠٠فاز متصل به شبکه با توان  اینورتر مرکزی سه
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی  MPPTیک عدد 
  Combiner Boxتجمیع 

٣۴٠١۵٣ 

  

 دستگاه 

مگاوات،  ١فاز متصل به شبکه با توان  اینورتر مرکزی سه
با حداقل  IP65درصد و درجه حفاظت  ٩۶حداقل راندمان 

مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی  MPPTیک عدد 
  Combiner Boxتجمیع 

٣۴٠١٧٠ 

  
 دستگاه 

وات، دارای  ٣٧۵اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت کمتر از 
 ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

  IP20درصد و درجه حفاظت 

٣۴٠٢٠١ 

  
 دستگاه 

وات، دارای شکل  ٣٧۵اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت 
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

  IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢٠٢ 

  
 دستگاه 

وات، دارای شکل  ٧٠٠اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت 
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

    IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢١٢ 

  
 دستگاه ۵٧٠,٠٠٠,٩٩

وات، دارای شکل  ١٠٠٠شبکه با ظرفیت   از  اینورتر مستقل
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

    IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢١۵ 

  
 دستگاه ١٨۴,۴٠٠,٠٠٠

وات، دارای شکل  ١۵٠٠اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت 
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

  IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢١٨ 
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 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٢٠٨,٣٠٠,٠٠٠

وات، دارای شکل  ٢٠٠٠اینورتر مستقل از شبکه با توان 
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

  IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢٢١ 

  
 دستگاه ٣٢٠,٠٠٠,٢٩۵

وات، دارای شکل  ٣٠٠٠اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت  
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

  IP22  درجه حفاظت

٣۴٠٢٢۴ 

  
 دستگاه ۴١٨,١٩٠,٠٠٠

وات، دارای شکل  ۵٠٠٠اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت 
درصد و  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل 

    IP20درجه حفاظت 

٣۴٠٢٢٨ 

  
 دستگاه ۴۴٠,٠٠٠,١٢٨

وات، دارای  ٨٠٠اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت 
 ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

  IP22درصد با درجه حفاظت 

٣۴٠٢٨٨ 

  
 دستگاه 

وات، دارای شکل  ۵٠٠٠اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت 
با درجه  ٩۴موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

  IP22حفاظت 

٣۴٠٢٩٠ 

  
 دستگاه ۴٣٠,٠٠٠,١٨٧

وات، دارای  ١٢٠٠اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت 
شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

 IP22درصد با درجه حفاظت ٩۴

٣۴٠٣٠١ 

  
 دستگاه ٠٣٠,٠٠٠,٢٢۵

وات، دارای  ١۶٠٠اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت 
 ٩۴و راندمان حداقل شکل موج خروجی سینوسی کامل 

 IP22 درصد با درجه حفاظت

٣۴٠٣٠۵ 

  
 دستگاه ٢٨١,١٨٠,٠٠٠

وات، دارای  ٢٠٠٠اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت 
 ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

 IP22 درصد و درجه حفاظت

٣۴٠٣٠٨ 

  
 دستگاه ٣۴٧,٣٠٠,٠٠٠

وات، دارای  ٣٠٠٠ اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت
 ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

 IP22 درصد با درجه حفاظت

٣۴٠٣١٢ 

  
 دستگاه ۴۴٠,٠٠٠,٨٢٢

وات، دارای  ۵٠٠٠اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت 
 ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

 IP22 درصد با درجه حفاظت

٣۴٠٣١۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢١۵,۵

ای تک فاز متصل  نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته
 ٩۶کیلووات، راندمان حداقل  ٣به شبکه با توان حداکثر 

با حداقل یک  IP۶۵ درصد و درجه حفاظت
 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. MPPT عدد

٣۴٠٩٠١ 
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 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,۶

متصل نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته ای سه فاز 
 ٩۶کیلووات ، راندمان حداقل  ۵به شبکه با توان کمتر از 

با حداقل یک   IP۶۵ درصد و درجه حفاظت
 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار.  MPPT عدد

٣۴٠٩٠٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩١۶,۶

ای سه فاز متصل به  نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته
کیلووات، راندمان  ١۵کیلووات تا کمتر از  ۵شبکه با توان 

با حداقل یک   IP۶۵ درصد و درجه حفاظت ٩۶حداقل 
 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار.  MPPT عدد

٣۴٠٩٠۵ 

  

 دستگاه ٧,٣١٣,٠٠٠

ای سه فاز متصل به  نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته
کیلووات، راندمان  ٢۵کیلووات تا کمتر از  ١۵شبکه با توان 

با حداقل یک   IP۶۵ درجه حفاظتدرصد و  ٩۶حداقل 
 مجهز به کلید قابل قطع زیر بار.  MPPT عدد

٣۴٠٩٠٧ 

  

 دستگاه ٧,٧١٠,٠٠٠

فاز متصل به  نصب، تست و راه اندازی اینورتر مرکزی سه
کیلووات، حداقل  ٧۵کیلووات تا حداکثر  ۵٠شبکه با توان 

با حداقل یک  IP۶۵ درصد و درجه حفاظت ٩۶راندمان 
مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی   MPPTعدد

 Combiner Box تجمیع

٣۴٠٩٠٩ 

  

 دستگاه ٧,٩٠٨,٠٠٠

فاز متصل به  نصب، تست و راه اندازی اینورتر مرکزی سه
درصد و  ٩۶کیلووات، با حداقل راندمان  ١٠٠شبکه با توان 

مجهز  MPPT با حداقل یک عدد IP۶۵ درجه حفاظت
 Combiner قطع زیر بار و تابلوی تجمیعکلید قابل   به

Box 

٣۴٠٩١٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴,۴٩۵

نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه با 
وات، دارای شکل موج خروجی  ١٠٠٠  ظرفیت کمتر از

درصد و درجه  ٩۴سینوسی کامل و راندمان حداقل 
 IP٢٠ حفاظت

٣۴٠٩١۵ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٨٣۶,۴

اندازی اینورتر مستقل از شبکه با نصب، تست و راه 
وات، دارای شکل موج  ٢٠٠٠وات تا  ١٠٠٠ظرفیت 

درصد و  ٩۴خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 
 IP٢٠ درجه حفاظت

٣۴٠٩١٧ 

  

 دستگاه ۶,۵٣٣,٠٠٠

نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه با 
وات، دارای شکل موج  ۵٠٠٠وات تا  ٢٠٠٠ظرفیت 

درصد و  ٩۴سینوسی کامل و راندمان حداقل خروجی 
 IP٢٠ درجه حفاظت

٣۴٠٩١٩ 

 
 

 

١٧۶  
 

 



 تجدیدپذیری ها سامانه فصل سی و چهارم. اینورتر
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٧,٢١٢,٠٠٠

اینورتر مستقل از شبکه دارای   نصب، تست و راه اندازی
و  ٩۴شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل 

 وات. ۵٠٠٠با ظرفیت  IP٢٢ درجه حفاظت

٣۴٠٩٢١ 
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 پنل خورشیدی .سی و پنجم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 پنل خورشیدی .سی و پنجم فصل

 
 مقدمه

راهنماي طراحی سیستم فتوولتائیک به " 667هاي این فصل باید مشخصات، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره  . کلیه ردیف1
 هاي )، ردیفCrystallineهاي خورشیدي گروه کریستالین ( را دارا باشند. پنل "منظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري

هاي خورشیدي الیه  پنلدرصد داشته باشند.  15ضابطه مذکور، راندمان حداقل  7باید عالوه بر استانداردهاي فصل  350313الی  350101
 و IEC61646 ،IEC61140 ضابطه مذکور، از جمله استانداردهاي 7عالوه بر استانداردهاي فصل  ، باید350501)، ردیف Thin Filmنازك (

IEC61730-1 معادل استاندارد ملی) ISIR11274-1 ،( درصد داشته باشند. 9راندمان حداقل 
 از لحاظ فناوري ساخت و براساس هر وات در نظر گرفته شده است.هاي خورشیدي  . در این فصل بهاي پنل2
درصد تا حداکثر  1) به ازاي هر Module Efficiencyکریستالین، در صورت افزایش راندمان ( 350301الی  350101هاي  . در ردیف3

 گیرد. درصد به ردیف مربوطه تعلق می 2درصد، اضافه بهایی معادل 22
درصد به ردیف مربوطه تعلق  2درصد، اضافه بهایی معادل  20درصد تا حداکثر  1صورت افزایش راندمان به ازاي در  350501. در ردیف 4

 گیرد. می
عدد  Bypass diode (3پس ( هاي خورشیدي با فناوري کریستالین، باید حداقل تعداد دیود باي ماژول 350301الی  350101هاي  . در ردیف5

درصد به قیمت ردیف مربوطه  3دیود، اضافه بهایی معادل  6دیود و تا حداکثر  1پس به ازاي هر  د دیود بايباشد. در صورت افزایش تعدا 
باشد. در  UV داراي مقاومت در برابر اشعه و  Junction Box (IP65( گردد. همچنین باید حداقل درجه حفاظت جعبه ترمینال اضافه می

گردد. ضمناً دماي  درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می 3یک پله اضافه بها معادل 1 صورت افزایش مقدار درجه حفاظت، به ازاي هر
گراد باشد. براساس  + درجه سانتی85و بیشینه  -45هاي خورشیدي باید در محدوده کمینه  ) پنلOperation Module Temperatureکارکرد (

فتوولتائیک به منظور تامین انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و  راهنماي طراحی سیستم" 667استاندارد موجود در فصل ششم ضابطه 
 Fill%+ باشد. حداقل ضریب پرشدگی (2هاي مذکور باید مثبت بوده و حداقل  هاي ردیف ) پنلPower Toleranceتلورانس ( "کاربري

Factorدر قاب و چارچوب پنل، باید از مواد ضد  درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مواد استفاده شده 74هاي کریستالین نیز  ) پنل
 3800هاي سیلیکونی قابلیت تحمل بار دینامیکی باد حداقل  بوده و پنل) Solar Grade( خورنده و گالوانیزه گرم و شیشه روي پنل از جنس

 پاسکال را داشته باشند. 5400پاسکال و بار استاتیکی حداقل 
باشد. در صورت افزایش تعداد  عدد می 3پس،  فناوري الیه نازك، باید حداقل تعداد دیود باي هاي خورشیدي با ماژول 350501  . در ردیف6

 درصد براي ردیف مربوطه قابل منظور خواهد شد. 3دیود، اضافه بهایی معادل  6یک دیود و تا بیشینه تعداد کل 1پس به ازاي هر  دیود باي
کرد و منحنی عملکرد پنل کریستالین در طول عمر اعالم شده، باید در بازه زیر قرار هاي این فصل طول عمر پنل، راندمان کار . در ردیف7

 بگیرد:
 باشد. % 97راندمان پنل در طول سال اول باید حداقل -
% 80اي که در سال بیست و پنجم حداقل  % کاهش یابد، به گونه7/0راندمان پنل از سال دوم تا سال بیست و پنجم باید سالیانه حداکثرحدود -
 باشد. 

 و از باشد MC4 اتصال دهنده از نوع  هاي فتوولتائیک، باید مجهز به رابط هاي مورد استفاده براي اتصاالت داخلی ماژول ها و سیم . کابل8
 هاي فصل متفرقه همین فهرست بها استفاده شود. ردیف

پاسکال را داشته باشند و متناسب با شرایط محیطی محل نصب،  2400تحمل بار دینامیکی حداقل باید  350501هاي الیه نازك ردیف  . پنل9
 مقاوم در برابر یخ زدگی و رطوبت باشند.
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 پنل خورشیدی .سی و پنجم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 . طول عمر پنل، راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل الیه نازك در طول عمر اعالم شده، باید در بازه زیر قرار گیرد:10
 باشد. % 90سال اول حداقل راندمان پنل در طول ده -
 باشد. % 80راندمان پنل از سال دهم تا سال بیست و پنجم حداقل -
باشد ، در  هاي حمل و نصب و راه اندازي می هاي این  فصل صرفاً بهاي تجهیزات بدون احتساب هزینه هاي گروه . بهاي تمامی ردیف11

هیچ اضافه یا کسر بهایی جز آنچه به صراحت در مقدمه یا  استفاده ،صورت نیاز به نصب از ردیف هاي نصب در گروه عملیات نصب 
 هاي این فصل بیان شده، تعلق نخواهد گرفت. ردیف

 هاي خورشیدي منظور شده است. ها و تجهیزات مرتبط، در هزینه نصب پنل هاي پنل کشی . هزینه انجام سیم12
 .درج شده است زیرفصل در جدول  اینها  و شرح مختصر گروه هاي مورد نیاز، شماره فبه منظور سهولت دسترس به ردی. 13

 
 

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هاي خورشیدي مونوکریستالین. پنل 01

 کریستالین. هاي خورشیدي پلی پنل 03

 هاي خورشیدي الیه نازك. پنل 05

 .BIPV پنل خورشیدي ترکیبی با ساختمان 07

 عملیات نصب. 09
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 پنل خورشیدی .سی و پنجم فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 وات ١۶٧,٠٠٠

 ١۵خورشیدی مونوکریستالین با راندمان حداقل  پنلهر وات 
و تعداد سه عدد دیود  IP65 درصد با درجه حفاظت

Bypass 

٣۵٠١٠١ 

  
 وات ٠٠٠,١٣۶

کریستالین به ازای هر وات با راندمان  خورشیدی پلی پنل
و حداقل سه عدد  IP65درصد با درجه حفاظت  ١۵حداقل 

 Bypassدیود 

٣۵٠٣٠١ 

  
 وات 

 ٩خورشیدی الیه نازک با حداقل راندمان  هر وات پنل
 Bypassدرصد، با حداقل سه دیود 

٣۵٠۵٠١ 

 ٣۵٠٧٠١   BIPVهر وات پنل خورشیدی  وات   

  

 وات ٢٣,٧٠٠

نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی 
درصد با درجه  ١۵مونوکریستالین با راندمان حداقل 

وات  ١۵٠، Bypass و تعداد سه عدد دیود IP65حفاظت 
 وات. ٣٠٠الی 

٣۵٠٩٠١ 

  

 وات ٩٠٠,٢۴

نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی 
درصد با درجه  ١۵مونوکریستالین با راندمان حداقل 

با توان بیشتر  Bypassعدد دیود  ٣و تعداد  IP65حفاظت 
 وات. ٣٠٠از 

٣۵٠٩٠٣ 

  
 وات ٧٠٠,٢۵

نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی الیه 
درصد با حداقل سه دیود  ٩نازک با حداقل راندمان 

Bypass 

٣۵٠٩٠۵ 

 ٣۵٠٩٠٩ BIPVاندازی هر وات پنل خورشیدی  نصب، تست و راه وات ۴١,٨٠٠  
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 های خورشیدی پنلهای نگهدارنده  . سازهسی و ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 های خورشیدی های نگهدارنده پنل . سازهسی و ششمفصل 

 

 مقدمه
هاي فتوولتائیک به منظور تأمین  راهنماي طراحی سیستم" 667هاي این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره  ردیف کلیه تجهیزات .1

 را دارا باشند. "به تفکیک اقلیم و کاربري انرژي الکتریکی
 ASTMو یا طبق استاندارد SS 304 ها از جنس ها و بست ها، گیره ها، کلمپ ها و مهره هاي این فصل تمامی اتصاالت از قبیل پیچ در ردیف .2

 .باید گالوانیزه و کروماته شده باشند، ASTM 153و   325
دهنده   شده است، عدد اول نشان  گذاري، تعداد ردیف و تعداد پنل در هر ردیف نمایش داده نامهاي این فصل شاخص اصلی  . در ردیف3

 تعداد ردیف و عدد دوم بیانگر تعداد پنل در هر ردیف است.

 گالوانیزه شده باشند. ASTM 123 ، باید پس از ساخت، طبق استاندارد هاي این فصل . مقاطع فوالدي سرد نورد شده موضوع ردیف4

 .باشد میکرومتر می 75تا  65ي ضخامت مطلوب قسمت گالوانیزه،  متر بازه میلی 2/3تا  6/1ها بین  هاي این فصل براي سازه در ردیف .5
(با ردیف  DINو یا استاندارد  ISOهاي خاص باید طبق استاندارد ملی ایران، استاندارد  هاي با اشکال استاندارد و یا پیچ . مشخصات فنی پیچ6

 ختلف مقاومتی) باشند.هاي م

کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به تحمل  120هاي نگهدارنده، براساس سرعت  سرعت باد براي طراحی سازه .7
 .درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهدگرفت 3کیلومتر در ساعت تحمل بیشتر،  10سرعت باالتر، حداکثر به ازاي 

کیلوگرم به  150کیلوگرم و بار برف  24سلولی با جرم  72هاي این فصل محاسبات بار وارد به سازه، برحسب پنل خورشیدي  . در ردیف8
ها نیاز به قابلیت تنظیم زاویه  اند و اگر سازه هاي این فصل براي زاویه ثابت محاسبه شده عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بهاي تمامی ردیف

ها براساس اتصال پیچ و  گردد. ضمناً سازه نگهدارنده تمام ردیف درصد اضافه بها براي ردیف مربوطه منظور می 4شته باشند، در زمان نصب دا
 درصد اضافه بها براي ردیف مربوطه منظور خواهد شد. 5باشد، در صورت استفاده از اتصال کلمپی  اي می مهره

، دامنه 60هاي، دامنه پایین با تعداد سلول کمتر از  ها به سازه هاي تشکیل دهنده پنل ولهاي نگهدارنده این فصل براساس تعداد سل . سازه9
ها با  ها براي پنل هاي این فصل، سازه شوند. ردیف بندي می سلول دسته 72و دامنه باال با تعداد بیشتر از  72تا  60متوسط با تعداد سلول بین 

درصد به ردیف فهرست بها اضافه خواهد  2وات،  10هاي دامنه باال، به ازاي  اساس براي سازه اند. بر همین دامنه متوسط در نظر گرفته شده
 هاي فهرست بها کسر خواهد شد. درصد از ردیف 1وات،  10هاي دامنه پایین، به ازاي  شد. براي سازه

هاي فونداسیون از  باشد. براي برآورد هزینه می هاي زمینی و بدون احتساب فونداسیون هاي این فصل، بهاي هر ردیف براي سازه . در ردیف10
 هاي فهرست بهاي پایه واحد رشته ابنیه استفاده شود. ردیف

 .درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهد گرفت 10در صورت استفاده از سازه کوبشی براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان،  .11
اً بهاي تجهیزات براي تهیه و ساخت سازه براساس نقشه و مشخصات فنی و بدون احتساب هاي این فصل صرف . بهاي تمامی ردیف12

هاي این فصل به جز موارد مطرح شده، هیچ قابلیت دیگري از قبیل  باشد. در قیمت گذاري ردیف اندازي می هاي حمل و نصب و راه هزینه
ها یا هر مورد دیگري به جز آنچه به صراحت در  رارگیري عمودي یا افقی پنلها بر روي سازه، فاصله لبه پنل از زمین، ق زاویه قرارگیري پنل

 ها بیان شده است موجب اضافه یا کسر بها نخواهد شد. مقدمه فصل یا شرح ردیف

 هاي عملیات نصب منظور شده است. هاي نگهدارنده، در ردیف هاي مربوط به کارهاي سیمانی و بتنی در نصب سازه هزینه .13
 .درج شده است زیرفصل در جدول  اینها  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه فمنظور سهولت دسترس به ردیبه  .14

 
 
 

 
 

 

١٨١  
 

 



 های خورشیدی پنلهای نگهدارنده  . سازهسی و ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هاي خورشیدي. هاي نگهدارنده پنل سازه 01

 عملیات نصب. 09

 
 

 

١٨٢  
 

 



 های خورشیدی های نگهدارنده پنل . سازهسی و ششمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلو گرم 

به صورت سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت 
 یک پنل. -ای، یک ردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٠١ 

  
 کیلو گرم 

سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت 
 دو پنل. -ای، یک ردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٠٢ 

  
 کیلو گرم 

سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت 
 سه پنل. -ای یک ردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٠٣ 

  
 کیلو گرم 

سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت 
 چهار پنل. -ای یک ردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٠۴ 

  
 کیلو گرم 

سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت 
 دو پنل. -پیچ و مهره ای دو ردیف

٣۶٠١٠۵ 

  
 کیلو گرم 

صورت سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به 
 سه پنل. -ای سه ردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٢٠ 

  
 کیلو گرم 

سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت 
 چهار پنل. -ای چهارردیف  پیچ و مهره

٣۶٠١٢۵ 

 مجموعه ٢,٠٢٧,٠٠٠  
های خورشیدی با زاویه  نصب کامل سازه نگهدارنده پنل

 هر یک پنل.ای، یک ردیف با  ثابت به صورت پیچ و مهره
٣۶٠٩٠١ 

 مجموعه ٣,٢۶٩,٠٠٠  
های خورشیدی با زاویه  نصب کامل سازه نگهدارنده پنل

 دو پنل. -ای، دو ردیف  ثابت به صورت پیچ و مهره
٣۶٠٩٠٣ 

 مجموعه ۵٢١,٠٠٠,٣  
های خورشیدی با زاویه  نصب کامل سازه نگهدارنده پنل

 سه پنل. -ای، سه ردیف  ثابت به صورت پیچ و مهره
٣۶٠٩٠۵ 

 مجموعه ٠٠٠,٣,٩٠۶  
های خورشیدی با زاویه  نصب کامل سازه نگهدارنده پنل

 چهار پنل. -چهار ردیف  ای، ثابت به صورت پیچ و مهره
٣۶٠٩٠٧ 

 
 

 

١٨٣  
 

 



 های خورشیدی سامانه کننده شارژ.کنترل سی و هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 های خورشیدی سامانه .کنترل کننده شارژسی و هفتمفصل 
 مقدمه

راهنماي طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور " 667باید استانداردها و مشخصات مندرج در ضابطه شماره  هاي این فصل . کلیه تجهیزات ردیف1
را دارا باشند. شاخص اصلی در نامگذاري و سنجش ظرفیت شارژکنترلر، میزان جریان و ولتاژ  "الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربريتأمین انرژي 

 خروجی تجهیز در نظر گرفته شده است.

 ت افزایش راندمانباشد. در صور درصد  94حداقل ، PWM بایست بازده شارژکنترلرهاي با تکنولوژي می 370135الی  370101هاي  . در ردیف2

 گردد. درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می2درصد، اضافه بها معادل  97درصد افزایش راندمان تا حداکثر  1به ازاي هر 

باشد. در صورت افزایش  درصد  95حداقل  ،MPPT بایست بازده شارژکنترلرهاي با تکنولوژي می 370234الی  370201. در ردیف هاي 3
 گردد. درصد به قیمت تجهیز ردیف مربوطه اضافه می 2اضافه بهایی معادل،  98درصد تا حداکثر  1ي هر راندمان به ازا

برابر حداکثر  2) موضوع این فصل بهتر است از Maximum PV Open Circuit Voltage. سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودي شارژکنترلرهاي (4
 2از  )Maximum PV Open Circuit Voltage(سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودي شارژکنترلر ولتاژ شارژ باتري بیشتر باشد، در صورت افزایش 

 شود. درصد به قیمت شارژکنترلر اضافه می 2ولت به میزان  12برابر، به ازاي هر  4برابر ولتاژ خروجی تا حداکثر 

 گیرد: ط تعلق میهاي مربو . براي کلیه تجهیزات این فصل موارد زیر به عنوان اضافه بها به ردیف5

 .درصد 3در صورت وجود قابلیت نمایش اطالعات، معادل -
 درصد. 3، معادل  )Data Logذخیره و ارسال اطالعات ( در صورت وجود قابلیت-
 درصد. 3معادل   )Lighting control functionدرصورت وجود قابلیت عملکرد کنترل سیستم روشنایی (-
 .درصد 2، معادل   ) DC )Load OutputDC درصورت وجود خروجی بار-

اند و در صورت  و غبار در نظر گرفته شده  در برابر نفوذ آب و گرد IP22 هاي این فصل با حداقل درجه حفاظت همچنین کلیه تجهیزات ردیف
 منظورخواهد شد.درصد به قیمت ردیف تجهیز مربوطه  1اضافه بهایی معادل ، 43IPوحداکثر تا  IP پله درجه حفاظت 1افزایش هر 

یا حاالت مشابه  SOC(Bulk, Absorption, Float(حالت مختلف شارژ باتري  3هاي این فصل، باید داراي حداقل  . شارژکنترلرهاي ردیف6
ضافه ایمت ردیف درصد به ق 3باتري، اضافه بها به میزان  Equalize براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت وجود قابلیت .باشند

 گردد. می

اندازي است و جز آنچه  هاي حمل، نصب و راه هاي این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات بدون احتساب هزینه هاي منظور شده در ردیف . هزینه7
 ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نخواهد گرفت. به صراحت در شرح ردیف

 .صفحه درج شده است زیرفصل در  اینها  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه فبه ردی به منظور سهولت دسترس. 8
 
 

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 .PWMکنترل کننده شارژ با تکنولوژي  01

 .MPPTکنترل کننده شارژ با تکنولوژي  02

 عملیات نصب. 09
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 های خورشیدی سامانه .کنترل کننده شارژسی و هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ٨,٨٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ١٠آمپر تا کمتر از  ۵ -و با سه حالت شارژ   IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر، 

٣٧٠١٠١ 

  
 دستگاه 

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ١٠آمپر تا کمتر از  ۵ -و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر، 

٣٧٠١٠٣ 

  
 دستگاه ١١,٠٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ٢٠آمپر تا کمتر از ١٠و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴  آمپر،

٣٧٠١٠٩ 

  
 دستگاه 

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ٢٠آمپر تا کمتر از ١٠و با سه حالت شارژ  IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر، 

٣٧٠١١٢ 

  
 دستگاه ١٣,٠٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ٣۵آمپرتا کمتر از  ٢٠و با سه حالت شارژ  IP65حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠١١۵ 

  
 دستگاه ۴٣٠,٠٠٠,٢٣

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ٣۵آمپر تا کمتر از  ٢٠و با سه حالت شارژ  IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠١١٨ 

  
 دستگاه ٠٩٠,٠٠٠,١۵

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ۴۵آمپر تا کمتر از  ٣۵و با سه حالت شارژ   IP65 حفاظت

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠١٢١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢۴

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ۴۵آمپر تا کمتر از  ٣۵و با سه حالت شارژ  IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠١٢۴ 

  
 دستگاه ١٨,٧٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ۶٠آمپر تا کمتر از  ۴۵و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠١٢٧ 

  
 دستگاه ١٨,٧٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ۶٠آمپرتا کمتر از  ۴۵و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠١٢٩ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢٨

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWMکنترل کننده شارژ 
 ٧۵آمپر تا کمتر از  ۶٠و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠١٣٢ 

 
 

 

١٨۵  
 

 



 های خورشیدی سامانه .کنترل کننده شارژسی و هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  PWM کنترل کننده شارژ
 ۴٨  آمپر ١٠٠تا  ٧۵و با سه حالت شارژ   IP65حفاظت 

 ولت.

٣٧٠١٣۵ 

  
 دستگاه ١٩,٢٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ١٠آمپر تا کمتر از  ۵ -و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر، 

٣٧٠٢٠١ 

  
 دستگاه 

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ١٠آمپر تا کمتر از  ۵ -و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر، 

٣٧٠٢٠۴ 

  
 دستگاه ٢۶,۵٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ٢٠آمپر تا کمتر از  ١٠و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر، 

٣٧٠٢٠٧ 

  
 دستگاه 

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ٢٠آمپر تا کمتر از ١٠و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر، 

٣٧٠٢٠٩ 

  
 دستگاه ٢٩,٠٠٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ٣۵آمپر تا کمتر از  ٢٠و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠٢١٣ 

  
 دستگاه ۴١,٢٣٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ٣۵آمپر تا کمتر از  ٢٠و با سه حالت شارژ   IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠٢١۶ 

  
 دستگاه ۶۴٠,٠٠٠,۴٢

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ۴۵آمپر تا کمتر از  ٣۵و با سه حالت شارژ   IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠٢١٩ 

  
 دستگاه ٧٩,٠٧٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ۴۵آمپر تا کمتر از  ٣۵و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠٢٢٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,۶١

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ۶٠آمپر تا کمتر از  ۴۵و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ١٢٫٢۴آمپر 

٣٧٠٢٢۵ 

  
 دستگاه ١٢۶,۵١٠,٠٠٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPTکنترل کننده شارژ 
 ۶٠آمپر تا کمتر از  ۴۵و با سه حالت شارژ   IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠٢٢٨ 

 
 

 

١٨۶  
 

 



 های خورشیدی سامانه .کنترل کننده شارژسی و هفتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۵٧٠,٠٠٠,١۴٠

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPT کنترل کننده شارژ
 ٧۵آمپر تا کمتر از  ۶٠و با سه حالت شارژ  IP22 حفاظت 

 ولت. ۴٨آمپر 

٣٧٠٢٣١ 

  
 دستگاه ١٧٠,٠٠٠,٢٠۶

درصد و درجه  ٩۴با راندمان  MPPT کنترل کننده شارژ
آمپر  ١٠٠آمپر تا  ٧۵و با سه حالت شارژ  IP22حفاظت 

 ولت. ۴٨

٣٧٠٢٣۴ 

  
 دستگاه ۶۶٧,٠٠٠,١

با  MPPTنصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ 
و با سه حالت  IP22درصد و درجه حفاظت  ٩۴راندمان 

 ولت. ١٢٫٢۴٫۴٨آمپر،  ٢٠آمپر تا کمتر از  ۵ -شارژ 

٣٧٠٩٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٣,٠١۵

با  MPPTنصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ 
و با سه حالت   IP22 درصد و درجه حفاظت ٩۴راندمان 

 ولت. ١٢٫٢۴٫۴٨آمپر،  ۴۵آمپر تا  ٢٠ -شارژ 

٣٧٠٩٠۵ 

  
 دستگاه ۴,۶٨٧,٠٠٠

با  MPPTنصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ 
و با سه حالت  IP22درصد و درجه حفاظت  ٩۴راندمان 

 ولت. ١٢٫٢۴٫۴٨آمپر  ۶٠آمپر تا کمتر از  ۴۵شارژ 

٣٧٠٩٠۶ 

  
 دستگاه ۵,۵٢٣,٠٠٠

با  MPPTنصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ 
و با سه حالت  IP22درصد و درجه حفاظت  ٩۴راندمان 

 ولت. ١٢٫٢۴٫۴٨آمپر  ١٠٠  آمپر تا کمتر از ۶٠شارژ 

٣٧٠٩٠٧ 

 
 

 

١٨٧  
 

 



 های تجدیدپذیر . باتری سامانه سی و هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 های تجدیدپذیر . باتری سامانه سی و هشتمفصل 

 

 مقدمه
هاي فتوولتائیک به منظور تأمین  راهنماي طراحی سیستم" 667هاي این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره  . کلیه تجهیزات ردیف1

 .را دارا باشند "انرژي الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربري
 را دارا باشند. IEC 61427 ، استانداردهایی از جمله667ضابطه  7هاي این فصل باید براساس فصل  . باتري ردیف2

 المللی، میزان آمپرساعت و ولتاژ در نظر گرفته شده است. ها مطابق استانداردهاي بین . شاخص اصلی در نامگذاري و سنجش ظرفیت باتري3

 600درصد و  Depth Of Discharge (80( باتري سیکل در دشارژ 400باید  Cycle Design Life، 380136الی  380121هاي  . در ردیف4
درصد باشد. در  Depth Of Discharge (30(سیکل در دشارژ باتري 1300درصد و  50) Depth Of Discharge(سیکل در دشارژ باتري 

 2در دشارژ تعیین شده، سیکل  200سیکل از میزان تعیین شده حداکثر تا  50ازاي افزایش هر  صورت نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان به 
 گردد. درصد اضافه بها به ردیف مربوطه اضافه می

سال است. در صورت نیاز پروژه و  5گراد،  درجه سانتی 20ها در دماي  حداقل عمر کارکرد باتري 380136الی  380101هاي  . در ردیف5
درصد به ردیف مربوطه اضافه  2ال، اضافه بها معادل س 2مشخصات فنی پیمان، در صورت افزایش هر سال عمرکارکرد باتري، حداکثر تا 

 شود. می

ماه و در  6گراد، حداقل  درجه سانتی 20الی  0ها در دماي  ) باتريShelf Timeمدت زمان نگهداري ( 380136الی  380101هاي  . در ردیف6
 ماه است. 1اد حداقل گر سانتی درجه 40الی  30 ماه و در دماي 3گراد، حداقل  سانتی درجه 30الی  20دماي 

گراد  درجه سانتی 25درصد در دماي  2، باید حداکثر )Self- Discharge Rate( ها خوددشارژي باتري 380136الی  380101هاي  . در ردیف7
 باشد.

 باشد. گراد می درجه سانتی 45گراد الی  درجه سانتی -15ها از  دماي کارکرد باتري 380136الی  380101هاي  . در ردیف8

هاي این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است. در صورت نیاز به ردیف هاي نصب، از گروه عملیات  هاي منظور شده در ردیف . هزینه9
ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق  نصب استفاده گردد. در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف

 گیرد. نمی

 .درج شده است زیرفصل در جدول  اینها  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه فور سهولت دسترس به ردیبه منظ. 10

 
 

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 باتري سیلد اسید. 01

 نیکل کادمیوم. -باتري لیتیومی 02

 عملیات نصب. 09
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 های تجدیدپذیر . باتری سامانه سی و هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣٧٧,٠٠٠,١۴۵  
آمپرساعت ویژه استفاده  ٢٠٠٠ ولت ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠١٠١ 

 عدد ٧١,٠٢١,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده  ١٠٠٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠١٠۴ 

 عدد ۵٩,١۶٩,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ٨٠٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١٠٧ 

 عدد ۴٣٢,٠٠٠,۴٢  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ۶٠٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١١٠ 

 عدد ٢٩,٠٣٢,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ۴٢٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١١٣ 

 عدد ١٨,٨٠٠,٠٠٠  
استفاده در آمپرساعت ویژه  ٣٠٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١١۶ 

 عدد ١٣,٧٢٧,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ٢٠٠ولت  ٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١١٩ 

 عدد ١٣٠,٠٠٠,۵  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ٧ولت ١٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١٢١ 

  
 عدد 

آمپرساعت ویژه استفاده در  ۴٢ولت ١٢باتری سیلد اسیدی 
 های خورشیدی. سامانه

٣٨٠١٢۴ 

 عدد ٠٠٠,٣١,٠۶۵  
آمپرساعت ویژه استفاده در  ۶۵ولت  ١٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. سامانه
٣٨٠١٢٧ 

 عدد ٢٧٠,٠٠٠,۴۴  
آمپرساعت ویژه استفاده  ١٠٠ولت  ١٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠١٣٠ 

 عدد ۶٠٠,٠٠٠,۴٧  
آمپرساعت ویژه استفاده  ١۵۵ولت  ١٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠١٣٣ 

 عدد ۵١,٣۵٠,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده  ٢٠٠ولت  ١٢باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠١٣۶ 

 عدد ١٩٠,٩۶٩,٠٠٠  
ویژه استفاده  آمپرساعت ١٢٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠٢٠١ 

 عدد ۴١٣,٠٠٠,١٧٣  
آمپرساعت ویژه استفاده  ١٠٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠٢٠۴ 

 عدد ١٠٨,٠٣٧,٠٠٠  
آمپرساعت ویژه استفاده  ٨٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠٢٠٧ 
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 های تجدیدپذیر . باتری سامانه سی و هشتمفصل 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۶٢٣,٠٠٠,۶٩  
آمپرساعت ویژه استفاده  ۶٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠٢١٠ 

  
 عدد 

آمپرساعت ویژه استفاده  ۴٣٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 
 های خورشیدی. در سامانه

٣٨٠٢١٣ 

 عدد ١٣٩,٠٠٠,۵۶  
استفاده آمپرساعت ویژه  ٣٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 

 های خورشیدی. در سامانه
٣٨٠٢١۴ 

  
 عدد 

آمپرساعت ویژه استفاده  ٢٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 
 های خورشیدی. در سامانه

٣٨٠٢١٩ 

  
 عدد 

آمپرساعت ویژه استفاده  ٢٠٠ولتی  ١٢باتری نیکل کادمیم 
 های خورشیدی. در سامانه

٣٨٠٢٢١ 

  
 عدد 

آمپرساعت ویژه استفاده  ١٠٠ولتی  ١٫٢باتری نیکل کادمیم 
 های خورشیدی. در سامانه

٣٨٠٢٢٣ 

  
 عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠

یا  ۶۵ولت  ٢اندازی باتری سیلد اسیدی  نصب، تست و راه
های  آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ١۵۵یا  ١٠٠

 خورشیدی.

٣٨٠٩٠١ 

  
 عدد ٢,٣٨٩,٠٠٠

با  ٢٠٠ولت  ٢اندازی باتری سیلد اسیدی  نصب، تست و راه
های  آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ۴٢٠یا  ٣٠٠

 خورشیدی.

٣٨٠٩٠۴ 

 عدد ٢,٨٨٨,٠٠٠  
یا  ۶٠٠ولت  ٢اندازی باتری سیلد اسیدی  نصب، تست و راه

 های خورشیدی. آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ٨٠٠
٣٨٠٩٠٨ 

 عدد ۶٠٣,٠٠٠,٣  
 ١٠٠٠ولت  ٢نصب، تست وراه اندازی باتری سیلد اسیدی 

 هایخورشیدی  آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ٢٠٠٠ یا 
٣٨٠٩٠٩ 

 عدد ٢,٧۶٧,٠٠٠  
 ۶۵ ولت  ١٢نصب، تست وراه اندازی باتری سیلد اسیدی 

 های خورشیدی  آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ١٠٠یا
٣٨٠٩١٣ 

 عدد ٢,٩١٠,٠٠٠  
ولت  ١٢نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد  اسیدی 

 های خورشیدی    آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ١۵۵
٣٨٠٩١۵ 

 عدد ٣,٢۶٩,٠٠٠  
ولت  ١٢نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد  اسیدی 

 های خورشیدی    آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه ٢٠٠
٣٨٠٩١٧ 
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  دستمزدی  . کارهای و نهم  سی  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
  دستمزدی  . کارهای و نهم  سی  فصل

 
  مقدمه

 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  ، برايموضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
، شامل مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهیهل کاربرد، دستورالعم 1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می  درج  فصلاین در 
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  دستمزدی  . کارهای و نهم  سی  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

  کار، طبق  اجراي  زمانی  به برنامه  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  عملیات  اجراي  براي  شود که می  القتا  مصالحی کار، به  پاي  . مصالح1
ورود   باشـد. هنگـام    یـا شـمارش    گیـري  اندازه  قابل  شود که نگهداري  شکلی به   طور مرتب به   و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات

 شود.  تنظیم  نظارت  ، با حضور دستگاه است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه  به  مصالح
ور منظـ   کار بـراي  پاي  مصالح  ، بهاي مربوط  فصل  هاي ردیف  بهاي کار، به  پاي  مصالح  ضرایب  در فهرست  شده  درج  متوسط  ضرایب  . با اعمال2

  در نظـر گرفتـه    کیلومتر و بارانـدازي  30تا   ، حمل بارگیري  کار هزینه  پاي  مصالح  شود. در بهاي می  تعیین  موقت  هاي وضعیت در صورت  کردن
 نخواهد شد.  کیلومتر انجام 30مازاد بر   حمل  براي  پرداختی  گونه و هیچ  است  شده

  مصـالح   درصـد بهـاي   70پیمانکـار،    مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ر مصالح، مقدا موقت  وضعیت صورت  تهیه  . هنگام3
 باالسـري و  ضـریب اي،  ضـریب منطقـه    با احتسابآید)  ها به دست می هاي جدول زیر به بهاي واحد ردیف (که پس از اعمال ضریبکار،  پاي

 شود. ا منظور میه وضعیت پیمانکار، در صورت  پیشنهاديضریب 
  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به   ، متعلقهاي موقت وضعیت در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4

ـ   در ایـن   باشـد. کـه    نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  عملیات  اجراي  براي  که  ، مگر مصالحی نخواهد داشت  کارگاه از   از کسـر آن   ، پـس  تحال
کارفرمـا، آنهـا را از     و موافقـت   نظـارت   تواند با پیشنهاد دستگاه باشد )، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت در صورت  ( چنانچه  وضعیت صورت
 کند.  خارج  کارگاه

  در مقابـل   کـه   مناسـبی   و پیمانکار باید آنهـا را در محـل    ستپیمانکار ا  عهده ، به  پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  . مسئولیت5
 کند. نگهداريباشد،   مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

کار  پاي  مصالح  محاسبه بهاي  ، منحصراً براي یاد شده  در فهرست  شده  درج  ضرایب  کار و همچنین پاي  مصالح  از ضرایب  حاصل  مصالح  . نرخ6
 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است  شده  رونظم  موقت  هاي توضعی در صورت

کـار منظـور شـود.     پـاي   مصـالح   نـوع   ، نباید هیچ قطعی  وضعیت صورت  ، و همچنین موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  . در آخرین7
 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به   قو متعل  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف  مصالح
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
 کار ها براي تعیین مصالح پاي هاي متوسط قابل اعمال به بهاي واحد ردیف فهرست ضریب

 ضریب عنوان فصل فصل  شماره ضریب عنوان فصل شماره فصل

 95/0 ) شده  ساخته  (تابلوي  گیري اندازه  وسایل پانزدهم 90/0 غیرصنعتی -فضاي داخلی   هاي چراغ اول
 92/0  برق  مولدهاي هفدهم 70/0 صنعتی  هاي چراغ سوم

 80/0 تلفن  هاي کابل بیست و یکم 85/0 آزاد  فضاي  هاي چراغ چهارم
 90/0  ارتباطی  وسایل بیست و دوم 90/0  مخصوص  هاي چراغ پنجم
 70/0 احضار و دربازکن  سیستم بیست و سوم 55/0 ها سیم ششم
 70/0 تلویزیون  آنتن  سیستم بیست و چهارم 85/0 فشار ضعیف  هاي کابل هفتم

 90/0  حریق  اطفاي و  اعالم  وسایل بیست و ششم 60/0 کلیدها و پریزها یازدهم
 95/0 صوتی  وسایل بیست و هفتم 60/0 فوالدي  هاي لوله دوازدهم
 65/0 متفرقه  وسایل بیست و هشتم 40/0 (PVC) کلراید وینیل پلی  هاي لوله سیزدهم

 چهاردهم
 تابلویی   ضعیف فشار  وسایل

 ) شده هتساخ  (تابلوي
95/0    
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 کار پای  مصالح. ١  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه برای زیر و روی کابل. مترمکعب ٠٠٠,١,٣١۴  

 ۴١٠٢٠١ آجر فشاری. قالب ٧,١٣٠  

 ۴١٠٣٠١ دار به ابعاد آجر فشاری. آجر ماشینی سوراخ قالب ٨,١٣٠  
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست

 

  و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  همکفو زیر   همکف  کار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در این  شده  درج  هاي قیمت: طبقات  . ضریب1
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  اجراي  و در برآورد هزینه  ینزیر تعی  شرح به  طبقات  کار، ضریب  اجراي  سختی  و همچنین  طبقات  به  آن  حمل
باالتر از   طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بناي  سطح .1-1

،  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب همکف  قهباالتر از طب  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب همکف  طبقه
 شود. می  ، ضربn  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین و به 3  در ضریب

  طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي قشهن  طور مجزا بر اساس ، به زیر همکف  تر از طبقه پایین  هر طبقه  زیربناي  سطح .1-2
  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه  پایین
  ، ضربm  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین و به 3  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین

 شود. می
  به  کار مربوط  اقالم  استثناي (به  هر ساختمان  براي  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 سازي  محوطه
چنانچه در حین اجراي کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بر اساس ضریب  .1-4

بینی شده باشد.  بیش pورد انجام شده ضریب شود، مشروط بر اینکه در برآ حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می
در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجراي کار و تغییر نقشه، استحقاق دریافت  pاي باشد که نباید ضریب   هاي اجرایی به گونه چنانچه نقشه

 شود. ها اعمال می را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت pضریب 
 

 

 0Fمکف = ه  زیربناي  سطح 
 1F=  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2F=   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3F=   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Fn=   همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  سطح 
 0B=   زیر همکف  طبقه  زیربناي  سطح 

 1B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2B=   ر همکفزی  تر از طبقه پایین  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  سطح 
 

 S=   زیرهمکف  تر از طبقه پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات  ، تمام زیر همکف ، طبقه همکف  طبقه  زیربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زیربناي  کل  سطح
  که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوري  زمین  وضعیت  که  ) در صورتی1  تبصره

 گیرد. قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اولیه  هاي در نقشه

S
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  از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  ) منظور از کارهاي2  تبصره
 شود.  انجام

  استثناي به  ساختمان  کار همان  اقالم  تمام شود، به می  تعیین  مشمول  از ساختمانهاي  هر یک  براي  طور جداگانه به  که  طبقات  ) ضریب3  تبصره
 شود. منظور می  وضعیت صورت  گیرد و از اولین می  کار، تعلق پاي  مصالح
و اگر   باشد، حذف 5بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه می  ر نظر گرفتهد  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضریب4  تبصره

 شود. می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک 5
  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  یازدهو   زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  داراي  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  براي  طبقات  : ضریب مثال
 شود. می  زیر محاسبه  شرح  ، به است
 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  زیربناي  سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زیر همکف  طبقه  زیربناي  سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همکف  طبقه  زیربناي  سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربناي  سطح
 . متر مربع 400=   یازدهم  طبقه  زیربناي  سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زیربنا،   کل  سطح

400  =400  ×1  =1B  ×1 
 800  =400  ×2  =2B  ×2 

 1200  =400  ×3  =3B  ×3 
 500  =500  ×1  =1F  ×1 
 1000  =500  ×2  =2F  ×2 

 1500  =500  ×3  =3F  ×3 
 2000  =500  ×4  =4F  ×4 
 2500  =500  ×5  =5F  ×5 
 3000  =500  ×6  =6F  ×6 
 3500  =500  ×7  =7F  ×7 
 4000  =500  ×8  =8F  ×8 
 4500  =500  ×9  =9F  ×9 

 5000  =500  ×10  =10F  ×10 
 4400  =400  ×11  =11F  ×11 

  جمع 34300

P = 1 + 
34300

7600 × 100 
 = 1 + 04512/0 = 0451/1
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  کار، به  شرح  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه  به  ، به طور کلی باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  ها را به آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات مالی و  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام  کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  ارکنانک  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  اجاره یا  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  زملوا  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  یت، عضو ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . پیمانکار استنزد   که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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و  و حفاظت و خدمات  کانتینو   ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  ستمزد سایر عواملد  ، هزینه . همچنین حراست
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه ، پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله وسیله ایاب و ذهاب کارگاه وتامین   هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 هاي غیرعمرانی. هاي بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه در طرح . هزینه7-2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

  توسط، کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي) هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )2 توضیح
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي شود، هزینه می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه
  عوارض  هزینه  و همچنین  مالیات بر ارزش افزوده  هاي ، هزینه  اي) و غیرعمرانی هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )3 توضیح

 ت.اس  نشده  منظور  باالسري  هاي هزینهدر  )، مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري
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  ضریب منطقه. ۴  پیوست

 
با امکان دسترسی  هاي درج شده در این فهرست بها، بر مبناي قیمت نیروي انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل،اي: قیمت.ضریب منطقه1

توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح هاي مضاعف بر پایه آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینه
اي به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي عملیات، کشور، شرایط جغرافیایی، نیروي انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقه

 .منظور می شود
اجراي کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است هاي منطقه اي مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه . ضریب1-1

از سوي  یا اصالحیه هاي بعدي، 30/04/1394مورخ  69416/94در پیوست بخشنامه شماره  که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجراي کار،
 سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است.

اي تعیین ه در مناطقی که براي آنها در بخشنامه مذکور و یا اصالحیه هاي بعدي ضریب منطقه. در صورتی که نام منطقه محل اجراي پروژ2-1
 اي شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجراي عملیات، منظور می شود.شده، موجود نباشد، ضریب منطقه

 خرین نقشه تقسیمات کشوري منتشر شده توسط وزارت کشور است.. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آ3-1
هاي منطقهاي براساس میانگین وزنی ضریبهاي خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژههایی که در مناطق مختلف قرار می. براي پروژه4-1

 ي کار، منظور می شود. ، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرااي مربوط در مناطق مختلف
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) + ⋯+ (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶
 

R ضریب منطقه مربوط به هر رشته : 

C مبلغ برآورد هزینه اجراي کار مربوط به هر رشته : 
C1  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R1   .است 

C2  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R2 .است 

Cn  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :Rn .است 
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست      

 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  ، به صورت دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  آنو نیاز   ماهیت  تناسب  به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود.  انپیم  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
گیرند، مانند  قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1

  قطعات  ، ساخت اشی، نق ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سر پوشیده  هاي کارگاه
  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  انبارهاي ، آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه و مانند آن  ساخته پیش

 مانند آن. و  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق  ترانسفورماتورها و مولدهاي
قرار گیرد،   ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی، به  عمومی  هاي . ساختمان3ـ1

،  ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان مانند دفاتر کار، نمازخانه
 . رپوشیدهس  هاي پارکینگ

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1
  ، تامین ارکشیروباز، حص  هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

  کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1
  ورودي  مشخصات .بینی شده باشد که در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگري پیش مگر آن ودش پیمانکار می  و تحویل  کارفرما تامین

 شود. می  تعیین  اسناد و مدارك پیماندر ،  پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه
و   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه6ـ1

 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  هاي دستورالعمل  با رعایت  تجهیزات
 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  یابیدست  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یا با واسطه  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  دیگر، به محل  هاي راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  از مسیر موجود انجام قبالً  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی افیانحر  . راه10ـ1

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
  دریا نصب   احداث  تاسیسات، به روش و ها ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1

  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خریدخدمت  ، به صورت موجود درمحل  از امکانات ها آن  یا دراختیار گرفتن  کارگاه
 . باشد ا میه از آن

،  ، تجهیزات مصالح  مواد زاید و کردن  ، خارج موقت  هاي ساختمانو   ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1
  هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  و دیگر تدارکات  آالت ماشین

 . نظر کارفرماست  کارفرما، طبق  تحویلی
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هاي مختلف یک کار را  هایی است که محل قرار گرفتن بخش تجهیزکارگاه، عبارت از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه. طرح جانمایی 1-13

 دهد.نشان می
 
 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  يبرا  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2

تجهیز و   در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط   هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
بر حسب مورد با واحد   باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي قیمت  بر حسب ، پیوست  این  کارگاه  برچیدن
همچنین مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی . کند  درج مورد نظر،   هاي و در برابر ردیف  برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع ،مقطوع

تجهیز کارگاه، کند.   بینی  پیش ، و پیمان ارجاع کاررا در اسناد و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 
دار  شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می صرفاً بر اساس ردیف

 باشد. مجاز نمی
شود.  ها منظور می برآورد آن  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي در مورد ساختمان
از   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می گاهکار  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري و سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  استفاده پایه واحد  بهاي فهرست  چند رشته
  شود، به صورت منظور می  رگاهکا  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  در محدوده کارگاه يها و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2

یا   جنبی  تاسیسات  به اجراي  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  شود. به منظور تقلیل می  اجرا در نظر گرفته  دوره  و براي  موقت
  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره  دوره  براي  در طرح  که  در محدوده کارگاه زیربنایی
  هاي از فهرست  ها با استفاده آن  هزینه  حالت  شود. در این  درج  ارجاع کار و پیماناسناد   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان

  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه میکار منظور   اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته پایهواحد   بهاي
  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه

  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ها در ردیف آن  هزینه  به اینکه  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح
ها در زمان اجرا، در  برداري آن و صرفاً هزینه نگهداري و بهره شود منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینهدر   یاد شده  ایجاد تاسیسات

 شود. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می
،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان اسناد ارجاع کار و اجرا، باید در  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2
اجرا   دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري رقب

 شود.  بینی ، پیش پیمان اسناد ارجاع کار و در  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی  الزم
  نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2

و   انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  ترانسفورماتور و متعلقات
شود و  می  درج  پیمان اسناد ارجاع کار و در  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  بهمشا  و سایر کارهاي  برق  اشتراك

کارفرما نباشد،   به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي هزینه
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه صورت مقطوعبه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  برآورد و پس  آن  هزینه
 .شود می منظور

 از  استفاده  بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب تداركکارفرما در نظر دارد   که  در صورتی .5ـ2
  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی  شبکه
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اسناد ،  زمینه  اینکارفرما در   ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه  و سایر کارهاي

  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان ارجاع کار و
بصورت   باقیماندهکار،   در پایان  شتبرگ  قابل  هاي از کسر هزینه  پس برآورد و  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  یا احداث  کارگاه
 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه مقطوع

  راه  احداث  ،پیمان ارجاع کار واسناد   بر اساس و باشد  ، راه سرویس یا ارتباطیدسترسی  نیاز به راه ي کاراجرا  در دوره  . چنانچه6ـ2
هاي   راه احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده مربوط
  مقطوع  و به صورت  محاسبه  فرودگاه دبانآهن و  راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده مذکور

 شود. می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن هاي جزو هزینه
باشد   کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2

  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر پیمانکار را   از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  کارگاه تجهیز  از زمین  یا قسمتی  تمام
  .نماید، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه جزو به صورت مقطوعرا   آن  اجاره   و هزینه  کرده  بینی

  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  ها و شرایطب  فهرست  در این  که  تعهداتی  . به استثناي8ـ2
 کند.  بینی  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري

  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري یتاسیسات مانند  هایی کارگاه تجهیز  . هزینه9ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي هزینه،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

  ساعتی  در هزینه  آالت هاي سرپوشیده ماشین سازي، صافکاري، نقاشی و تعمیرگاه د باطريمانن آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2
  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده محاسبه  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف بهاي واحد، در  آالت ماشین
 شود. منظور نمی ، کارگاه

  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل يها ردیفواحد   کار، در بهاي  اجراي  براي  صرفیم  و برق  آب  . هزینه11ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف

  اي ، هزینه بابت  و از این است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاهکارکنان   غذاي  . هزینه12ـ2
  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که  در کارهایی شود. منظور نمی ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف
 شود. منظور می  ،کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع هزینه کند،  پرداخت  کارگران

در  از غذا،  کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  مقطوع ورتصبه و برآورد   آن  شود و هزینه می  تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان

کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2
 . نیست

 احداث به  مربوط  عملیات برآورد هزینهشود.  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه احداث  . هزینه15ـ2
منضم به مقادیر  بها و  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دبان وآهن  راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست  ، بر اساس انحرافی  هاي راه

 .شود می ، منظورپیمان
با  ، مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان و تجهیزات مربوط به  شخصاتم ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات   مشخصات،  اجرایی  هاي به نقشه  ها، با توجه آن  اجراي  هزینهو  شود  درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4رعایت بند 
 .شود می، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي زو هزینهو ج  شده مربوط محاسبه

 421001و  420303تا  420301  هاي به ردیف  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
  نباید از میزانمنظور شود)  باید به صورت مقطوع ها نیز (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست420104 و 421104تا 
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،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  در زیر بیشتر شود. در صورتی  شده  تعیین

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  کار، به تصویب  ارجاع از  باید قبل
، راهـداري،    آهن و بانـد فرودگـاه   ، راه ، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  واحدهاي  فهرست به   مربوط  ايکاره 1ـ17ـ2

  زانمی  به  فاضالب و انتقال  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  خطوط، آبخیزداري و منابع طبیعی، انتقال و توزیع آب روستایی
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4
  بـرآورد هزینـه    درصـد مبلـغ   5  میـزان   ، بـه  و زهکشی  آبیاري تحت فشار و آبیاري  رشته  پایه واحد  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي
  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  ها بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3

 درصد به 5تا درصد  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  به کار رفته  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  به هریک  برآورد مربوط  مبلغ  تناسب 

کشی و  سازي، فنس. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطه2-18
اد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت باشد، حفاظت از مو هاي جنبی مانند نگهبانی و غیره می ساختمان

 نظارت مسئوالن ذیربط خواهد بود.
 

  کلی  . شرایط3
را   تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  به فهرست  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3

 .قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده  تهیه
هاي شوراي عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان  . پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل3-2

هاي  تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعملاي و  هاي حرفه محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیري از بیماري
بندي بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین  باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان بینی شده در اسناد و مدارك پیمان می پیش

 د.نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذار
  هاي ، پیمانکار را به دستگاه ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش به  . کارفرما با توجه3ـ3

،  و موارد مشابه  میقع یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده  براي

طبق اسناد و مدارك  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  و مشخصات فنی زمان  را در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  پیمانکار موظف .4ـ3
 برساند.  به انجام  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  پیمان

 شود. تجهیز می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  تعهدات .5ـ3
کار   مورد نیاز انجام  هک  بینی شده در شرایط خصوصی پیمان) (به استثناي موارد پیش در پیمان  شده  بینی پیش  یا مبالغ مازاد بر موارد کارگاه
 کند، تغییر  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  ، به هزینه است

 باشد.این پیوست می 4و پرداخت آن تابع بند  کند تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع بهاي کل
 .گردد میپرداخت  جدید)، کارهاي  قیمت  تعیین  نحوه  دستورالعمل دو  تبصره  جدید (موضوع کارهاي  ، تنها براي اضافی کارگاه تجهیز  زینهه
 ، تا سقف4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .6ـ3

 .شود می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش بهاي کل
، مانند  اتفاقی  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  ايبر  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات ، ساختمان است  پیمانکار موظف .7ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي آتش
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  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  و تجهیزات تاسیسات ،ها ساختمان .8ـ3

. به جز  به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح شوند. تجهیزات  کار برچیده
کارفرما   پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه قابل انتقال ساخته  پیش ها و قطعات ساختمان، تجهیزات

  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازیافتی  مصالح  ورد نیاز کارفرما باشد، بهاي، م است  شده  احداث
ها و  در این صورت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  ها و تاسیسات به پیمانکار، ساختمان  آن  وجه

 ور به پیمانکار پرداخت شود.تاسیسات مذک
 هاي سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.هاي اداري، دفاتر و محلتبصره: تجهیز ساختمان

هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با  شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می . در پیمان3-9
 گردد. به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارك پیمان رفتار میتوجه 

 
  پرداخت  . نحوه4
شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف  بندي می هاي این پیوست از نظر نحوه پرداخت به سه نوع اول، دوم و سوم دسته ردیف .1ـ4

ها، به شرح زیر محاسبه و  با انجام عملیات هر یک از ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  هزینهدرج شده است. 
 گردد. پرداخت می
هاي مربوط به نگهداري و  هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام ردیفنوع اول، 

 30ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و  درصد بهاي واحد این ردیف 70شود،  هایی که احداث می براي ساختمان شود. برداري می بهره
ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع  برداري آن ساختمان هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف

ها متناسب با ساخت پی  درصد بهاي واحد ردیف 30ها،  ساخته مانند کاروان هاي پیش اختمانگردد. همچنین در مورد س پیمان پرداخت می
برداري آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف 70و عملیات نصب و 

 گردد. پرداخت می
درصد بهاي  15، 420302و  420301، 420103، 420102، 420101هاي وط به ردیفدر خصوص اجاره و یا خرید خدمت مرب تبصره:

هاي مربوط به  ها بابت هزینه درصد بهاي واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با واحد این ردیف
 گردد. موضوع پیمان پرداخت میها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت  برداري ساختمان نگهداري و بهره

ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  شود. بهاي این ردیف هایی است که به صورت مستمر در طول اجراي کار انجام می ردیف نوع دوم.
 گردد. پرداخت می

به   مربوط  عملیات  پیشرفت متناسب باها  شود. بهاي این ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا می ردیف نوع سوم.
 گردد. پرداخت میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 

 شود. ها منظور می وضعیت  ، در صورتپس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  چیدنو بر  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
هـاي مربـوط بـه     کارفرمـا، هزینـه   تصـویب  ارجاع کـار و در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از . 4ـ4

هـاي مربـوط،    امه نظارت، هزینهشود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشن ، درج نمی420304تا  420301هاي  مهندس مشاور در ردیف
 شود. جداگانه به مشاور پرداخت می
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 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  اول 420101

 مترمربع متخصص پیمانکار.

  
 

تجهیز محل سکونت کارگران تامین و  اول 420102
 مترمربع پیمانکار.

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420103
 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین براي انجام تجهیزکارگاه دوم 420104
تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه  دوم 420201

 مقطوع غذاي کارگران.

  
 

تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی  دوم 420202
 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 420301
(با رعایت بند  مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع )4-4

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420302
(با  آزمایشگاه.کار کارفرما، مهندس مشاور و 

 مترمربع )4-4رعایت بند 

  
 

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 420303
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  و آزمایشگاه.

  
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و اول 420304
آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت 

 مقطوع )4-4بند 

  
 

تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با  تامین و اول 420305
مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  هاي دوربین

 مقطوع کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. از

  
 

هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط  دوم 420306
) و حفاظت کار، براساس HSEزیست (

 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. دستورالعمل

  
 

 ،هاي پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین اول 420401
انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.

  
 

    مترمربع و تجهیز انبار مواد منفجره. تامین اول 420402
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 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
، بجز هاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان اول 420403

 مترمربع دفاتر کار.هاي مسکونی و اداري و  ساختمان
  

 

    مقطوع محوطه سازي. اول 420404
    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 420501
تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل  اول 420601

 مقطوع کارگاه.
  

 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 420602
 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم اول 420603
    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 420604
    مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. اول 420605
    مقطوع تامین راه دسترسی. اول 420701
    مقطوع هاي سرویس. تامین راه اول 420702
    مقطوع هاي ارتباطی. راهتامین  اول 420703
برداري تاسیسات جنبی یا  نگهداري و بهره دوم 420704

 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 
  

 

    مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. دوم 420801
آالت و  تامین پی و سکو براي نصب ماشین سوم 420901

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 
 مقطوع . آسفالت، ژنراتور و مانند آنبتن، کارخانه 

  
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي  نصب ماشین سوم 420902
 مقطوع ها آن

  
 

آالت و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین سوم 420903
 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست براي انجام  سوم 421001
نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته 

 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
 ماه-مترمربع (برحسب سطح نماسازي) متر باشد

  

 

بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ  سوم 421002
آالت و لوازم حفاري محل شمع و  ماشین

 مقطوع کارگاه و برعکس.بارت به 
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و  هدمونتاژ، جاب سوم 421003

آالت حفاري محل شمع و بارت از یک  ماشین
 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  
 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و  سوم 421004
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع ماشین

 مقطوع برعکس.

  
 

 مربوط و اجرايتهیه لوازم و مصالح  سوم 421005
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  کف
 مترمربع ها. ساخته پل پیش

  
 

قطعات  بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و سوم 421006
النسمان) به کارگاه و تر(پو تیر مشبک فلزي

 مقطوع برعکس.

  
 

تیرهاي جایی و استقرار وسایل نصب  هجاب سوم 421007
ساخته از محل هر پل به محل پل  بتنی پیش

 مقطوع دیگر.

  
 

م و وسایل ایمنی براي اطراف یتامین عال سوم 421101
ها و گودهایی که در مسیر  ها و میله چاه ترانشه

عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 
شبکه  ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین  سوم 421102
ها و گودها  نقلیه از روي ترانشه وسایل پیاده و

شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  سوم 421103
هایی که به علت انجام  نقلیه در محل وسایل

شود،  عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می
شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 421104
موارد الزم، در کارهاي رشته شبکه در 
 مقطوع .آوري فاضالب جمع

  
 

حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود  سوم 421201
 مقطوع در محدوده کارگاه.
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست      
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
    مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه دوم 421301
    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 421302

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن  
 .کارگاه

 مقطوع
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 کارهای جدید .۶پیوست 
 ١۴٠١ه تاسیسات برقی سال فهرست بهای واحد پایه رشت

  
 کارهای جدید .۶پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می شود، براي تعیین قیمت آنجدیدي به پیمانکار ابالغ   ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان . چنانچه در فهرست 1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب هپیمان (مانند هزین
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
 شود. می اعمالبه آن  14/1کار جدید ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  ) چنانچه  1تبصره 
  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  ) چنانچه 2تبصره 

،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  مداركدر اسناد و   شده
 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 تشکر و قدردانی

 
هایی بوده که از  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته هیه، تدوین و ابالغ فهرستت       

قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
هـ  57697/ت 25254و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره ) 15/12/1351

اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه)، 1400/ 03/ 08مورخ 
اجرایی، مهندسان مشاور  هاي االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می

ابالغ گردید و از آن پس،   1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست و پیمانکاران ابالغ می
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست

 ح قرار گرفته است.سازي، بازنگري، توسعه و اصال هنگام کشور مورد به
نظران ارزشمندي  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی 1401ل بهاي واحد پایه سا هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه براي برآورد بهنگام طرح ها و پروژکشور یکپارچه 
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب  قیمتنظرانی که در مراحل تعیین  کارشناسان و صاحب
به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر  1401برقی سال  بهاي واحد پایه رشته تاسیسات فهرست

 گردد. می
 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 
 
 

 :1401برقیتاسیسات کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع

 مسعود شکیبایی فر
  کار کیهاندخت نازك

 علیرضا فخر رحیمی
 مجتبی عزتی

 امیر جهانشاهی
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