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از نوع » 1393بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 
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شوند، مورد استفاده قرار گيرد. براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي
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 دستورالعمل کاربرد
 
، كـاربرد   دسـتورالعمل   ، ايـن  شود، شـامل  مي  ناميده  يبرق  تاسيسات  بهاي  اختصار فهرست به   كه  يبرق  تاسيسات  رشته  واحد پايه  بهاي  .فهرست1

 : زير است  شرح بها، به   فهرست  و پيوستهاي ها رديفواحد   و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه كليات
 كار. پاي  ) مصالح1  پيوست
 . طبقات  ) ضريب2  پيوست
 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح3  پيوست
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل4  پيوست
 ) كارهاي جديد5پيوست 

 بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  .نحوه2 
رسـته سـاختمان و سـاختمان      رقـي ب  تاسيسـات   رشـته   كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به  فهرست  اين  يها رديف  .شرح2-1

بهـا    فهرسـت   ايـن   يها رديف  با شرح  آن  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  دهد. در مواردي  را پوشش صنعتي
  ، بـا عالمـت  هـا  رديف  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف  نكند، شرح  تطبيق
هـاي   و بر اسـاس قيمـت   قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  يها رديفواحد   شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  يها رديف  عنوان و به    مشخص  ستاره

دار مـورد نيـاز    سـتاره   يها رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر رديف دوره مبناي اين فهرست،
 گردد. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به   تهيه  الزم  باشد، متن

  ، تعيـين 1-2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به   بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  ييها رديفواحد   .بهاي2-2
 شوند. مي  دار محسوب ستاره  يها رديفنيز   اقالم  شوند. اين مي
  ، بايـد هنگـام  2-2بند   موضوع  غيرپاية  يها رديفواحد   دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  غيرپايه  يها رديفواحد   و بهاي  .شرح2-3

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويب به كار،   اجراي  برآورد هزينه  بررسي
بـرآورد    مبلـغ   بـه  جمـع    ، نسـبت  دار ستاره  يها رديفبرآورد   مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .4ـ2

درصد باشـد، الزم اسـت    )30سي ( ، بيشتر از رشته، در اين  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  ) بدون اعمال و غيرپايه  بها  (پايه فهرست  يها رديف
  قيمـت   بـا تجزيـه    را، پس از تصويب، همـراه   رشته  در آن  دار ستاره  يها رديفواحد تمامي   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصـويب   از رسـيدگي   دارد تـا پـس    ارسـال  جمهـور  ردي رييسريزي و نظارت راهب معاونت برنامه ، در فني  عالي  ، به دبيرخانه شوراي مربوط
شوند، سـقف يـاد    يا ترك تشريفات مناقصه واگذار مي مناقصه محدودقرار گيرد. در كارهايي كه از طريق   عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

ديگر،   ، يا روش ييها رديفيا   واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت ها به  آن  ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  مياز اقال  هر يك  .براي2-5
  شـده   تعيـين   روش بـه    كـه   واحـد آن   شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  تعيين
 شوند. مي  محسوب  پايه  يها رديف  اقالم  شود. اين  درج  ياد شده  رديف  گردد، در مقابل به ميمحاس

در صورتي كه براي تعيين بهاي واحد يك قلم از كار، بيش از يك اضافه (يا كسر) بها پيش بيني شده باشد، جمع جبـري اضـافه يـا كسـر بهـا      
 مالك عمل خواهد بود.

آنهـا، بـه     ماهيـت  بـه    بـا توجـه    هر فصـل   يها رديف،  جديد  يها رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها رديف به   ترسيدس  منظور سهولت .به 2-6
از   ترتيـب  به   كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  يها رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها يا زير فصل گروه 

  يا زيـر فصـل    در هر گروه  رديف  شماره آخر، به   و دو رقم  يا زير فصل  گروه  شمارهبه   بعدي  ، دو رقم فصل  شمارهبه   اول  و رقم، د چپ  سمت
 . است  شده  داده  اختصاص
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  زيـر، طبـق    هـاي  ، ضريبها و هزينـه  نآ به   مربوط  غير پاية  يها رديفبها و   فهرست  اين  يها رديفواحد   بهاي  جمع برآورد، به   تهيه  .هنگام2-7
 شود. مي  ، اعمال8-2در بند   شده  تعيين  روش

 .2  پيوست  دستورالعمل  ، مطابق طبقات  .ضريب2-7-1
 براي كارهايي كه به صورت مناقصه و 30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  عنوان به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  .ضريب2ـ7ـ2

 شوند. براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي 20/1برابر 
 .4  پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  .هزينه3ـ7ـ2
  ايـن   يهـا  ديـف ر  و بـر حسـب    تعيـين ،  فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  .براي2-8

بهـاي كـل   واحـد، مقـدار و     ، واحـد، بهـاي   ، شـرح  شـماره   شـامل   كـه   شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  غير پايه  يها رديفبها و   فهرست
 شود. مي  ، تهيه ستها رديف
،  هـر فصـل   بـه    مربـوط   يها رديف  بهاي كل  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  بهاي كل،  فهرست  در اين
 ضـريب  مورد) و  (بر حسب  طبقات  آيد. ضريب مي  دست كار موردنظر، به   بها براي  فهرست  اين  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  مبلغ

، بـرآورد هزينـة    شود، نتيجـه  مي  اضافه  آن ، به  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، و هزينة شده  ضرب  درپي پي  صورت به  فهرست  مبلغ  عجم ،  به باالسري
  بهـا ضـميمه   فهرسـت  2  مـورد پيوسـت    بر حسبو  5و 4، 3، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات يادشده  مدارك كارخواهدبود. به   اجراي
 شود. مي  ، ناميده)كار  اجراي  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست  عنوان ، به  شده  تهيه  مجموعة،  شده

  اطالعـاتي   هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس3
و در   باشـد، تهيـه    داشـته   آگـاهي   آن بـه   نسـبت   پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قيمت  ا را، كهآنه  درباره

اين اسـت كـه    "منبع تهيه"منظور از  كند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرسي فني  پيمان  خصوصي  فني  مشخصات
ر يا واحد تهيه كننده طرح مشخص كند كه اقالم كـار سـاخت داخـل يـا خـارج كشـور اسـت و عـالوه بـر آن، چنانچـه           مهندس مشاو

توليدكننده جنس منحصر بفرد نباشد، حداقل نام سه توليد كننده كه همان جنس را با مشخصات مشابه و قيمتهاي نزديـك بهـم  توليـد    
 كنند، در مشخصات فني خصوصي كار درج كند. مي

  بها و مقادير يـا بـرآورد هزينـه     ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  .در كارهايي4
شـود.   مـي   تهيه  جداگانه طور به   مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به   مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي
بـرآورد    بـرآورد كـه    خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتيب  اين به   اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست
كـار، بـه     اجـراي   ا و مقادير يا بـرآورد هزينـه  به  فهرست  عنوان ، به  است  منعكس  نيز در آن  جمع  صورت و به   تفكيك كار به   مختلف  بخشهاي

 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  يكديگر ملحق 
االمكان در زير موارد  ت حتي، سعي شده اس1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال .5

گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان  اصالحي، عالمت گذاري شود. براي مواردي كه ممكن است عالمت
 است.
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  کلیات
 
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ، اجزايها رديف  ها و شرح فصل  ، مقدمة . مفاد كليات1
از   واحد هر يـك   بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  ، به تنهايي ها و كليات فصل  در مقدمة  شده  درج  و شرح ها رديف  . شرح2

و  بهـا   فهرسـت   در ايـن   شـده   تعيـين   شود و با مشخصـات   انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  در صورتي ها رديف
 .باشد  داشته  مطابقت مورد نظررديف 

  كـارگيري  و بـه    تـأمين   هـاي  هزينـه   و شـامل   بوده  برقي  تاسيسات  رشتة به   مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي . قيمت3
در   مصـالح   جـايي  ، جابه  مصالح  و باراندازي  ، حمل گيري، بار ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي
  ايـن   يهـا  رديـف واحـد    مـورد) در بهـاي    (بر حسـب   اندازي و راه  آزمايش  . هزينة كار است  كامل  ، اجراي ، وبه طور كلي مصالح  ، اتالف كارگاه

 . است  شده  بيني بها پيش  فهرست
،  زمـين   سـختي   بابـت   بهايي  اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  ايبها، قيمته  فهرست  اين  هاي . قيمت4

  تـر يـا مخصـوص    كار را مشكل  اجراي  ديگر كه  و كيفيات  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  يا زياد، تعبيه  كم  هاي ، انحنا، دهانه يا ارتفاع  عمق
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  به صراحت  چهكند، جز آن

  عبـارت   اختصـار از درج   و براي  است منظور شده  اندازي و راه  ، آزمايش ، نصب ، حمل تهيه  هاي بها، هزينه  فهرست  اين  يها رديف  . در قيمت5
 . است  ، صرفنظر شدهها رديف  در شرح»  اندازي و راه  ، آزمايش ، نصب ، حمل تهيه«
از   يـك   هـيچ   كيلـومتر، بـراي   30مـازاد بـر     و هزينـه   است  شده  بيني پيش ها رديف  كيلومتر در قيمت 30  تا فاصله  مصالح  براي  حمل  . هزينه6

 نخواهد شد.  پرداخت  مصالح
نشـده    بينـي  بهـا پـيش   فهرسـت   ايـن   يها رديف  ، در قيمتها دستگاه  نصب  محل  ساخت  توكار و همچنين  يلها و وسا لوله  محل  تعبيه  . هزينه7

 شود. مي  استفاده  متفرقه  وسايل  در فصل  مربوط  يها رديف، از  آن  هزينه  پرداخت  ، براي تخريب  عمليات  انجام  ضرورت  . در صورت است 
،  پيمان  به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينه باالسري  ،طبقات  هاي ضريب  به  مربوط  . مبلغ8

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش. است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده
 اشد.ب پرداخت نمي

روز   با قيمتهاي  آن  ديگر، يا مقايسه  يها فهرستبها با   فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسة  فهرست  اين  هاي فصل  از مقايسة  گيري  . با نتيجه9
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  به صراحت  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه يا استناد به 

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  . در هر بخش10
ريـزي و نظـارت    ونـت برنامـه  معاامور نظام فنـي،   110  شماره  (نشريه  عمومي  فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني  . منظور از مشخصات11

 . ستا و دستور كارها  اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين  ، مشخصات پيمان  خصوصي  فني  مورد، مشخصات  ) و بر حسبجمهور يسراهبردي ري
 مشاور برسد.  تأييد مهندس به   از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  . نمونه12
  ها، صـورت  مجلس  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  ابعاد كارهاي  سكارها، بر اسا  گيري . اندازه13
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روش به   گيري ، اندازه است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  گيرد.در مواردي مي
  هاي آنها با نقشه  ها، بايد مطابقت كشي ، مانند كابل آنها بعداً ميسر نيست  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  . عملياتي14

 شود.  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  قبل كار و  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي
  فصـول   يهـا  رديـف   در قيمـت   پـالگ  و رول  ، پـيچ  ، فيوز، ترمينال ، سرپيچشاملچراغها   و نصب  در تهيه  الزم  وسايل  و مصرف  تهيه  . هزينه15

 . است منظور شده   مربوط
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هاي فصل دوم، هزينه تهيـه   باشد. در قيمت چراغ شامل قيمت تهيه و نصب المپ مربوط ميهاي فصول يك، سه، چهار و پنج  قيمت چراغ. 16
 اند. ي مستقل در اين فصل پيش بيني گرديدهها رديفاي و كم مصرف به صورت  هاي رشته و نصب المپ منظور نشده و المپ

  بـوده   با استاندارد مربوط  انداز و خازن ، راهالكترونيكي يا القايي باالست  بها شامل  فهرست  در اين  شده  درج  و كامپكت فلورسنت  هاي .چراغ17
 . است  منظور شده  مربوط  يها رديف  آنها در قيمت  كاربردن و به   تهيه  و هزينه

بـه صـورت    از جـنس آلومينيـوم آنـودايز شـده يـا ورق آهـن بـوده و       بهـا   فهرست  در اين  شده  درج  كامپكتفلورسنت و   هاي چراغبدنه . 18
 . الكترواستاتيك پودري بايد رنگ شده باشد

  به محل  ها و اتصال سرسيم  دادن  ، تطبيق كردن  ، آزمايش زدن ، برچسب دادن  و آرايش  به فرم  مربوط  ، هزينه كشي وكابل  كشي سيم  . در عمليات19
 . است شده   بيني و كابلشوها پيش ها ترمينال  يها رديف  در قيمت  مربوط

منظور   مربوط  يها رديف  در قيمت  آن  حمل  و هزينة  شده  در نظر گرفته  قرقره  روي  و تلفن  ، قوي فشار ضعيف  هاي كابل  انواع  تمام  . تحويل20
 . است گرديده

هـا   مفصل  قيمت  . همچنين است  طور كامل به   به آن  منضم  ملحقات  و تمام  مربوط  ها، كابلشوهاي سركابل  تهيه  قيمت  ها شامل سركابل  . قيمت21
 . است  طور كامل به   آن به   مربوط  لوازم  و تمام  مفصل  تهيه  قيمت  شامل

  مربـوط   يهـا  رديـف   ها در قيمت پالگ ها، و رول ها، پيچ بست  روكار، هزينه پي.وي.سيو   فوالدي  كشي ، لوله كشي ، كابل كشي . در مورد سيم22
 شود.  استفاده  متفرقه  وسايل  فصل  يها رديفبايد از   آن  هزينه  پرداخت  و براي  شدهن  بيني پيش
در   مربـوط   يهـا  رديـف از   مصـرفي   هاي بست  بهاي  ولي  گرديده  توكار تلقي  كشي ، لوله اصلي  و زيرسقف  كاذب  سقف  در داخل  كشي . لوله23

 شود. مي  پرداخت  متفرقه  وسايل  فصل
  سـاير اتصـاالت    . براي است  ، زانو و بوشن خم  شامل  فقط  شده  در نظر گرفته  ، اتصاالت .سي .وي يا پي  روكار يا توكار فوالدي  كشي ر لوله. د24

 شود.  استفاده  مربوط  فصول  يها رديفاز   طور جداگانه و بايد به   نشده  بيني پيش  اي هزينه
بهـا   فهرسـت   ها در اين آن  و تجهيزات  مصالح  ساخت  براي  كه  ييها رديفواحد   كارفرما، بهاي  و تصويبمشاور   تأييد مهندس  . در صورت25

 نافـذ  نيـز   اسـت   شده  ساخته  ديگري معتبر  استاندارد  و طبق  مشخصات  با همان  كه  تجهيزاتي و  ، درمورد مصالح است  شده مشخص  استانداردي
 . است

 شود. مي  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعيت صورتدر  1  پيوست  مطابقكار،  پاي  . مصالح26
 . در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد:27
، مشخصـات فنـي عمـومي،    هـاي اجرايـي   . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه27-1

 مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:
 نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه، -
 ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه، -
 ايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار،ار -
 متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات. -

. صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسـات  27-2
به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسـات   بايد توسط كارفرما

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسـات بـوده    فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي
 كاهد. ندس مشاور و پيمانكار نميهاي مه وليتوو از تعهدات و مس
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و ابالغ صرفاً با مسـووليت و تاييـد بـاالترين     . تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد27-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز         . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار 27-4
 باشد. نمي

 . است  شده  محاسبه 1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها بر مبناي فهرست  اين.28
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  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
  مقدمه

طـور   بيني نشده و بـه   ي مربوط پيشها رديفهاي كاذب در بهاي واحد  سازي محل نصب چراغ توكار در انواع سقف كاري و جا هزينه كنده .1
 شود. جداگانه پرداخت مي

 كسر خواهد شد.  مربوط  واحد رديف  درصد از بهاي 5باشد،   طرفه  يك  روكار رفلكتوري  سقفي  فلورسنت  چراغ  كه  در صورتي .2
هاي فلورسـنت   باشد. همچنين در چراغ اي، شبكه از نوع ورق فلزي يا پالستيكي مي هاي فلورسنت و كامپكت روكار و توكار شبكه . در چراغ3

 باشد. ردار، لوور از نوع ورق آهني رنگ شده ميروكار و توكار لوو
  واحـد رديـف    درصـد بـه بهـاي    20هاي فلورسنت روكار و توكار لووردار، لوور از نوع ورق آلومينيوم آنودايز شده باشد،  . چنانچه در چراغ4

 خواهد شد.  اضافه  مربوط
 باشد. ومينيوم آنودايز شده ميهاي كامپكت روكار و توكار لووردار، لوور از نوع ورق آل در چراغ .5
 دار، حباب از نوع پلكسي گالس شيري يا پريسماتيك است. هاي فلورسنت و كامپكت روكار و توكار حباب در چراغ .6
هـاي مـذكور    چنانچه در چراغ باشد. هاي فلورسنت و كامپكت روكار و توكار رفلكتوري، رفلكتور از نوع ورق آهني رنگ شده مي در چراغ .7
 خواهد شد.  اضافه  مربوط  واحد رديف  درصد به بهاي 20كتور از نوع ورق آلومينيوم آنودايز شده باشد، رفل
  واحد رديف  درصد به بهاي 20هاي كامپكت سيلندري توكار عمودي و افقي، رفلكتور از نوع آلومينيوم آنودايز شده باشد،  چنانچه در چراغ .8

 خواهدشد.  اضافه  مربوط
درصـد بـه    20هاي كامپكت سيلندري توكار عمودي و افقي شامل حباب از نوع پلكسي گالس شيري يا پريسـماتيك باشـند،    چراغ چنانچه .9

 بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد.
 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .10

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 

 شرح مختصر گروه گروه شماره شرح مختصر گروه گروه شماره
 . اي روكار شبكه  سقفي  كامپكت  چراغ 12 . ساده روكار قاب  سقفي  فلورسنت  چراغ 01
 . اي شبكهتوكار   سقفي  كامپكت  چراغ 13 . روكار رفلكتوري  سقفي  فلورسنت  چراغ 02
 . روكار لووردار  سقفي  كامپكت  چراغ 14 . توكار رفلكتوري  سقفي  فلورسنت  چراغ 03
 . توكار لووردار  سقفي  كامپكت  چراغ 15 اي. روكار شبكه  سقفي  فلورسنت  چراغ 04
 . دار روكار حباب  سقفي  كامپكت  چراغ 16 اي. توكار شبكه  سقفي  فلورسنت  چراغ 05
 . دار توكار حباب  سقفي  كامپكت  چراغ 17 . روكار لووردار  سقفي  فلورسنت  چراغ 06
 . سيلندري توكار عمودي  كامپكت  چراغ 18 . توكار لووردار  سقفي  فلورسنت  چراغ 07
 .اي با حباب پالستيكي گوشه  فلورسنت  چراغ 20 . دار حبابكار رو  سقفي  فلورسنت  چراغ 08
 .ديواري كدوئي روكار تمام پالستيكي  فلورسنت  چراغ 21 . دار حبابتوكار   سقفي  فلورسنت  چراغ 09
 . ديواري باالي روشوئي  فلورسنت  چراغ 22 . ساده  روكار قاب  سقفي  كامپكت  چراغ 10
   . روكار رفلكتوري  سقفي  كامپكت  چراغ 11
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بهای کل 

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

 عدد ۵٣۴,۵٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف روکار قاب ساده، با دو عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠١٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٣٨٩  
چراغ فلورسنـت سقف روکارقاب ساده، با ی عددالمـپ

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠١٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٣٩١  
چراغ فلورسنـت سقف روکار قاب ساده، با دو عدد المپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠١٠٩ 

 عدد ۵٠٠,٣١٩  
چراغ فلورسنـت سقف روکار قاب ساده، با ی عدد المپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠١١٠ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۴  
توری، با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار رفل

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٢٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۴١۴  
توری، با ی عدد چراغ فلورسنـت سقف روکار رفل

 وات. ٣۶المـپ فلورسنـت 
٠١٠٢٠۶ 

 عدد ۵٠٠,۴٨٢  
توری، با  دو عدد المـپچراغ فلورسنـت سقف روکار رفل

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠٢٠٩ 

 عدد ٣۵۶,۵٠٠  
توری، با ی عدد المپ چراغ فلورسنـت سقف روکار رفل

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠٢١٠ 

 عدد ٠٠٠,۶۴۴  
توری با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار رفل

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٣٠۵ 

 عدد ۵٠٠,۴۵٢  
توری با ی عدد المـپچراغ فلورسنـت سقف توکار  رفل

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٣٠۶ 

 عدد ۵٣٠,٠٠٠  
توری با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار رفل

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠٣٠٨ 

 عدد ٣٨۶,۵٠٠  
توری با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار رفل

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠٣٠٩ 

 عدد ٠٠٠,١,٢۵۴  
هچراغ  ای با چهار عدد المـپ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,١,٠٩١  
ه ای با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۴٠٢ 

 عدد ٧٣۶,۵٠٠  
ه ای با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶٢۶  
ه ای با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۴٠۴ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٨  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ٠٠٠,١,٠١۵  
ه ای با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۴٠۵ 

 عدد ٨۶٩,٠٠٠  
ه ای با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۴٠۶ 

 عدد ٠٠٠,۶۴۴  
ه ای با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۴٠٧ 

 عدد ٠٠٠,۵٠۵  
ه ای با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۴٠٨ 

 عدد ٠٠٠,١,٢٣۵  
ه ای با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۵٠١ 

 عدد ١,٠٧۶,۵٠٠  
ه ای با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۵٠٢ 

 عدد ٨٣٨,٠٠٠  
ه ای با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۵٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶٢٠  
ه عدد المـپای با ی  چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠۵٠۴ 

 عدد ۵٠٠,١,٠١٠  
ه ای با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۵٠۵ 

 عدد ٩٠٨,٠٠٠  
ه ای با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۵٠۶ 

 عدد ۶۴۵,۵٠٠  
هچراغ فلورسنـت سقف توکار  ای با دو عدد المـپ شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۵٠٧ 

 عدد ۵۶٢,٠٠٠  
ه ای با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار شب

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠١٠۵٠٨ 

 عدد ٠٠٠,١,٢۵۴  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با چهار عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,١,٠٩١  
فلورسنـت سقف روکار لووردار با سه عدد المـپچراغ 

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٨۴٨  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با دو عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶١٩  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با ی عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠۶٠۴ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٩  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ٠٠٠,١,٠١۵  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با چهار عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠۶٠۵ 

 عدد ٩٠٩,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با سه عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠۶٠۶ 

 عدد ٧٣٢,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با دو عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠۶٠٧ 

 عدد ۶۵١,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف روکار لووردار با ی عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠۶٠٨ 

 عدد ٠٠٠,١,٢٣۵  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با چهار عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٧٠١ 

 عدد ١,٠٧۶,۵٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با سه عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٧٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٨۴۵  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با دو عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٧٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶٧٣  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با ی عدد المـپ

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٧٠۴ 

 عدد ١,٠٧٨,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با چهار عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٧٠۵ 

 عدد ٩٠٨,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با سه عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٧٠۶ 

 عدد ٧٣٣,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با دو عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٧٠٧ 

 عدد ۶۵١,٠٠٠  
المـپچراغ فلورسنـت سقف توکار لووردار با ی عدد 

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٧٠٨ 

 عدد ١,٢۴٢,٠٠٠  
دار با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٨٠١ 

 عدد ١,٠٨٩,٠٠٠  
دار با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٨٠٢ 

 عدد ٨٢۴,۵٠٠  
دار با دو عدد المـپ حبابچراغ فلورسنـت سقف روکار 

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٨٠٣ 

 عدد ۶۵٢,٠٠٠  
دار با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنت 
٠١٠٨٠۴ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٠  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ٠٠٠,١,١٢۴  
دار با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٨٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٩٠٧  
دار با سه عدد المـپ سقف روکار حباب چراغ فلورسنـت

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٨٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٧٣٠  
دار با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٨٠٧ 

 عدد ۶٢١,٠٠٠  
دار با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف روکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٨٠٨ 

 عدد ١,٢٠٩,٠٠٠  
دار با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,١,٠۴٩  
دار با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٩٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٨١٧  
دار با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٩٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶۴۶  
دار با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ٣۶فلورسنـت 
٠١٠٩٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٩٧٣  
دار با چهار عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٩٠۵ 

 عدد ٨٧٠,٠٠٠  
دار با سه عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٩٠۶ 

 عدد ۶٩۴,۵٠٠  
دار با دو عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٩٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۶١٢  
دار با ی عدد المـپ چراغ فلورسنـت سقف توکار حباب

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٠٩٠٨ 

 عدد ۵٠٠,۵۵٢  
ت سقف روکار قاب ساده با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٠٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴٣۶  
ت سقف روکار قاب ساده با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٠٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۴١٠  
ت سقف روکار قاب ساده با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٠٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۵۵٢  
توری با دو عدد المـپ ت سقف روکار رفل چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١١٠١ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١١  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,۴۴٧  
توری با ی عدد المـپ ت سقف روکار رفل چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١١٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٣۶٨  
توری با ی عدد المـپ ت سقف روکار رفل چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,١,١۴٧  
ه ت سقف روکار شب المـپای با چهار عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٩۶٢  
ه ت سقف روکار شب ای با سه عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٢٠٢ 

 عدد ٧٨٨,٠٠٠  
ه ت سقف روکار شب ای با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٢٠٣ 

 عدد ۶١۴,۵٠٠  
ه ت سقف روکار شب المـپای با ی عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٢٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۶۵۴  
ه ت سقف روکار شب ای با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٢٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۵٢٢  
ه ت سقف روکار شب ای با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٢٠٨ 

 عدد ١,١٢٩,٠٠٠  
ه ت سقف توکار شب المـپای با چهار عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٣٠١ 

 عدد ٩۴٨,٠٠٠  
ه ت سقف توکار شب ای با سه عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٣٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٧٨٣  
ه ت سقف توکار شب ای با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶١٢  
ه ت سقف توکار شب المـپای با ی عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٣٠۴ 

 عدد ١,٠١٧,٠٠٠  
ه ت سقف توکار شب ای با چهار عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٣٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٨۶٩  
ه ت سقف توکار شب ای با سه عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٣٠۶ 

 عدد ۵٨۶,۵٠٠  
ه ت سقف توکار شب المـپای با دو عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٣٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۵٢٢  
ه ت سقف توکار شب ای با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٣٠٨ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

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

 عدد ٠٠٠,١,٢٠۴  
ت سقف روکار لوردار با چهار عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۴٠١ 

 عدد ١,٠٣٠,٠٠٠  
ت سقف روکار لوردار با سه عدد  المـپچراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۴٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٨٩٩  
ت سقف روکار لوردار با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۴٠٣ 

 عدد ٧٢۶,۵٠٠  
ت سقف روکار لوردار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۴٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۶٧۵  
ت سقف روکار لوردار با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١۴٠٧ 

 عدد ۵٩۶,۵٠٠  
ت سقف روکار لوردار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١۴٠٨ 

 عدد ١,٢١٩,٠٠٠  
ت سقف توکار لوردار با چهار عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۵٠١ 

 عدد ١,٠١۵,۵٠٠  
ت سقف توکار لوردار با سه عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۵٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٨٩۶  
ت ت سقف توکار لوردار با دو عدد المـپ کامپ چراغ کامپ

 وات. ٣۶
٠١١۵٠٣ 

 عدد ٧٢۴,۵٠٠  
ت سقف توکار لوردار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۵٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶۴٩  
ت ت سقف توکار لوردار با دو عدد المـپ کامپ چراغ کامپ

 وات. ١٨
٠١١۵٠٧ 

 عدد ۵١۶,۵٠٠  
ت سقف توکار لوردار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١۵٠٨ 

 عدد ١,١٨١,٠٠٠  
ت سقف روکار حباب دار با چهار عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۶٠١ 

 عدد ١,٠٠۵,۵٠٠  
ت سقف روکار حباب دار با سه عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۶٠٢ 

 عدد ٨٧۵,۵٠٠  
ت سقف روکار حباب دار با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶۶١  
ت سقف روکار حباب دار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١۶٠۴ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ٠٠٠,۵۵۵  
ت سقف روکار حباب دار با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١۶٠٧ 

 عدد ٣٩۶,۵٠٠  
ت سقف روکار حباب دار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١۶٠٨ 

 عدد ١,١۴٨,٠٠٠  
ت سقف توکار حباب دار با چهار عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٧٠١ 

 عدد ٩٧٧,٠٠٠  
ت سقف توکار حباب المـپدار با سه عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٧٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٨۵٧  
ت سقف توکار حباب دار با دو عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٧٠٣ 

 عدد ۶٨۵,۵٠٠  
ت سقف توکار حباب دار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ٣۶کامپ
٠١١٧٠۴ 

 عدد ۶٢٢,٠٠٠  
ت سقف توکار حباب المـپدار با دو عدد  چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٧٠٧ 

 عدد ۵٠٠,۴۶٣  
ت سقف توکار حباب دار با ی عدد المـپ چراغ کامپ

ت   وات. ١٨کامپ
٠١١٧٠٨ 

  
 عدد ۵٠٠,١٨٣

ت سیلندری بدون حباب توکار عمودی به قطر چراغ کامپ
تور سفید رنگ و ی عدد المـپ سانت ١٠ متر و با رفل

ت   وات. ٩کامپ

٠١١٨٠١ 

  
 عدد ٢١٩,٠٠٠

ت سیلندری بدون حباب توکار عمودی به قطر چراغ کامپ
تور سفید رنگ و ی عدد سانت ١۴یا  ١٢ متر و با رفل

ت   وات. ١٨المـپ کامپ

٠١١٨٠٢ 

  
 عدد ٢۶۵,۵٠٠

ت سیلندری بدون حباب توکار عمودی به قطر چراغ کامپ
تور سفید رنگ و شیشه سندبالست سانت ١۴ متر و با رفل

ت   وات. ١٨محافظ و ی عدد المـپ کامپ

٠١١٨٠٣ 

 عدد ٧٩١,٠٠٠  
ای با دو عدد چراغ فلورسنت با حباب پالستی گوشه

 وات. ٣۶المـپ فلورسنت 
٠١٢٠٠١ 

 عدد ۶١١,٠٠٠  
ای با ی عدد چراغ فلورسنت با حباب پالستی گوشه

 وات. ٣۶المـپ فلورسنت 
٠١٢٠٠٢ 

 عدد ۴٨٨,٠٠٠  
ای با دو عدد با حباب پالستی گوشهچراغ فلورسنت 
 وات. ١٨المـپ فلورسنت 

٠١٢٠٠٣ 

 عدد ۴٢٩,٠٠٠  
ای با ی عدد چراغ فلورسنت با حباب پالستی گوشه

 وات. ١٨المـپ فلورسنت 
٠١٢٠٠۴ 



  فلورسنت  های .چراغ اول  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,۴٧٨  
چراغ فلورسنت دیواری کدویی بلند روکار تمام پالستی

 وات. ١٨با دو عدد المـپ فلورسنت 
٠١٢١٠١ 

  
 عدد 

چراغ فلورسنت دیواری باالی روشویی با ی عدد المـپ
 وات. ٣۶فلورسنت 

٠١٢٢٠١ 

 عدد ۵٣۵,۵٠٠  
چراغ فلورسنت دیواری باالی روشویی با ی عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنت 
٠١٢٢٠٢ 



 های کم مصرف ها با المپ چراغ.  دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥  
 

 

 های کم مصرف ها با المپ چراغ.  دوم  فصل
 
  مقدمه 
  و به كاربردن  تهيه  و هزينه  است  مناسب  نسوز و ترمينال  بندي ، سيم مرغوب  چيني  هاي سرپيچ  ، شامل فصل  در اين  شده  درج  هاي چراغ  .تمام1

 . است  واحد كار منظور شده  آنها، جزو بهاي
اي و كم مصرف به صورت  هاي رشته هاي درج شده در اين فصل، هزينه تهيه و نصب المپ منظور نگرديده و المپ . در قيمت پايه چراغ2

 اند. ي مستقل در اين فصل پيش بيني گرديدهها رديف
  واحد رديف  درصد به بهاي 10باشند،   و گلند مربوط  ، خروجي با ورودي  كشي سيم  براي 3و  2، 1  هاي گروه  هاي چراغ  كه  .در صورتي3

 خواهد شد.  اضافه  مربوط
 خواهد شد.  اضافه  مربوط  واحد رديف  درصد به بهاي 15كليد سرخود باشند،   ، از نوع3  گروه  هاي چراغ  كه  .در صورتي4
 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 7ات باشند، ، از نوع م12هاي گروه  . در صورتي كه المپ5
 E27داراي كالهك  15هاي كم مصرف پيچي گروه  و المپ E14داراي كالهك  14گروه  Spiral ،(3Uهاي كم مصرف پيچي ( . المپ6
 باشد. مي
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت .به 7
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح   گروه شماره
 اي چراغ سقفي روكار با حباب شيشه 01
 اي سقفي روكار با پايه چيني و حباب شيشه  چراغ 02
 اي ديواري روكار با پايه چيني و حباب شيشه  چراغ 03
 و حداكثر نيم متر سيم E27سرپيچ با كاليتي  04
 چراغ دكوراتيو ديواري با بدنه فلزي و حباب پالستيكي 05
 چراغ دكوراتيو فضاي داخلي روكار با پايه قابل تنظيم 06
 اي چراغ دكوراتيو سقفي روكار استوانه 07
 اي چراغ دكوراتيو سقفي توكار استوانه 08
 چراغ توكار هالوژن 09
 چراغ هالوژن ريلي 10
 E14با كالهك  3Uالمپ كم مصرف پيچي،  14

 E27المپ كم مصرف پيچي با كالهك  15

 LEDالمپ و مهتابي  16

 



 های کم مصرف ها با المپ چراغ.  دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,٢۴٧  
چراغ سقف روکار، با حباب شیشه ای گرد یا چهارگوش به

 متر. سانت ٣٠قطر حدود 
٠٢٠١٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢٣۵  
به چراغ سقف روکار، با حباب شیشه ای گرد یا چهارگوش

 متر. سانت ٢۵قطر حدود 
٠٢٠١٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١٩٣  
، حباب شیشه ای کروی به چراغ سقف روکار، با پایه چین

 متر. سانت ١٨قطر حدود 
٠٢٠٢٠١ 

 عدد ١٩١,٠٠٠  
، حباب شیشه ای کروی به چراغ سقف روکار، با پایه چین

 متر. سانت ١۴قطر حدود 
٠٢٠٢٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١٩٧  
، حباب شیشه ای کروی چراغ دیواری روکار، با پایه چین

 متر.  سانت ١٨قطر حدود  به 
٠٢٠٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٨٨  
، حباب شیشه ای کروی چراغ دیواری روکار، با پایه چین

 متر.  سانت ١۴قطر حدود  به 
٠٢٠٣٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۵٠  
ترمینال، با حداکثر نیم مترسیم دوال، با E٢٧سرپیچ باکالیت 

 مربوط.
٠٢٠۴٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢۶۴  
چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حباب پالستی

 .E١٤شیری و دو عدد سرپیچ 
٠٢٠۵٠١ 

 عدد ٢٢۴,۵٠٠  
چراغ دکوراتیو دیواری، با بدنه فلزی و حباب پالستی

 .E١٤شیری و ی عدد سرپیچ 
٠٢٠۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٣٠  
چراغ دکوراتیو فضای داخل روکار با پایه قابل تنظیم و

 وات. ١۵٠و با قدرت حداکثر  E٢٧سرپیچ 
٠٢٠۶٠١ 

  
 عدد ٢١۴,۵٠٠

چراغ دکوراتیو سقف روکار استوانه ای، ساخته شده از
رنگ ای به  آلومینیوم آنودایز شده، با نور پخش کن دندانه

.  مش

٠٢٠٧٠١ 

  
 عدد ٢٧٣,٠٠٠

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

.  کرمه یا رنگ

٠٢٠٨٠١ 

 عدد ١٩١,٠٠٠  
ولت با بدنه فلزی و محفظه ١٢چراغ رنگ توکار هالوژن 

 ثابت و با ترانسفورماتور مربوط.
٠٢٠٩٠١ 

.  ١٢ریل چراغ ریل هالوژن  مترطول ٠٠٠,١۵۵    ٠٢١٠٠١ ولت

 مترطول ٢١٧,٠٠٠  
چراغ هالوژن مخصوص ریل با بدنه فلزی بدون

 ترانسفورماتور مربوط.
٠٢١٠٠٢ 

 مترطول ٢٧۴,۵٠٠  
هالوژن  وات مخصوص چراغ ۵٠ولت  ١٢ترانسفورماتور 

.  ریل
٠٢١٠٠٣ 



 های کم مصرف ها با المپ چراغ.  دوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٢١۴٠١ وات. ١١المپ کم مصرف پیچ  عدد ٩١,٠٠٠  

 ٠٢١۴٠٢ وات. ١٣المپ کم مصرف پیچ  عدد   

 ٠٢١۴٠٣ وات. ١۵ ٣Uالمپ کم مصرف  عدد ۶٠٠,٩٠  

 ٠٢١۵٠١ وات. ١۵المپ کم مصرف پیچ  عدد   

 ٠٢١۵٠٢ وات.١٨المپ کم مصرف پیچ  عدد ٩٠٠,٩۵  

 ٠٢١۵٠٣ وات. ٢٣المپ کم مصرف پیچ  عدد ۵٠٠,٨٩  

 ٠٢١۵٠۴ وات. ٢۶المپ کم مصرف پیچ  عدد ٩٩,٣٠٠  

 ٠٢١۵٠۵ وات. ٣٠المپ کم مصرف پیچ  عدد ۵٠٠,١٢٣  

 ٠٢١۵٠۶ وات. ٣۶المپ کم مصرف پیچ  عدد ٠٠٠,١٢۵  

 ٠٢١۵٠٧ وات. ۵٠المپ کم مصرف پیچ  عدد ۵٠٠,٢٠٣  

 ٠٢١۵٠٨ وات. ۶٠المپ کم مصرف پیچ  عدد ۵٠٠,٢٣٨  

 ٠٢١۵٠٩ وات. ٧۵المپ کم مصرف پیچ  عدد ٣۶٢,٠٠٠  

 ٠٢١۶٠١ .LEDوات  ۵المپ  عدد ٢٣٥,٠٠٠  

 ٠٢١۶٠٢ .LED وات ١٠المپ  عدد ٣٦٧,٥٠٠  

 ٠٢١۶١١ .LEDوات  ١٠مهتابی  عدد ٥٣١,٥٠٠  

 ٠٢١۶١٢ .LED وات ٢٠مهتابی  عدد ٨١٦,٥٠٠  



  صنعت  های . چراغ سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨  
 

 

  صنعت  های . چراغ سوم  فصل
 

  مقدمه
و به   تهيه  و هزينه  است  مناسب  نسوز و ترمينال  بندي ، سيم مرغوب  چيني  سرپيچهاي  ، شامل فصل  دراين  شده  درج صنعتي  هاي چراغ  تمام .1

 . است واحد كار منظور شده   بهايآنها، جزو   كاربردن
  تهيه  و هزينه  است  با استاندارد مربوط  خازنانداز و  راهو   ترانس  ) شامل6  (گروهبا رفلكتور آلومينيومي آنودايز شده   صنعتي  هاي چراغ  تمام .2

 . است  واحد كار منظور شده  آنها جزو بهاي  كار بردن و به 
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   سيدستر  منظور سهولت به  .3
 

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

 و گردوغبار.  ضد رطوبت  و سرپيچ  ساده  روكار با قاب  سقفي  فلورسنت  چراغ 01
 . معمولي  و گردوغبار با سرپيچ  روكار ضد رطوبت  سقفي  فلورسنت  صنعتي  چراغ 02
 . ضد رطوبت  و گردوغبار با سرپيچ  روكار ضد رطوبت  سقفي  فلورسنت  صنعتي  چراغ 03
 . ضد رطوبت  با سرپيچ  رفلكتوري  فلورسنت  صنعتي  چراغ 04
 . آنودايز شده  با رفلكتور آلومينيومي  صنعتي  چراغ 06
 . و سبد محافظ  اي شيشه  با حباب  تونلي  چراغ 07
 . كربنات از مواد پلي  شده  ساخته  ضد رطوبت  تونلي  فلورسنت  چراغ 08

 



  صنعت  های . چراغ سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۶٢٧,٠٠٠

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

 وات. ٣۶

٠٣٠١٠١ 

  
 عدد ۵٠٨,٠٠٠

سقف روکار، باقاب ساده، سرپیچهای ضدچراغ فلورسنـت 
٣۶رطوبـت و گرد و غبار، با ی عدد المـپ فلورسنـت 

 وات.

٠٣٠١٠٢ 

  
 عدد ١,١۴٧,٠٠٠

چراغ صنعت فلورسنـت سقف روکار، ضد رطوبـت و گرد
، حباب پالستی شفاف، قاب و غبار، با سرپیچ معمول

 وات. ٣۶آلومینیوم و با سه عدد المـپ فلورسنـت 

٠٣٠٢٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٠١٩

چراغ صنعت فلورسنـت سقف روکار، ضد رطوبـت و گرد
، حباب پالستی شفاف، قاب و غبار، با سرپیچ معمول

 وات. ٣۶آلومینیوم و با دو عدد المـپ فلورسنـت 

٠٣٠٢٠٢ 

  
 عدد ١,١٣۵,۵٠٠

چراغ صنعت فلورسنـت سقف روکار، ضد رطوبـت و گرد
ضد رطوبـت، حباب پالستی شفاف، و غبار، با سرپیچ

 وات. ٣۶قاب آلومینیوم و با دو عدد المـپ فلورسنـت 

٠٣٠٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,١,١٣٨  
توری، با سرپیچ های ضد چراغ صنعت فلورسنـت رفل

 وات. ٣۶رطوبـت و با سه عدد المـپ فلورسنـت 
٠٣٠۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶٨۵  
توری، با  های ضد سرپیچچراغ صنعت فلورسنـت رفل

 وات. ٣۶رطوبـت و با دو عدد المـپ فلورسنـت 
٠٣٠۴٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٩٠١  
تور آلومینیوم آنودایز شده و ی چراغ صنعت با رفل

 وات بخار جیوه، با توزیع پهن نور. ٢۵٠عدد المـپ 
٠٣٠۶٠١ 

  
 عدد ١,٠۴۶,۵٠٠

تور آلومینیوم آنودایز شده و ی چراغ صنعت با رفل
ناتور سه ٢۵٠المـپ عدد  سیمه با وات بخار سدیم و ای

 توزیع پهن نور.

٠٣٠۶٠٢ 

  
 عدد 

تور آلومینیوم آنودایز شده و ی چراغ صنعت با رفل
ناتور سه ٢۵٠عدد المـپ  سیمه با وات متال هاالید و ای

 توزیع پهن نور.

٠٣٠۶٠٣ 

 عدد ١,١٧٩,٠٠٠  
تور آلومینیوم  آنودایز شده و یچراغ صنعت با رفل

 وات بخار جیوه، با توزیع پهن نور. ۴٠٠عدد المـپ 
٠٣٠۶٠۴ 

  
 عدد 

تور آلومینیوم آنودایز شده و ی چراغ صنعت با رفل
ناتور سه ۴٠٠عدد المـپ  سیمه با وات بخار سدیم و ای

 توزیع پهن نور.

٠٣٠۶٠۵ 



  صنعت  های . چراغ سوم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد 

تور آلومینیوم آنودایز شده و  یچراغ صنعت با رفل
ناتور سه ۴٠٠عدد المـپ  سیمه با وات متال هاالید و ای

 توزیع پهن نور.

٠٣٠۶٠۶ 

 عدد ٠٠٠,١٧۴  
ای با بدنه آلومینیوم تحت چراغ تونل گرد با حباب شیشه

 وات کم مصرف. ٣۶فشار، سبد محافظ و ی عدد المپ 
٠٣٠٧٠١ 

  
 عدد ١٧٣,٠٠٠

آلومینیومای با بدنه  چراغ تونل بیض با حباب شیشه
وات کم ٣۶تحت فشار، سبد محافظ و ی عدد المپ 

 مصرف.

٠٣٠٧٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١,٣٠٢  
چراغ فلورسنـت تونل ضد رطوبـت، ساخته شده از مواد

 وات. ٣۶پل کربنات، با سه عدد المـپ فلورسنـت 
٠٣٠٨٠١ 

 عدد ١,١٩٠,٠٠٠  
چراغ فلورسنـت تونل ضد رطوبـت، ساخته شده از مواد

 وات. ٣۶کربنات، با دو عدد المـپ فلورسنـت پل 
٠٣٠٨٠٢ 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١  
 

 

 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 

  مقدمه
  ، سرپيچ با استاندارد مربوط  و خازنانداز  و راه  ترانس  ، شامل فصل  در اين  شده  درجيا سديم   بخار جيوه  با المپ  خياباني  هاي چراغ  تمام .1

 . است واحد كار منظور شده   آنها، جزو بهاي  و به كاربردن  تهيه  و هزينة  نسوز است  متر سيم  و يك  چيني
  واحد رديف  بهاي  ازدرصد  8وات استفاده شود  100اي  از المپ رشته 040602) و چراغ چمني رديف 05غ پاركي (گروه چنانچه در چرا .2

 شد. خواهد  كسر  مربوط
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .3
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 . ديمسيا   بخار جيوه  و المپ  شفاف  پالستيكي  و حباب  و رفلكتور آنودايزشده  آلومينيومي  با بدنة  خياباني  چراغ 02

03 
خار ب  و المپ  اي شيشه  و حباب  فشار و رفلكتور آنودايزشده  تحت  شده ريخته  آلومينيومي  با بدنة  خياباني  راغچ

 . جيوه
 . اي كوره  و رنگ  فلزي  با قاب  تاب  معابر پهن  راغچ 04
 . پالستيكي  با حباب  پاركي  چراغ 05
 . پالستيكي  با حباب   چمني  چراغ 06
 . پالستيكي  با حباب  نرده  روي  نصب  قابل  مكعبي  چراغ 07
  



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٩٢١,٠٠٠

تور آنودایز شده و ، رفل چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم
حباب پالستی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و حرارت،

 وات بخار جیوه. ١٢۵از نوع الک پشت با ی عدد المـپ 

٠۴٠٢٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٣٨٧

تور آنودایز شده و ، رفل چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم
پالستی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و حرارت،حباب 

 وات بخار جیوه. ٢۵٠از نوع الک پشت با ی عدد المـپ 

٠۴٠٢٠٢ 

  
 عدد ٢,٠٢٣,٠٠٠

تور آنودایز شده و ، رفل چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم
حباب پالستی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و حرارت،

 وات بخار جیوه. ۴٠٠ از نوع الک پشت با ی عدد المـپ

٠۴٠٢٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,۵۴٧,١

تور آنودایز شده و ، رفل چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم
حباب پالستی شفاف و مقاوم درمقابل ضربه و حرارت،

وات بخار سدیم ٢۵٠از نوع الک پشت با ی عدد المـپ 
 تحـت فشار.

٠۴٠٢٠۴ 

  

 عدد ٢,٢٣٨,٠٠٠

تور آنودایز شده وچراغ خیابان با بدنه  ، رفل آلومینیوم
حباب پالستی شفاف و مقاوم در مقابل ضربه و حرارت،

وات بخارسدیم ۴٠٠از نوع الک پشت با ی عدد المـپ 
 تحـت فشار.

٠۴٠٢٠۵ 

  

 عدد ۵٠٠,١,٣٠٠

اسـت) چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم ریخته شده (دای
تورآنودایز شده، با  ای حباب شیشهتحـت فشار و رفل

پریسماتی ضدحرارت و مقاوم در مقابل ضربه و با ی
 وات بخارجیوه. ١٢۵عدد المـپ 

٠۴٠٣٠١ 

  

 عدد ١,٧۵٩,٠٠٠

اسـت) چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم ریخته شده (دای
تورآنودایز شده، باحباب شیشه ای تحـت فشار و رفل

با یپریسماتی ضد حرارت و مقاوم در مقابل ضربه و 
 وات بخار جیوه. ٢۵٠عدد المـپ 

٠۴٠٣٠٢ 

  

 عدد ۴٠۴,۵٠٠,٢

اسـت) چراغ خیابان با بدنه آلومینیوم ریخته شده دای
تورآنودایز شده، با حباب شیشه ای تحـت فشار و رفل
پریسماتی ضد حرارت و مقاوم در مقابل ضربه و با ی

 وات بخار جیوه. ۴٠٠عدد المـپ 

٠۴٠٣٠٣ 

  

 عدد ۵٣٠,٠٠٠

٣۵چراغ معابر لعابی پهن تاب با قاب فلزی، به قطر حدود 
متر، با سانت ١٨قطر حدود  متر و حباب پالستی به سانت

وات و با پایه فلزی مربوط، ١۵٠ای  ی عدد المـپ رشته
 برای نصـب روی تیر یا دیوار.

٠۴٠۴٠١ 



 آزاد  فضای  های . چراغ چهارم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٧٩٩,٠٠٠

متر سانت ٢۵چراغ پارک باحباب پالستی کروی به قطر 
و سبد محافظ از نوع آلومینیوم ریختگ و با ی عدد

 وات گازی. ١۶٠المـپ 

٠۴٠۵٠٣ 

  
 عدد ٧٨۵,۵٠٠

متر سانت ٣٠چراغ پارک با حباب پالستی کروی به قطر 
و سبد محافظ از نوع آلومینیوم ریختگ و با ی عدد

 وات گازی. ١۶٠المـپ 

٠۴٠۵٠۴ 

 عدد ٣٧٢,٠٠٠  
ل و چراغ پارک با ن مخروط ش حباب پل کربنات نش

 وات گازی. ١۶٠یا طبق آلومینیوم و با ی عدد المـپ 
٠۴٠۵٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٣۵۴  
چراغ چمن پایه کوتاه استوانه ای، با حباب پالستی و

 وات رشته ای. ١٠٠ی عدد المـپ 
٠۴٠۶٠١ 

  
 عدد ۴۶۶,۵٠٠

متر سانت ٢۵چراغ چمن با حباب پالستی کروی به قطر 
، بدون سبد محافظ و با ی و نگهدارنده حباب آلومینیوم

 وات گازی. ١۶٠عدد المـپ 

٠۴٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٣٩١  
عبی قابل نصـب روی نرده، با حباب پالستی و چراغ م

 وات رشته ای. ١٠٠ی عدد المـپ 
٠۴٠٧٠١ 



  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤  
 

 

  مخصوص  های . چراغ پنجم  فصل
 

  مقدمه
 باشد. ) داراي بدنه فلزي با رنگ الكترواستاتيك پودري بوده و حباب آن پريسماتيك مي02. چراغ پالستيكي بيمارستاني (گروه 1
 7وات براي هر خانه باشد  20) داراي سه عدد المپ فلورسنت 08و  07چراغ ويژه فيلم راديولوژي ديواري روكار و توكار (گروه . چنانچه 2

 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد.
 د.درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد ش 10وات از نوع غيرمتقارن باشد  2*  400. چنانچه نورافكن 3
 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 3وات از نوع غيرمتقارن باشند  2000و  1000هاي  . چنانچه نورافكن4
درصد به بهاي واحد رديف  10وات (متقارن و غيرمتقارن) داراي المپ متال هااليد باشند.  2*  400و  400، 250هاي  . چنانچه نورافكن5

 مربوط اضافه خوهد شد.
درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه  3وات (متقارن و غيرمتقارن) داراي المپ متال هااليد باشند  2000و  1000هاي  چنانچه نورافكن .6

 خواهد شد.
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .7
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 . مرتفع  ساختمانهاي  قرمز براي  كننده  آگاه  چراغ 01
 . بيمارستاني  پالستيكي  چراغ 02
 . فلزي  با قاب  بستري  تخت  بيمارستاني  فلورسنت  چراغ 03
 راهنما. چراغ 04
 پريسماتيك اتاق عمل روكار.  چراغ 05
 پريسماتيك اتاق عمل توكار.  چراغ 06
 وكار.ر  ديواري (نگاتسكوپ)  راديولوژي  فيلم  ويژة  چراغ 07
 كار.تو  ديواري (نگاتسكوپ)  راديولوژي  فيلم  ويژة  چراغ 08
 .ميآلومينيو  هبا بدن  نورافكن 09
 نما. چراغ استخر و آب 10
 ضدانفجار.چراغ  11
 . بنفش  ماوراي  ويژه  چراغ 12

  



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد 

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با درجه
ن، ی عدد به ۴۴IPحفاظـت  طور کامل، با شیشه نش

وات رشته ای، تسمه اتصال، بدون تابلوی فرمان ١٠٠المـپ 
 مربوط، و بدون پایه.

٠۵٠١٠١ 

  

 عدد 

چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمانهای مرتفع با درجه
ن، ی عدد المـپ به ۴۴IP حفاظـت طورکامل، با شیشه نش

وات رشته ای، تسمه اتصال، بدون تابلوی فرمان ١٠٠
 مربوط، و بدون پایه ول دوبله.

٠۵٠١٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١,٠۵٩  
چراغ پالستی بیمارستان (باالی تخـت) با سه عدد المـپ

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠۵٠٢٠١ 

 عدد ٨١٧,٠٠٠  
بیمارستان (باالی تخـت) با دو عدد المـپچراغ پالستی 

 وات. ١٨فلورسنـت 
٠۵٠٢٠٢ 

 عدد ۶١٣,٠٠٠  
چراغ پالستی بیمارستان (باالی تخـت) با ی عدد

 وات. ١٨المـپ فلورسنـت 
٠۵٠٢٠٣ 

  

 عدد ۴۴٨,٠٠٠,١

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستان تخـت بستری، با دو
، با کلید وات برای ٣۶عدد المـپ فلورسنـت  نور عموم

وات برای مطالعه، ١٨ی پل و ی عدد المـپ فلورسنـت 
.  با کلید نخ

٠۵٠٣٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,١,١٩٩

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستان تخـت بستری، با
، با ٣۶ی عدد المـپ فلورسنـت  وات برای نور عموم

وات برای ١٨کلید ی پل و ی عدد المـپ فلورسنـت 
.  مطالعه، با کلید نخ

٠۵٠٣٠٢ 

  

 عدد ۵٠٠,۶۶٢,١

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستان تخـت بستری، با دو
، با کلید ٣۶عدد المـپ فلورسنـت  وات برای نور عموم

وات برای مطالعه، ١٨ی پل و ی عدد المـپ فلورسنـت 
دار با کلید نخ درصورت که دارای ی عدد پریز برق ارت

طرف بوده و ی عدد شاس احضار با محل فیشدر دو 
گالبی و ی عدد پریز تلفن در ی طرف پیش بین شده

 باشد.

٠۵٠٣٠٣ 



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵٩٢,٠٠٠,١

چراغ فلورسنـت قاب فلزی بیمارستان تخـت بستری، با
، با ٣۶ی عدد المـپ فلورسنـت  وات برای نور عموم

برای وات ١٨کلید ی پل و ی عدد المـپ فلورسنـت 
مطالعه، با کلید نخ درصورت که دارای ی عدد پریز برق

دار در دو طرف بوده و ی عدد شاس احضار با محل ارت
فیش گالبی و ی عدد پریز تلفن در ی طرف پیش بین

 شده باشد.

٠۵٠٣٠۴ 

  
 عدد ٢٧٧,٠٠٠

چراغ ویژه روشن کردن کف، از نوع دیواری توکار با بدنه
ه فلزی و صفحه روی ای، چراغ از ورق استینلـس استیل شب

 وات. ٢۵با سرپیچ مرغوب و ی عدد المـپ شمع 

٠۵٠۴٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۶۶

چراغ راهنما (خروج) روکار با بدنه فلزی و صفحه روی
س گالس شفاف یا شیری و ی عدد چراغ از طلق پل

ت   وات. ١٨المپ کامپ

٠۵٠۴٠٢ 

  

 عدد ۵٠٠,١,٨١٠

اتاق عمل روکار با بدنه فلزی و حباب ازچراغ پریسماتی 
س گالس پریسماتی مجهز به فریم آلومینیوم نوع ورق پل

تور از نوع آلومینیوم آنودایز  و الستی آب بندی و با رفل
 وات. ٣۶شده و با چهار عدد المپ فلورسنت 

٠۵٠۵٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,۴٩٩,١

حباب ازچراغ پریسماتی اتاق عمل روکار با بدنه فلزی و 
س گالس پریسماتی مجهز به فریم آلومینیوم نوع ورق پل

تور از نوع آلومینیوم آنودایز  و الستی آب بندی و با رفل
 وات. ٣۶شده و با سه عدد المپ فلورسنت 

٠۵٠۵٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,١,٢٨۴

چراغ پریسماتی اتاق عمل روکار با بدنه فلزی و حباب از
س گالس  پریسماتی مجهز به فریم آلومینیومنوع ورق پل

تور از نوع آلومینیوم آنودایز  و الستی آب بندی و با رفل
 وات. ٣۶شده و با دو عدد المپ فلورسنت 

٠۵٠۵٠٣ 

  

 عدد ١,٧٩۶,۵٠٠

چراغ پریسماتی اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از
س گالس پریسماتی مجهز به فریم آلومینیوم نوع ورق پل

تور از نوع آلومینیوم آنودایز  الستی آب و بندی و با رفل
 وات. ٣۶شده و با چهار عدد المپ فلورسنت 

٠۵٠۶٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,۵۵٧,١

چراغ پریسماتی اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از
س گالس پریسماتی مجهز به فریم آلومینیوم نوع ورق پل

تور از  و الستی آب نوع آلومینیوم آنودایز بندی و با رفل
 وات. ٣۶شده و با سه عدد المپ فلورسنت 

٠۵٠۶٠٢ 



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ١,١۶٢,٠٠٠

چراغ پریسماتی اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از
س گالس پریسماتی مجهز به فریم آلومینیوم نوع ورق پل

تور از نوع آلومینیوم آنودایز  و الستی آب بندی و با رفل
 وات. ٣۶عدد المپ فلورسنت  شده و با دو

٠۵٠۶٠٣ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۴,١

وپ) دیواری روکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با کلید قطع و وصل بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی استینلـس استیل، و نگهدارنده فیلم ساچمه
نوع طور کامل از وات به  ١٨با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 ی خانه.

٠۵٠٧٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢,٢٧٩

وپ) دیواری روکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با دو عدد کلید قطع بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی استینلـس و وصل و نگهدارنده فیلم ساچمه
وات برای هر خانه ١٨استیل، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 کامل از نوع دو خانه ی واحدی. طور به 

٠۵٠٧٠٢ 

  

 عدد ٢,٩٩۵,۵٠٠

وپ) دیواری روکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با سه عدد کلید بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی قطع و وصل و نگهدارنده فیلم ساچمه
برایوات  ١٨استینلـس استیل، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 طور کامل از نوع سه خانه ی واحدی. هر خانه به 

٠۵٠٧٠٣ 

  

 عدد ٣,٧٩١,٠٠٠

وپ) دیواری روکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با چهار عدد کلید بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی قطع و وصل و نگهدارنده فیلم ساچمه
وات برای ١٨المـپ فلورسنـت استینلـس استیل، با دو عدد 

 طور کامل از نوع چهارخانه ی واحدی. هر خانه به 

٠۵٠٧٠۴ 

  

 عدد ٠٠٠,١,٣۵۵

وپ) دیواری توکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با کلید قطع و وصل بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی استینلـس استیل، و نگهدارنده فیلم ساچمه
طور کامل از نوع وات به  ١٨با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 ی خانه.

٠۵٠٨٠١ 

  

 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٢

وپ) دیواری توکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با دو عدد کلید قطع بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی استینلـس و وصل و نگهدارنده فیلم ساچمه
وات برای هر خانه ١٨دو عدد المـپ فلورسنـت استیل، با 

 طور کامل از نوع دو خانه ی واحدی. به 

٠۵٠٨٠٢ 



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵٠٠,٣,١٢١

وپ) دیواری توکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با سه عدد کلید بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی قطع و وصل و نگهدارنده فیلم ساچمه
وات برای ١٨استینلـس استیل، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 طور کامل از نوع سه خانه ی واحدی. هر خانه به 

٠۵٠٨٠٣ 

  

 عدد ۴,۶٠٢,٠٠٠

وپ) دیواری توکار با چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوس
س گالس شیری با چهار عدد کلید بدنه فلزی و حباب پل

ای، با قاب رویی ساچمهقطع و وصل و نگهدارنده فیلم 
وات برای ١٨استینلـس استیل، با دو عدد المـپ فلورسنـت 

 طور کامل از نوع چهارخانه ی واحدی. هر خانه به 

٠۵٠٨٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,٢,٠۶٨

تور ٢۵٠نورافکن  ست شده، رفل وات با بدنه آلومینیوم دای
وریت مقاوم در مقابل ضربه و پارابولی و شیشه س

ناتور سه سیمه و ی عدد المـپ حرارت، با  ٢۵٠ای
 .۵۵IPحفاظت   درجه  با بخارسدیم و

٠۵٠٩٠١ 

  

 عدد ٢,٢٣٢,٠٠٠

تور ۴٠٠نورافکن  ست شده، رفل وات با بدنه آلومینیوم دای
وریت مقاوم در مقابل ضربه و پارابولی و شیشه س

ناتور سه سیمه و ی عدد المـپ  بخار ۴٠٠حرارت، با ای
 .۵۵IPحفاظت   درجهبا  و  سدیم

٠۵٠٩٠٢ 

  

 عدد ۶٨١,٠٠٠,٣

وات با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، ٢*۴٠٠نورافکن 
وریت مقاوم در مقابل تور آنادایز شده و شیشه س رفل
ناتور سه سیمه، مدل متقارن، با دو ضربه و حرارت، با ای

 .۵۵IPحفاظت  و با درجه   بخار سدیم ۴٠٠عدد المـپ 

٠۵٠٩٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,٨۶٠,۴

وات با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه ١٠٠٠نورافکن 
ناتور سه وریت مقاوم در مقابل ضربه و حرارت و با ای س

وات بخار ١٠٠٠سیمه، مدل متقارن، با ی عدد المـپ 
 .۶۵IP حفاظت  و با درجه   سدیم

٠۵٠٩٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,۵٢٨,٨

اکسترود شده، شیشهوات با بدنه آلومینیوم  ٢٠٠٠نورافکن 
ناتور سه وریت مقاوم در مقابل ضربه و حرارت و با ای س

وات بخار ٢٠٠٠سیمه، مدل متقارن، با ی عدد المـپ 
 .۶۵IP  حفاظت  و با درجه   سدیم

٠۵٠٩٠۵ 

 عدد ٣٨,١٠٠  
به منظور ٠٩های گروه  لوور فلزی برای نصب روی نورافکن

 جلوگیری از تابش مستقیم نور.
٠۵٠٩٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٣۵٨

متر، با ۶ولت قابل نصب در عمق حداکثر  ١٢چراغ استخر 
وات هالوژن ٣٠٠ترانسفورماتور مربوط و با ی عدد المپ 

١٢ .  ولت و با فیلتر رنگ

٠۵١٠٠١ 



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ١,٨۴١,٠٠٠

متر، با ۶ولت قابل نصب در عمق حداکثر  ١٢چراغ استخر 
وات هالوژن ١٠٠المپ ترانسفورماتور مربوط و با ی عدد 

١٢ .  ولت و با فیلتر رنگ

٠۵١٠٠٢ 

  

 عدد ۵٠٠,۵٨١

ولت قابل نصب در عمق ١٢نما  چراغ مخصوص آب
متر، با ترانسفورماتور سانت ١٠متر، به قطر حدود  ٣حداکثر 

ولت و ١٢وات هالوژن  ۵٠تا  ٣۵مربوط و با ی عدد المپ 
.  با فیلتر رنگ

٠۵١٠٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,۵,۵٧٩

با نوع حفاظت Zone١چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف با سویچ کربنات و حباب از نوع پل پل
، با درجه حفاظت  ١٨و با دو عدد المپ  ۶۶IPحفاظت

 وات.

٠۵١١٠١ 

  

 عدد ۶,۴٢٢,٠٠٠

با نوع حفاظت Zone١چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف با سویچ کربنات و حباب از نوع پل پل
، با درجه حفاظت  ٣۶و با دو عدد المپ  ۶۶IPحفاظت

 وات.

٠۵١١٠٢ 

  

 عدد ٨,١۶٣,٠٠٠

با نوع حفاظت Zone١چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف با سویچ کربنات و حباب از نوع پل پل
، با درجه حفاظت  ۵٨و با دو عدد المپ   ۶۶IPحفاظت

 وات.

٠۵١١٠٣ 

  

 عدد ٠٠٠,١٠۵,۴

با نوع حفاظت Zone١چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف با سویچ کربنات و حباب از نوع پل پل
، با درجه حفاظت  ٣۶و با ی عدد المپ  ۶۶IPحفاظت

 وات.

٠۵١١٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,۶٠٣,٧

با نوع حفاظت Zone١چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExed تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف با سویچ کربنات و حباب از نوع پل پل
، با درجه حفاظت  ۵٨و با ی عدد المپ  ۶۶IPحفاظت

 وات.

٠۵١١٠۵ 

  

 عدد ٠٠٠,۴,۶٠۶

با نوع حفاظت Zone٢چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnA تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

شفاف، با درجهکربنات  کربنات و حباب از نوع پل پل
 وات. ١٨و با دو عدد المپ   ۶۵IPحفاظت 

٠۵١١٠۶ 



  مخصوص  های چراغ . پنجم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵٠٠,٩١٧,۴

با نوع حفاظت Zone٢چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnA تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف، با درجه کربنات و حباب از نوع پل پل
 وات. ٣۶و با دو عدد المپ   ۶۵IPحفاظت 

٠۵١١٠٧ 

  

 عدد ٧,١١٣,٠٠٠

با نوع حفاظت Zone٢چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnA تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف، با درجه کربنات و حباب از نوع پل پل
 وات. ۵٨و با دو عدد المپ   ۶۵IPحفاظت 

٠۵١١٠٨ 

  

 عدد ٧٠١,٠٠٠,۴

با نوع حفاظت Zone٢چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnA تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف، با درجه کربنات و حباب از نوع پل پل
 وات. ٣۶و با ی عدد المپ   ۶۵IPحفاظت 

٠۵١١٠٩ 

  

 عدد ٠٠٠,٧٠۵,۶

با نوع حفاظت Zone٢چراغ فلورسنت ضد انفجار برای 
EExnA تور از نوع استر پل، با بدنه تقویت شده، رفل

کربنات شفاف، با درجه کربنات و حباب از نوع پل پل
 وات. ۵٨و با ی عدد المپ   ۶۵IPحفاظت 

٠۵١١١٠ 

  
 عدد 

٢٢٠چراغ ویژه ماورای بنفـش بدون تولید اوزون، با المـپ 
طور کامل، انداز به  راهوات، با سرپیچ، ترانـس و  ٣٠ولت 

 برای نصب در داخل کانالهای هوا، بدون قاب مربوط.

٠۵١٢٠١ 

  
 عدد 

چراغ ویژه ماورای بنفـش از نوع دیواری، با شیشه
٢٢٠مخصوص ماورای بنفش بدون تولید اوزون، با المـپ 

 طور کامل. وات، با سرپیچ، ترانـس و راه انداز به  ٣٠ولـت 

٠۵١٢٠٢ 



 ها . سیم ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣١  
 

 

 ها . سیم ششم  فصل
 

  مقدمه
 يا استاندارد IEC 60227المللي  بينيا استاندارد  ISIRI 607ي ايران  استانداردهاي  ، بايد طبق فصل  در اين  شده  درج  مسي  سيمهاي  تمام .1

VDE 0250 و يا استاندارد   آلمانBS 6004 باشند.  شده  ، ساختهبريتانيا 
 متر ميلي 1  و از مقطع  ولت 250مربع برابر  متر ميلي 75/0  تا مقطع آنها  اسمي بوده و ولتاژ IIاي و كالس  بايد رشته NYAهادي سيمهاي  .2

 خواهد بود.  ولت 750،  مربع متر ميلي 120تا   مربع
 خواهدبود.  ولت 1000به باال برابر   مربع متر ميلي 75/0  ، از مقطعNYAF  افشان  هاي سيم  ولتاژ اسمي .3
 .ولت خواهد بود 500ها  هاي نسوز، مسي قلع اندود بوده و ولتاژ اسمي آن هادي سيم .4
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .5
 
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 .NYA  از نوع  ترموپالستيك  ال با روكش تك  مسي  يمس 01
 .NYAF  از نوع  ترموپالستيك  با روكش  افشان  مسي  سيم 04
 سيم مسي نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) 05

  



 ها . سیم ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴٠٠,٣  
NYAسیم مس تک ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع. میل ٠٫۵مقطع  به 
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ٣,٩۴٠  
NYAسیم مس تک ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع. میل ٠٫٧۵مقطع  به 
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ۴,۶٢٠  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل ١مقطع   به 
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ٩٨٠,۵  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل١٫۵ مقطع  به
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ۴٣٠,٨  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل ٢٫۵مقطع  به
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ١٢,١٠٠  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل ۴مقطع  به
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ١٧,١٠٠  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل ۶مقطع  به
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ٩٠٠,٢۶  
NYAسیم مس تـ ال، با روکش ترموپالستی از نوع 

 مترمربع. میل ١٠مقطع  به
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ۴٠٠,۴٨  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ١۶مقطع  به 
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ٧٢,٠٠٠  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ٢۵مقطع  به 
٠۶٠١١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٩٣  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ٣۵مقطع  به 
٠۶٠١١١ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٩  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ۵٠مقطع  به 
٠۶٠١١٢ 

 مترطول ١٧۶,۵٠٠  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ٧٠مقطع  به 
٠۶٠١١٣ 

 مترطول ٢۴٠,٠٠٠  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ٩۵مقطع  به 
٠۶٠١١۴ 

 مترطول ٢٩٩,٠٠٠  
NYAال، با روکش ترموپالستی از نوع  سیم مس تک

 متر مربع. میل ١٢٠مقطع  به 
٠۶٠١١۵ 

 مترطول ٣,٠٧٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ٠٫۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠١ 



 ها . سیم ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۶١٠,٣  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ٠٫٧۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٢ 

 مترطول ۴,۶۴٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ١مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٣ 

 مترطول ٩٣٠,۵  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ١٫۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۴ 

 مترطول ۵١٠,٨  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ٢٫۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۵ 

 مترطول ۴٠٠,١٢  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ۴مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠۶ 

 مترطول ١٧,١٠٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ۶مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٧ 

 مترطول ٢٧,٧٠٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ١٠مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٨ 

 مترطول ٢٠٠,۴۴  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ١۶مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴٠٩ 

 مترطول ٧٠,٣٠٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ٢۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴١٠ 

 مترطول ٩٨,١٠٠  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ٣۵مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴١١ 

 مترطول ۵٠٠,١٣٣  
سیم مس قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپالستی از

 مترمربع. میل ۵٠مقطع  به NYAFنوع 
٠۶٠۴١٢ 

  
 مترطول ٨٣٠,۶

ونسیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت)  با عایق سیلی
متر میل ٠٫۵رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠١ 

  
 مترطول ۴٨٠,٨

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ٠٫٧۵رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترطول ١٠,٢٠٠

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ١رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠٣ 



 ها . سیم ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١۴,۶٠٠

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ١٫۵رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠۴ 

  
 مترطول ۴٠٠,٢١

ونسیم مس  نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ٢٫۵رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,٢٩

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ۴رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۵٣,٧٠٠

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ۶رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٣٠٠,٨۴

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ١٠رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٣٨

ون سیم مس نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با عایق سیلی
متر میل ١۶رابر و روکش فایبرگالس اشباع شده به مقطع 

 مربع.

٠۶٠۵٠٩ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 

  مقدمه
دار  و زره  زميني  كنترل  هاي و نيز كابل  دار تك يا چند سيمه، هاي شيلددار و يا زره كابل ، يا چند سيمهسيمه   تك  زميني  هاي كابل  .تمام1

يا ساير استانداردهاي   آلمان VDE 0271يا  المللي، بين  IECيا  ايران  ISIRIاستاندارد  ، بايد طبق فصل  در اين  شده  درج  چند سيمهزيرزميني 
 باشد.  ولت 1000/600آنها   و ولتاژ اسمي  شده  ساخته المللي بين

بريتانيا و  BS 6500يا لي، المل بين IEC 60227استاندارد  ، بايد طبقدرج شده در اين فصل  اي چند رشته  پالستيكي  انعطاف  قابل  هاي كابل  .تمام2
 باشد.  ولت 500/300آنها   و ولتاژ اسمي  شده  ساخته  آلمان VDE 0250يا 
هاي مسي يا نوار مسي (يا آلومينيومي) يا پوشش  درج شده در اين فصل به مفهوم حفاظ الكتريكي بوده و شامل رشته سيم "شيلد". واژه 3

بكار رفته در اين فصل به معناي، حفاظ مكانيكي بوده و شامل رشته  "زره"چنين واژه  باشد. هم ميبافته شده مسي هم محور با مغزي كابل 
 باشد. مي هاي فوالدي گالوانيزه (يا آلومينيومي) يا نوار گالوانيزه (يا آلومينيومي) سيم

نشده و هزينه عمليات مذكور براساس بيني  . در عمليات نصب و خواباندن كابلهاي فشار ضعيف در داخل ترانشه، عمليات خاكي پيش4
 شود. ي مربوط در فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه تعيين ميها رديف

درصد به  15شود   ديوار نصب  رويدار زيرزميني  يا كابل كنترل زميني يا زره  دار زيرزميني زرهشيلددار و يا يا   زميني  كابل  كه  .در صورتي5
 خواهدشد.  ضافها  مربوط  واحد رديف  بهاي

  نصب  لوله  و يا درون  كابل  سيني  روي ،دار زيرزميني زره، يا كابل كنترل زميني يا  دار زيرزميني زرهشيلددار و يا يا   زميني  كابل  كه  .در صورتي6
 خواهدشد.  اضافه  مربوط  واحد رديف  درصد به بهاي 8شود، 

ها منظور نشده و براي  هاي فشار ضعيف روي ديوار يا روي سيني كابل در قيمت نصب كابلها و تمام متعلقات مربوط براي  . هزينه بست7
 ي فصل بيست و هشتم (وسايل متفرقه) استفاده شود.ها رديفها و متعلقات مربوط بايد از  تعيين قيمت تهيه و نصب انواع بست

داراي عايق  NY(St/St)RYو  NY(St)RYدار زيرزميني چند سيمه  و كنترل زره NY(St)Yهاي كنترل زميني چند سيمه  . در صورتي كه كابل8
XLPE باشند ] , N2Y(St)Y , N2Y(St)RY N2Y(St/St)RY [ ،10 .درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد 

 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت .به 9
 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

شماره 
شماره   مختصر گروه  شرح  گروه

  مختصر گروه  شرح  گروه

از نوع   سيمهچهار   زمينيدار زير شيلددار زره  كابل NYY. 44  از نوع   سيمه  تك  زميني  كابل 01
NYCYRY. 

 . NYRY  از نوع  سيمه تك  دار زيرزميني زره  كابل NYYJ. 51 يا NYYO  نوع  از   سيمه  دو  زميني  كابل 02
 . NYRY  از نوع  سيمه دو  دار زيرزميني زره  كابل NYYJ. 52 يا NYYO  نوع از  سيمه  سه زميني كابل 03

 يا  NYYO  نوع  از   سيمه  ونيم سه  زميني  كابل 04
 NYYJ. 53 از نوع  سيمه سه  دار زيرزميني زره  كابل  NYRY . 

  مربع)متر ميلي 5/1( سيمهچند   دار زيرزميني زرهكنترل   كابل NYYJ. 61 يا NYYO نوع  از   سيمه  چهار  زميني  كابل 05
 . NYRY  از نوع

  مربع)متر ميلي 5/2( سيمهچند   دار زيرزميني زرهكنترل   كابل NYYJ. 62 يا NYYO  نوع  از   سيمه  پنج  زميني  كابل 06
 . NYRY  از نوع

)  مربعمتر ميلي 5/1(  چند سيمه  زميني  كنترل  كابل  11
  مربع)متر ميلي 4( سيمهچند   دار زيرزميني زرهكنترل   كابل NYYJZ. 63يا  NYYJ يا NYYO  از نوع

 . NYRY  از نوع
 ) مربعمتر ميلي 5/2(  چند سيمه  زميني  كنترل  كابل  12

مربع) متر ميلي 5/1چند سيمه ( دار زيرزميني زرهكنترل   كابل NYYJZ. 64يا  NYYJ يا NYYO  از نوع
 .NY(St)RYاز نوع 

مربع) از متر ميلي 4(  چند سيمه  زميني  كنترل  كابل 13
مربع) متر ميلي 5/1چند سيمه ( دار زيرزميني زرهكنترل   كابل NYYJZ. 65يا  NYYJ يا NYYOنوع 

 .NY(St/St)RYاز نوع 
مربع) متر ميلي 5/1كابل كنترل زميني چند سيمه ( 15

 . NYMHY  نوع  ازدو سيمه  قابل انعطاف پالستيكي   كابل NY(St)Y. 71از نوع 

 . NYMHY  نوع  از سيمه  سه  قابل انعطاف پالستيكي  كابل NYCY. 72ازنوع  مهسي تك  زمينيزير شيلددار  كابل 31
. NYMHY  از نوع چهار سيمه  پالستيكي  قابل انعطاف   كابل NYCY. 73از نوع  سيمه دو  زمينيزير شيلددار  كابل 32
 . NYMHY  از نوع سيمه  پنج  قابل انعطاف پالستيكي   كابل NYCY. 74از نوع  سيمه سه  زمينيزير شيلددار  كابل 33
از نوع   سيمهچهار  زمينيزير شيلددار  كابل 34

NYCY. 75 از نوع  آلومينيومي سيمهتك   زميني  كابل  NAYY . 

از نوع   سيمهتك   زمينيدار زير شيلددار زره  كابل 41
NYCYRY. 76 از نوع  آلومينيومي سيمهسه و نيم   زميني  كابل  NAYY . 

از نوع   سيمهدو   زمينيدار زير شيلددار زره  كابل 42
NYCYRY. 77 از نوع  آلومينيومي سيمهتك   زمينيدار زير زره  كابل  

NAYRY . 
از نوع   سيمهسه   زمينيدار زير شيلددار زره  كابل 43

NYCYRY. 78 از نوع  آلومينيومي سيمهسه و نيم   زمينيدار زير زره  كابل  
NAYRY . 

 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶٠٠,٨

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
مترمربع، برای نصـب در میل ١×١٫۵مقطع  و به NYYنوع 

 داخل ترانشه.

٠٧٠١٠١ 

  
 مترطول ۴٠٠,١١

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل١×٢٫۵مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠٢ 

  
 مترطول ٩٠٠,١۵

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×۴مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠٣ 

  
 مترطول ٢٠,١٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×۶مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠۴ 

  
 مترطول ٢٩,٧٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×١٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠۵ 

  
 مترطول ۴٢,٣٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×١۶مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠۶ 

  
 مترطول ۶٢,٣٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٢۵مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠٧ 

  
 مترطول ٨٣,٩٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٣۵مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٢

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×۵٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١٠٩ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۵٨

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٧٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢١٣

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٩۵مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١١ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٢٧٢,٠٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×١٢٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١٢ 

  
 مترطول ٣٣۴,۵٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×١۵٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١٣ 

  
 مترطول ۴١۵,۵٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×١٨۵مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵۴۶

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٢۴٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١۵ 

  
 مترطول ۶٧٨,٠٠٠

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×٣٠٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٠١

کابل زمین تـ سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ١×۴٠٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠١١٧ 

  
 مترطول ٢٠,٢٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ٢×١٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠٢٠١ 

  
 مترطول ٢۵,۵٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ٢×٢٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠٢٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣۶

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×۴مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 مترطول ٢٠٠,۴۶

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠۴ 

  
 مترطول ۶٧,٣٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×١٠مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠۵ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٩٠,٩٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×١۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠۶ 

  
 مترطول ١۵٩,٠٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×٢۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠٩

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×٣۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٢٧۵,۵٠٠

کابل زمین دو سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٢×۵٠مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٢٠٩ 

  
 مترطول ٢۵,۴٠٠

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ٣×١٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠٣٠١ 

  
 مترطول ٣٣,٣٠٠

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ٣×٢٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠٣٠٢ 

  
 مترطول ۴٠,٢٠٠

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٣×۴مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣٠٣ 

  
 مترطول ٨٠٠,۵۴

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٣×۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٨٣,٩٠٠

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٣×١٠مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٢٨

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٣×١۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٩۵

کابل زمین سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ٣×٢۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠٣٠٧ 
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  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٧٠,١٠٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×۶مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٨

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×١٠مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠۵ 

  
 مترطول ١۶٧,٠٠٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×١۶مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۵٧

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×٢۵مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٣۴٢,٠٠٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×٣۵مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠٨ 

  
 مترطول ۴۵۶,۵٠٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×۵٠مقطع  و به NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵٠٩ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٠٢

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×٧٠مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩۶٣

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×٩۵مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢١۴

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×١٢٠مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵١٠,١

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×١۵٠مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,٨۶٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×١٨۵مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١۴ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,۴١۵,٢

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
درمترمربع، برای نصـب  میل ۴×٢۴٠مقطع  و به  NYYنوع 
 ترانشه. داخل

٠٧٠۵١۵ 

  
 مترطول ٢,٩٩٢,٠٠٠

کابل زمین چهار سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از
متر مربع، برای نصـب میل ۴×٣٠٠مقطع  و به  NYYنوع 

 در داخل ترانشه.

٠٧٠۵١۶ 

  
 مترطول ٢٩,٠٠٠

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ۵×١٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٠٠,۴۴

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY درمترمربع، برای نصـب  میل ۵×٢٫۵مقطع  و به
 ترانشه. داخل

٠٧٠۶٠٢ 

  
 مترطول ١٠٠,۶۵

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ۵×۴مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠٣ 

  
 مترطول ٩١,١٠٠

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ۵×۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١۴٩,٠٠٠

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ۵×١٠مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠۵ 

  
 مترطول ٢۴٠,٠٠٠

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY داخلدر مترمربع، برای نصـب  میل ۵×١۶مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۵٣

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ۵×٢۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۵٣

کابل زمین پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستی از نوع
NYY در داخلمترمربع، برای نصـب  میل ۵×٣۵مقطع  و به
 ترانشه.

٠٧٠۶٠٨ 

  
 مترطول ٨٠٠,۴۵

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٧×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠١ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۴٩,٩٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٨×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠٢ 

  
 مترطول ۶١,١٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٠×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. داخلدر 

٠٧١١٠٣ 

  
 مترطول ۶٩,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٢×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠۴ 

  
 مترطول ٧٨,٨٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١۴×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠۵ 

  
 مترطول ٨٨,٩٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١۶×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠۶ 

  
 مترطول ١٠۴,۵٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٩×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠٧ 

  
 مترطول ١١٠,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٢١×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. داخلدر 

٠٧١١٠٨ 

  
 مترطول ١٢٧,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٢۴×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١٠٩ 

  
 مترطول 

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٣٠×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١١٠ 

  
 مترطول ٢١٨,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ۴٠×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١١١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٨٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ۵٢×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. در داخل

٠٧١١١٢ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٤٥  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٣٣١

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ۶١×١٫۵مقطع  و به  NYYاز نوع 

 ترانشه. داخلدر 

٠٧١١١٣ 

  
 مترطول ٨٠٠,۶۵

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٧×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠١ 

  
 مترطول ۶٠٠,٨١

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٨×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠٢ 

  
 مترطول ٣٠٠,٨۶

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٠×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٢×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٣

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١۴×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 

 ترانشه. داخلدر 

٠٧١٢٠۵ 

  
 مترطول ١٢٩,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١۶×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠۶ 

  
 مترطول ١۶۶,۵٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ١٩×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۴٣

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٢١×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩٣

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٢۴×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢٠٩ 

  
 مترطول 

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ٣٠×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢١٠ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٤٦  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٣٢٣

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ۴٠×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢١١ 

  
 مترطول ۴١٢,٠٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
مترمربع، برای نصـب میل ۵٢×٢٫۵مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. در داخل

٠٧١٢١٢ 

  
 مترطول ٧۵,۴٠٠

کابل کنترل زمین چندسیمه، با عایق و روکش ترموپالستی
درمترمربع، برای نصـب  میل ۵×۴مقطع  و به NYYاز نوع 
 ترانشه. داخل

٠٧١٣٠١ 

  
 مترطول ٩٠٠,٩۴

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ٧×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠٢ 

  
 مترطول ١٣٢,٠٠٠

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١٠×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۵۴

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١٢×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠۴ 

  
 مترطول ١٧۵,۵٠٠

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١۴×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٩٧

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١۶×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠۶ 

  
 مترطول ٢٣٢,٠٠٠

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١٩×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠٧ 

  
 مترطول ٢٩٢,٠٠٠

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢۴×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۵٨

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣٠×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣٠٩ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٤٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۴٣٢,٠٠٠

کابل کنترل زمین چند سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣٧×۴مقطع  و به  NYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

٠٧١٣١٠ 

  

 مترطول 

، باPVCکابل کنترل زمین چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد های زوج تابیده شده در الیه سیم

متر مربع میل ۶×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yخارج از نوع 
 برای نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠١ 

  

 مترطول 

، باPVCکابل کنترل زمین چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد های زوج تابیده شده در الیه سیم

متر میل ١٢×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yخارج از نوع 
 مربع برای نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠٢ 

  

 مترطول 

، باPVCکابل کنترل زمین چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد های زوج تابیده شده در الیه سیم

متر میل ١۶×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yخارج از نوع 
 مربع برای نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠٣ 

  

 مترطول 

، باPVCکابل کنترل زمین چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد های زوج تابیده شده در الیه سیم

متر میل ٢۴×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yخارج از نوع 
 مربع برای نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠۴ 

  

 مترطول 

، باPVCکابل کنترل زمین چند سیمه با عایق و روکش 
های هم محور و با شیلد های زوج تابیده شده در الیه سیم

متر میل ٣٧×١٫۵و به مقطع  NY(St)Yخارج از نوع 
 مربع برای نصب در داخل ترانشه.

٠٧١۵٠۵ 

  

 مترطول ٢۶,۶٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ١×١٫۵+١٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣١

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ١×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠٢ 

  

 مترطول ٣٣,٨٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ١×۴+۴مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣١٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٤٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٨,٣٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ١×۶+۶مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣١٠۴ 

  

 مترطول ۵٩,٠٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ١×١٠+١٠مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠۵ 

  

 مترطول ٩١,٨٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین تـ سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ١×١۶+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣١٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,١١٩

صورت کابل شیلددار زیرزمین تک سیمه، با نول یا ارت به 
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

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

٠٧٣١٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,١۴٢

صورت کابل شیلددار زیرزمین تک سیمه، با نول یا ارت به 
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

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

٠٧٣١٠٨ 

  

 مترطول ٢٧,٨٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٢×١٫۵+١٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠١ 

  

 مترطول ٣۵,۴٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٢×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٩

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ٢×۴+۴مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣٢٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٤٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٧۴,۶٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ٢×۶+۶مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣٢٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٢١

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٢×١٠+١٠مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠۵ 

  

 مترطول ١۵١,٠٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٢×١۶+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠۶ 

  

 مترطول ١٩٩,٠٠٠

صورت کابل شیلد دار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به 
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY  متر مربع، برای نصـب میل ٢×٢٥+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٢٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢۵٢

صورت کابل شیلد دار زیرزمین دو سیمه، با نول یا ارت به 
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

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

٠٧٣٢٠٨ 

  

 مترطول ٣٣,٧٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×١٫۵+١٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠١ 

  

 مترطول ۶٠٠,۴٣

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٢ 

  

 مترطول ۶٠,١٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ٣×۴+۴مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣٣٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٩٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب درون میل ٣×۶+۶مقطع  به
 ترانشه.

٠٧٣٣٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,١۴۴

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×١٠+١٠مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠۵ 

  

 مترطول ١٩٢,٠٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×١۶+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠۶ 

  

 مترطول ٢۶٨,٠٠٠

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×٢۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۴٣

صورت کابل شیلددار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت به
، با عایق و روکش ترموپالستی از نوع غالف مس

NYCY مترمربع، برای نصـب میل ٣×٣۵+١۶مقطع  به
 درون ترانشه.

٠٧٣٣٠٨ 

  

 مترطول ۶٠٠,٣٧

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای میل ۴×١٫۵+١٫۵مقطع  به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣۴٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵۶

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای میل ۴×٢٫۵+٢٫۵مقطع  به NYCYنوع 
 نصـب درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٢ 

  

 مترطول ٧٧,٠٠٠

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×۴+۴مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١٠۶,۵٠٠

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×۶+۶مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۴ 

  

 مترطول ١۶۴,۵٠٠

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×١٠+١٠مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۵ 

  

 مترطول ٢۵١,٠٠٠

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×١۶+١۶مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۵٧

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×٢۵+١۶مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٧ 

  

 مترطول ۴۶٣,٠٠٠

کابل شیلددار زیرزمین چهار سیمه، با نول یا ارت
، با عایق و روکش ترموپالستی از به صورت غالف مس

مترمربع، برای نصـب میل ۴×٣۵+١۶مقطع  به NYCYنوع 
 درون ترانشه.

٠٧٣۴٠٨ 

  

 مترطول ٣٢,٩٠٠

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

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

٠٧۴١٠١ 

  

 مترطول ۶٠٠,٣٨

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

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

٠٧۴١٠٢ 

  
 مترطول ۴٩,٠٠٠

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

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

٠٧۴١٠٣ 

  
 مترطول ۶٠,٩٠٠

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

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

٠٧۴١٠۴ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٨٣,١٠٠

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

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

٠٧۴١٠۵ 

  

 مترطول ١١۶,۵٠٠

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

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

٠٧۴١٠۶ 

  

 مترطول ١۵٩,٠٠٠

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

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

٠٧۴١٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٨۴

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

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

٠٧۴١٠٨ 

  
 مترطول ۶٢,١٠٠

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

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

٠٧۴٢٠١ 

  
 مترطول ٨۵,۴٠٠

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

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

٠٧۴٢٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٧

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

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

٠٧۴٢٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٢٨

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

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

٠٧۴٢٠۴ 

  
 مترطول ١٨۴,۵٠٠

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

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

٠٧۴٢٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢۴۴

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

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

٠٧۴٢٠۶ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٣٠٩

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

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

٠٧۴٢٠٧ 

  
 مترطول ٣٧٣,٠٠٠

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

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

٠٧۴٢٠٨ 

  
 مترطول ٨١,١٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×١٫۵+١٫۵

٠٧۴٣٠١ 

  
 مترطول ٩٧,٨٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×٢٫۵+٢٫۵

٠٧۴٣٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٢٢

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×۴+۴

٠٧۴٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۴٨

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×۶+۶

٠٧۴٣٠۴ 

  
 مترطول ٢١٨,٠٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×١٠+١٠

٠٧۴٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٨٩

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×١۶+١۶

٠٧۴٣٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٨٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×٢۵+١۶

٠٧۴٣٠٧ 

  
 مترطول ۴۶۵,۵٠٠

کابل شیلدار، زره دار زیرزمین سه سیمه، با نول یا ارت، با
مقطع به  NYCYRYعایق و روکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. میل ٣×٣۵+١۶

٠٧۴٣٠٨ 

  

 مترطول ٩١,٧٠٠

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

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

٠٧۴۴٠١ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٤  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,١٠۴

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

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

٠٧۴۴٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٣٧

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

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

٠٧۴۴٠٣ 

  
 مترطول ١٨٨,٠٠٠

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

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

٠٧۴۴٠۴ 

  

 مترطول ١٨٧,٠٠٠

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

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

٠٧۴۴٠۵ 

  

 مترطول ٣۴١,٠٠٠

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

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

٠٧۴۴٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴۵۶

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

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

٠٧۴۴٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٠٠

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

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

٠٧۴۴٠٨ 

  
 مترطول 

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠١ 

  
 مترطول 

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠٢ 

  
 مترطول 

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ١×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٥  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ١×۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۴ 

  
 مترطول ۴٠,٢٠٠

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,۵١

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠۶ 

  
 مترطول ٧٢,٨٠٠

کابل زره دار زیرزمین تک سیمه، با عایق و روکش
متر میل ١×٢۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵١٠٧ 

  
 مترطول ٣۴,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠١ 

  
 مترطول ۴٠,٩٠٠

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٢ 

  
 مترطول ۵٢,٢٠٠

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ٢×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٣ 

  
 مترطول ٧٢,٧٠٠

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ٢×۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۴ 

  
 مترطول ٩۵,۶٠٠

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٢۵

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٣٧

کابل زره دار زیرزمین دو سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٢×٢۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٢٠٧ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٦  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶٠٠,٣٨

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠١ 

  
 مترطول ۴٧,٢٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٢ 

  
 مترطول ٧٠,٨٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ٣×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٨۶

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر مربع، میل ٣×۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۴ 

  
 مترطول ١١۶,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۵ 

  
 مترطول ١۵١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١۶مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠۶ 

  
 مترطول ٢۶٣,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٢۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٧ 

  
 مترطول ٣۴١,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٣۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٨ 

  
 مترطول ٣۶٩,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×۵٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣٠٩ 

  
 مترطول ۶۴٠,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٧٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٠ 

  
 مترطول ٧١٧,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٩۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١١ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٨۶٨,٠٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١٢٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١,١۶٧

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١۵٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١٣ 

  
 مترطول ١,٣۴۵,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×١٨۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۴ 

  
 مترطول ٢,١٠۴,۵٠٠

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٢۴٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۵۵۴,٢

کابل زره دار زیرزمین سه سیمه، با عایق و روکش
متر میل ٣×٣٠٠مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۵٣١۶ 

  
 مترطول ۵٧,٣٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٧×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠١ 

  
 مترطول ٣٠٠,٧۶

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٠×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٢ 

  
 مترطول ٨۶,۴٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٢×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٩۴

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۴×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٠۶

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۶×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٢۵

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٩×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠۶ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١۵٣

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٢۴×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٧٩

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٠×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢۶۵

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٧×١٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶١٠٩ 

  
 مترطول ۵٩,١٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ۵×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠١ 

  
 مترطول ٧٠٠,٩۵

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٧×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٢ 

  
 مترطول ١٣٢,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٠×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٣ 

  
 مترطول ١۴٨,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٢×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۶۴

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۴×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۵ 

  
 مترطول ١٨٢,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۶×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠۶ 

  
 مترطول ٢٠٧,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٩×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۵٨

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٢۴×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٨ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٥٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٠٠٠,٣١۶

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٠×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣٧۵

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٧×٢٫۵مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٢١٠ 

  
 مترطول ١٠٨,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر مربع، میل ۵×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٢

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر مربع، میل ٧×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٢ 

  
 مترطول ١۵۶,۵٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٠×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٧٨

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٢×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠١

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۴×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٢٧

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١۶×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠۶ 

  
 مترطول ٢۶٣,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ١٩×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۴١

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٢۴×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٨ 

  
 مترطول ۴١۴,۵٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٠×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣٠٩ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٦٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۴٩٧,٠٠٠

دار زیرزمین چند سیمه، با عایق و روکش کابل کنترل زره
متر میل ٣٧×۴مقطع  به  NYRYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصـب درون ترانشه.

٠٧۶٣١٠ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۴٠١ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۴٠٢ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۴٠٣ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۴٠۴ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۴٠۵ 

  

 مترطول 

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

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

٠٧۶۵٠١ 

  

 مترطول 

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

و NY(St/St)RYهای انفرادی و خارج از نوع  و با شیلد
متر مربع برای نصب در داخل ترانشه. میل١٢×١٫۵به مقطع 

٠٧۶۵٠٢ 

  

 مترطول 

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

و NY(St/St)RYهای انفرادی و خارج از نوع  و با شیلد
متر مربع برای نصب در داخل ترانشه. میل١۶×١٫۵به مقطع 

٠٧۶۵٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٦١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول 

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

و NY(St/St)RYهای انفرادی و خارج از نوع  و با شیلد
متر مربع برای نصب در داخل ترانشه. میل٢۴×١٫۵به مقطع 

٠٧۶۵٠۴ 

  

 مترطول 

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

و NY(St/St)RYهای انفرادی و خارج از نوع  و با شیلد
متر مربع برای نصب در داخل ترانشه. میل٣٧×١٫۵به مقطع 

٠٧۶۵٠۵ 

  

 مترطول ٨,٨۴٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×٠٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠١ 

  

 مترطول ١٠,٧٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×٠٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٢

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×١مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,١۵

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠۴ 

  

 مترطول ٢٠,٧٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠۵ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 (ریال)
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢٩,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠۶ 

  

 مترطول ٣٨,١٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠٧ 

  

 مترطول ۵٨,٧٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠٨ 

  

 مترطول ١٠٣,٠٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی دو سیمه، با روکش
متر میل ٢×١۶مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧١٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٢

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×٠٫٧۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠١ 

  

 مترطول ١۴,۵٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×١مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠٢ 

  

 مترطول ١٩,٩٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢٧,٢٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠۴ 

  

 مترطول ٣٩,١٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠۵ 

  

 مترطول ۴٠٠,۵٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠۶ 

  

 مترطول ٨٩,٠٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی سه
متر میل ٣×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٢٠٧ 

  

 مترطول ٣٠٠,١۴

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×٠٫٧۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠١ 

  

 مترطول ٨٠٠,١۶

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×١مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠٢ 

  

 مترطول ٢٢,٠٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×١٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 مترطول ٣٢,٢٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×٢٫۵مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠۴ 

  

 مترطول ٩٠٠,۴۴

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×۴مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٨

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×۶مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠۶ 

  

 مترطول ١٠۴,۵٠٠

سیمه، با روکش  کابل قابل انعطاف پالستی چهار
متر میل ۴×١٠مقطع  به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧٣٠٧ 

  

 مترطول ١۶,۴٠٠

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

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

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠١ 

  

 مترطول ١٩,٣٠٠

کابل قابل انعطاف پالستی پنج سیمه، با روکش
متر میل ۵×١مقطع  و به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧۴٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢۶

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

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

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠٣ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٦٥  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٧,٩٠٠

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

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

 های متحرک. کننده

٠٧٧۴٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٣

کابل قابل انعطاف پالستی هفت سیمه، باروکش
متر میل ۵×۴مقطع  و به  NYMHYترموپالستی از نوع 

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

 متحرک.

٠٧٧۴٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,٨٧

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×١٢٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠١ 

  
 مترطول ۶٢,٣٠٠

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×١۵٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠٢ 

  
 مترطول ١٠٠,٧۵

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×١٨۵و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠٣ 

  
 مترطول ٩۶,۵٠٠

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×٢۴٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٨

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×٣٠٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠۵ 

  
 مترطول ١۴٩,٠٠٠

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×۴٠٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠۶ 

  
 مترطول ١۶۶,۵٠٠

کابل زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
متر میل ١×۵٠٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 مربع، برای نصب داخل ترانشه.

٠٧٧۵٠٧ 

  
 مترطول ١١٠,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٧٠+٣۵و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 برای نصب داخل ترانشه.متر مربع،  میل

٠٧٧۶٠١ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١۴٣

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٩۵+۵٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٨٣

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١٢٠+٧٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠٣ 

  
 مترطول ٢١٠,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١۵٠+٧٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠۴ 

  
 مترطول ٢۵٩,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١٨۵+٩۵و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠۵ 

  
 مترطول ٣٢۶,۵٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٢۴٠+١٢٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠۶ 

  
 مترطول ٣٩٣,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٣٠٠+١۵٠و به مقطع  NAYYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧۶٠٧ 

  
 مترطول ٣٠٠,٧۵

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×١٢٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠١ 

  
 مترطول ٩٠٠,٨۶

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×١۵٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠٢ 

  
 مترطول ١١٣,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×١٨۵و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠٣ 

  
 مترطول ١٢٨,٠٠٠

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×٢۴٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۶١

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×٣٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠۵ 



  فشار ضعیف  های . کابل هفتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٣٠,٩٠٠

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×۴٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٢٨

کابل زره دار زیر زمین تک سیمه آلومینیوم با عایق و
١×۵٠٠و به مقطع  NAYRYروکش ترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٧٠٧ 

  
 مترطول ١٧۶,۵٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٧٠+٣۵و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠١ 

  
 مترطول ٢١٢,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٩۵+۵٠و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١٢٠+٧٠و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٣١

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١۵٠+٧٠و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠۴ 

  
 مترطول ٣٩۵,۵٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×١٨۵+٩۵و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٨٢

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٢۴٠+١٢٠و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠۶ 

  
 مترطول ۵٧١,٠٠٠

کابل زمین سه و نیم سیمه آلومینیوم با عایق و روکش
٣×٣٠٠+١۵٠و به مقطع  NAYRYترموپالستی از نوع 

 متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. میل

٠٧٧٨٠٧ 



 . کابلشوها هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 . کابلشوها هشتم  فصل
 

  مقدمه
 هاي كنترل و كابل ، فشار ضعيف  هاي كابل  بستن  و براي بوده  اندود شده  قلع  مسي  آلومينيومي يا  ، از نوع فصل  در اين  شده  درج  كابلشوهاي .1

 د.نرو كار مي ، به  مخابراتي  هاي كابل
 باشند.  ، توليد شدهDIN 46235استاندارد   ، بايد طبق پرسي  كابلشوهاي  تمام .2
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .3
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  گروهمختصر   شرح گروه شماره
 . مسي كابلشو پرسي 01
 .آلومينيومي كابلشو پرسي 04
 سر سيم مسي 05

  



 . کابلشوها هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۵۵٠,٨  
٢٫۵کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل تا مقطع 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠١ 

 عدد ۴٠٠,١١  
تا ۴مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل ۶
٠٨٠١٠٢ 

 عدد ٧٠٠,١۶  
١٠مقطع  برای سیم یا کابل به کابلشو از نوع پرس مس و 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠٣ 

 عدد ٢١,٣٠٠  
١۶مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠۴ 

 عدد ٢٣,٢٠٠  
٢۵مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠۵ 

 عدد ۴٢,٨٠٠  
٣۵مقطع  نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به کابلشو از 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠۶ 

 عدد ٠٠٠,۵۵  
۵٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠٧ 

 عدد ۶١,٠٠٠  
٧٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠٨ 

 عدد ٠٠٠,١١۵  
٩۵مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١٠٩ 

 عدد ٠٠٠,١٢۵  
١٢٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١١٠ 

 عدد ١٢٨,٠٠٠  
١۵٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 مربع.متر  میل
٠٨٠١١١ 

 عدد ٠٠٠,٢١۵  
١٨۵مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١١٢ 

 عدد ٠٠٠,٢٣۵  
٢۴٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١١٣ 

 عدد ۵٠٠,٢٩٩  
٣٠٠مقطع   کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به

 متر مربع. میل
٠٨٠١١۴ 

 عدد ۴٧۵,۵٠٠  
۴٠٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١١۵ 

 عدد ۶٣٧,٠٠٠  
۵٠٠مقطع  کابلشو از نوع پرس مس و برای سیم یا کابل به 

 متر مربع. میل
٠٨٠١١۶ 



 . کابلشوها هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ٩٠٠,۶  
آلومینیوم  و برای سیم یا کابل تاکابلشو از نوع پرس 

 متر مربع. میل٢٫۵مقطع 
٠٨٠۴٠١ 

 عدد ۵۶٠,٨  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ۶تا  ۴مقطع  به 
٠٨٠۴٠٢ 

 عدد ٨٠٠,١۶  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ١٠مقطع  به 
٠٨٠۴٠٣ 

 عدد ١٧,٢٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ١۶مقطع  به 
٠٨٠۴٠۴ 

 عدد ۶٠٠,١٧  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ٢۵مقطع  به 
٠٨٠۴٠۵ 

 عدد ٢۶,۵٠٠  
سیم یا کابلکابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای 

 متر مربع. میل ٣۵مقطع  به 
٠٨٠۴٠۶ 

 عدد ٣۴,۵٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ۵٠مقطع  به 
٠٨٠۴٠٧ 

 عدد ۴٠٠,٣٨  
۵٠٠مقطع  کابلشو از نوع لحیم و برای سیم یا کابل به

 مترمربع، ساخـت داخل. میل
٠٨٠۴٠٨ 

 عدد ٧٠٠,٧۴  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ٩۵مقطع  به 
٠٨٠۴٠٩ 

 عدد ٧۶,۴٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ١٢٠مقطع  به 
٠٨٠۴١٠ 

 عدد ٧٩,٧٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ١۵٠مقطع  به 
٠٨٠۴١١ 

 عدد ١۵١,٠٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ١٨۵مقطع  به 
٠٨٠۴١٢ 

 عدد ١۵٧,٠٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ٢۴٠مقطع  به 
٠٨٠۴١٣ 

 عدد ۵٠٠,١٨٢  
پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابلکابلشو از نوع 

 متر مربع. میل ٣٠٠مقطع  به 
٠٨٠۴١۴ 

 عدد ۵٠٠,٢٩٨  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ۴٠٠مقطع  به 
٠٨٠۴١۵ 

 عدد ۴٣۵,۵٠٠  
کابلشو از نوع پرس آلومینیوم  و برای سیم یا کابل

 متر مربع. میل ۵٠٠مقطع  به 
٠٨٠۴١۶ 



 . کابلشوها هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ١٣٠,۶  
متر مربع در انواع میل ٢٫۵تا  ١٫۵سر سیم مس به مقطع 

 مختلف.
٠٨٠۵٠١ 

 عدد ٧,٨٣٠  
متر مربع در انواع میل ۶تا  ۴سر سیم مس به مقطع 

 مختلف.
٠٨٠۵٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
  مقدمه

  آلمان VDE 0273و يا  BS 6622يا  ISIRI 3569يا  IEC 60502-2استاندارد   ، بايد طبق فصل  در اين  شده  درج  فشار متوسط  هاي كابل .1
 باشند.  شده  ساخته

واحد   در بهاي  الزم  عمليات  و هزينه  شده  بيني پيش  يا ترانشه  كانال  درون  نصب  ، براي فصل  در اين  شده  درج فشار متوسط  هاي كابل  تمام .2
 . است  منظور شده  كار مربوط

و هزينه عمليات مذكور براساس  بيني نشده هاي فشار متوسط درون كانال يا ترانشه، عمليات خاكي پيش . در عمليات نصب و خواباندن كابل3
 شود. ي مربوط در فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه تعيين ميها رديف

خواهد   اضافه  مربوط  واحد رديف  بهاي درصد به  5شوند،   نصب  لوله  و يا درون  كابل  سيني  روي  فشار متوسط  هاي كابل  كه  در صورتي .4
 شد.

ها منظور نشده و براي تعيين قيمت  هاي فشار متوسط روي سيني كابل، در قيمت قات مربوط براي نصب كابلها و تمام متعل هزينه بست .5
 ي فصل بيست وهشتم (وسايل متفرقه) استفاده شود.ها رديفها و متعلقات مربوط، بايد از  تهيه و نصب انواع بست

هاي فشار متوسط با ولتاژ به  ي كابلها رديفبايد ،  كيلوولت 36يا  24، 12، 2/7 با ولتاژ  فشار متوسط  هاي كابل لزوم استفاده از در صورت .6
 كيلوولت مالك عمل قرار گيرد. 30يا  20، 10، 6ترتيب 

 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .7
  



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 ها مختصر گروه  و شرح  مارهش  جدول
 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 هاي آلومينيومي كابل  مسي  هاي كابل

از   مسي  سيمه  سهدار  زره  كيلو ولتي 6/3 / 6  كابل 01
 .N2XSEYBY  نوع

از   آلومينيومي  مهسي دار سه  زره  كيلو ولتي 6/3 / 6 كابل 51
 .NA2XSEYBY  نوع

  از نوع  مسي  سيمه  سه  كيلو ولتي 6/  10  كابل  06
N2XSEY. 56 از نوع  آلومينيومي  سيمه  سه  كيلو ولتي 6/  10  كابل  

NA2XSEY. 
  از نوع  مسي  سيمه  دار سه زره  كيلو ولتي 6/  10  كابل  07

N2XSEYBY. 57 از  آلومينيومي  سيمه دار سه زره  كيلو ولتي 6/  10  كابل
 .NA2XSEYBY  نوع

  از نوع  مسي   سيمه  تك  كيلو ولتي 6/  10  كابل 08
N2XSY. 58 از نوع  آلومينيومي  سيمه  تك  كيلو ولتي 6/  10  كابل  

NA2XSY. 
از   مسي   سيمه  تكدار  زره  كيلو ولتي 6/  10  كابل  09

از   آلومينيومي  سيمه  تكدار  زره  كيلو ولتي 6/  10  كابل N2XSYBY. 59  نوع
 .NA2XSYBY  نوع

  نوع از  مسي   سيمه  سه  كيلو ولتي 12/  20 كابل 16
N2XSEY. 66 نوع ازآلومينيومي   سيمه  سه  كيلو ولتي 12/  20 كابل  

NA2XSEY. 
  نوع از  مسي   سيمه  دار سه زره  كيلو ولتي 12/  20 كابل 17

N2XSEYBY. 67 ازآلومينيومي   سيمه  دار سه زره  كيلو ولتي 12/  20 كابل 
 .NA2XSEYBY  نوع

  نوع از  مسي   سيمه  تك  كيلو ولتي 12/  20 كابل 18
N2XSY. 68 نوع ازآلومينيومي   سيمه  تك  كيلو ولتي 12/  20 كابل  

NA2XSY. 
  نوع از  مسي   سيمه  دار تك زره  كيلو ولتي 12/  20 كابل 19

N2XSYBY. 69 ازآلومينيومي   سيمه  دار تك زره  كيلو ولتي 12/  20 كابل 
 .NA2XSYBY  نوع

 نوع از  مسي  سيمه سه   كيلوولتي 30/18 كابل 26
N2XSEY. 76 از نوع  آلومينيومي  سيمه  سه  كيلو ولتي 18/  30  كابل  

NA2XSEY. 
 نوع از  مسي سيمه دار سه  زره  كيلوولتي 30/18 كابل 27

N2XSEYBY. 77 از   آلومينيومي  سيمه دار سه زره  كيلو ولتي 18/  30  كابل
 .NA2XSEYBY نوع

 نوع از  مسي سيمه تك   كيلوولتي 30/18 كابل 28
N2XSY. 78 از نوع  آلومينيومي  سيمه  تك  كيلو ولتي 18/  30  كابل  

NA2XSY. 
 نوع از  مسي سيمه دار تك  زره  كيلوولتي 30/18 كابل 29

N2XSYBY. 79 آلومينيومي  سيمه دار تك زره  كيلو ولتي 18/  30  كابل  
 .NA2XSYBY از نوع

 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۶٠٧

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٣۵

٠٩٠١٠١ 

  

 مترطول ٧۴۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×۵٠

٠٩٠١٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩١٣

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٧٠

٠٩٠١٠٣ 

  

 مترطول ١,١٢٨,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٩۵

٠٩٠١٠۴ 

  

 مترطول ١,٣۴١,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١٢٠

٠٩٠١٠۵ 

  

 مترطول ۶٢٢,٠٠٠,١

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١۵٠

٠٩٠١٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٩٠۴

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١٨۵

٠٩٠١٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٠۶,٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٢۴٠

٠٩٠١٠٨ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢,٩٣۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و پوشـش سیمه، با هادی مس

و به مقطع N٢XSEYBYخارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٣٠٠

٠٩٠١٠٩ 

  

 مترطول ۵٩٧,٠٠٠

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×٣۵ مقطع  به

٠٩٠۶٠١ 

  

 مترطول ٧٢٢,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×۵٠ مقطع  به

٠٩٠۶٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩١٠

، عایق ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×٧٠ مقطع  به

٠٩٠۶٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,١١٩

، عایق ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×٩۵ مقطع  به

٠٩٠۶٠۴ 

  

 مترطول ١,٣۵١,٠٠٠

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×١٢٠ مقطع  به

٠٩٠۶٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٢١,١

، ۶٫١٠ کابل ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

وN٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×١۵٠ مقطع  به

٠٩٠۶٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٩٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١٨۵و به مقطع  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠۶٠٧ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۴۴٢,٢

، عایق ۶٫١٠کابل  ، با هادی مس کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و پل اتیلن کراس لینـ

و N٢XSY نوع  پوشـش خارج پی.وی.س از 
 متر مربع. میل ٣×٢۴٠ مقطع  به

٠٩٠۶٠٨ 

  

 مترطول ٢,٨۶٩,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٣٠٠و به مقطع  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠۶٠٩ 

  

 مترطول ۶۶١,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣۵و به مقطع 

٠٩٠٧٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧٩٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠و به مقطع 

٠٩٠٧٠٢ 

  

 مترطول ٩۶٩,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠و به مقطع 

٠٩٠٧٠٣ 

  

 مترطول ١,١٨٢,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵و به مقطع 

٠٩٠٧٠۴ 

  

 مترطول ۴١٨,٠٠٠,١

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠مقطع  و به 

٠٩٠٧٠۵ 

  

 مترطول ۶٨۶,۵٠٠,١

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠مقطع  و به 

٠٩٠٧٠۶ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٧٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١,٩٨٠,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵مقطع  وبه 

٠٩٠٧٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٣۶,٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٢۴٠مقطع  وبه 

٠٩٠٧٠٨ 

  

 مترطول ٢,٩٩٨,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣٠٠مقطع  و به 

٠٩٠٧٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢١٢

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٣۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢۵١

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠٢ 

  

 مترطول ٣٠٣,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٧٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۶٨

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٩۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٣۶

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٢٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠۵ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٧٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۵۴٧

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٣٧

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٨۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧٨٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٢۴٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,٩۴۵

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٣٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨٠٩ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٢١۵

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۴٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨١٠ 

  

 مترطول ۴۵٨,٠٠٠,١

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٠٨١١ 

  

 مترطول ٢٣٩,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٣۵مقطع  به 

٠٩٠٩٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٨٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٧٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٣۴,۵٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٧٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٠١

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٩۵مقطع  به 

٠٩٠٩٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٧٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٢٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠۵ 

  

 مترطول ۵٨۵,۵٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١۵٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠۶ 

  

 مترطول ۶٧٩,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره  ۶٫١٠کابل
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٨۵مقطع  به 

٠٩٠٩٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨٢٣

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٢۴٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠٨ 

  

 مترطول ٩٩٨,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٣٠٠مقطع  به 

٠٩٠٩٠٩ 

  

 مترطول ١,٣١٩,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۴٠٠مقطع  به 

٠٩٠٩١٠ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,۵١۶,١

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل ، شیلد و نوار مس هادی مس اتیلن کراس لینـ

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠٠مقطع  به 

٠٩٠٩١١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶۶٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٣۵مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧٨٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×۵٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠٢ 

  

 مترطول ٩٧۴,۵٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٧٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠٣ 

  

 مترطول ١,٢٣٧,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٩۵مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴۶٢,١

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١٢٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠۵ 

  

 مترطول ١,٧٣۵,۵٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١۵٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢,٠۶٢

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١٨۵مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠٧ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۵٣٨,٢

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٢۴٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠٨ 

  

 مترطول ٣,٠۶٣,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٣٠٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١۶٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧۶٩

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣۵مقطع  و به 

٠٩١٧٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨٩٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠مقطع  و به 

٠٩١٧٠٢ 

  

 مترطول ١,٠٨۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠مقطع  و به 

٠٩١٧٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٣١۵

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵مقطع  و به 

٠٩١٧٠۴ 

  

 مترطول ۵۴٨,٠٠٠,١

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠مقطع  وبه 

٠٩١٧٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٨٢٧

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠مقطع  وبه 

٠٩١٧٠۶ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢,٢٣٠,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵مقطع  وبه 

٠٩١٧٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٩۴,٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY متر مربع. میل ٣×٢۴٠مقطع  به  و 

٠٩١٧٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣,٢٢۶

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY متر مربع. میل ٣×٣٠٠مقطع  به  و 

٠٩١٧٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٣١

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٣۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠١ 

  

 مترطول ٢٧٢,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٢۶

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٧٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠٣ 

  

 مترطول ٣٩٣,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٩۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴۶٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٢٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠۵ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵۶٨,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠۶ 

  

 مترطول ۶۵٩,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٨۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨١٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٢۴٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠٨ 

  

 مترطول ٩۶٩,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٣٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٢۵٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۴٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨١٠ 

  

 مترطول ۴٩٧,٠٠٠,١

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩١٨١١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢۶۴

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٣۵مقطع  و به 

٠٩١٩٠١ 

  

 مترطول ٣٠٧,٠٠٠

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٣۶٢

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٧٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٣١

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٩۵مقطع  و به 

٠٩١٩٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٠٢

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٢٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠۵ 

  

 مترطول ۶١١,٠٠٠

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١۵٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧١٠

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٨۵مقطع  و به 

٠٩١٩٠٧ 

  

 مترطول ٨۶۶,۵٠٠

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٢۴٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٠٢٢

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٣٠٠مقطع  و به 

٠٩١٩٠٩ 

  

 مترطول ١,٣٣۵,۵٠٠

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۴٠٠مقطع  و به 

٠٩١٩١٠ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵۵٨,٠٠٠,١

سیمه، دار با نوار آلومینیوم تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار با هادی مس

N٢XSYBYمس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠٠مقطع  و به 

٠٩١٩١١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٠٣١

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×۵٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٢١۴

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٧٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠٢ 

  

 مترطول ۴٣٢,٠٠٠,١

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٩۵مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠٣ 

  

 مترطول ۶٨٧,٠٠٠,١

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١٢٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠۴ 

  

 مترطول ١,٩٨٠,٠٠٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١۵٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢,٢۶٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×١٨۵مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,٧۵۶

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٢۴٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠٧ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٣,٢٨٨

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ٣×٣٠٠مقطع  و به  N٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢۶٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,١٠۶

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٣۴٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠٢ 

  

 مترطول ۵۶۶,۵٠٠,١

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵مقطع  و به 

٠٩٢٧٠٣ 

  

 مترطول ١,٨٣۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠۴ 

  

 مترطول ٢,١۴٠,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠۵ 

  

 مترطول ۴۶۴,۵٠٠,٢

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵مقطع  و به 

٠٩٢٧٠۶ 

  

 مترطول ٢,٩٣١,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٢۴٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠٧ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۴٧٢,٣

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و سیمه، با هادی مس

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
N٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣٠٠مقطع  و به 

٠٩٢٧٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣١۶

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٧٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٧٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠٢ 

  

 مترطول ۴٣٩,٠٠٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٩۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٠٨

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٢٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٢۴

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١۵٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠۵ 

  

 مترطول ٧١٩,٠٠٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٨۵مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠۶ 

  

 مترطول ٨۶١,٠٠٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٢۴٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠٧ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١,٠٣٠,٠٠٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٣٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,١۵٠

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۴٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨٠٩ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵۴۶,١

، عایق ١٨٫٣٠کابل  کیلو ولت تک سیمه، با هادی مس
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠٠مقطع  و به  N٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٢٨١٠ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۶٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠١ 

  

 مترطول ۴١٨,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٧٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٩٢

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٩۵مقطع  به 

٠٩٢٩٠٣ 

  

 مترطول ۵۶۵,۵٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٢٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠۴ 

  

 مترطول ۶٨٣,٠٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١۵٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠۵ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٨٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٧٨٣

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×١٨۵مقطع  به 

٠٩٢٩٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩٢٨

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٢۴٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٠٩٨

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×٣٠٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠٨ 

  

 مترطول ١,٣٧۶,۵٠٠

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۴٠٠مقطع  به 

٠٩٢٩٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٢٧,١

سیمه، با دار با نوار آلومینیوم تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس هادی مس

و N٢XSYBYو پوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ١×۵٠٠مقطع  به 

٠٩٢٩١٠ 

  

 مترطول ٣٠١,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×٣۵مقطع 

٠٩۵١٠١ 

  

 مترطول ٣۴٨,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×۵٠مقطع 

٠٩۵١٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴١٩

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×٧٠مقطع 

٠٩۵١٠٣ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٢۶,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×٩۵مقطع 

٠٩۵١٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٠٣

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×١٢٠مقطع 

٠٩۵١٠۵ 

  

 مترطول ٧٢٠,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×١۵٠مقطع 

٠٩۵١٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٨٩۴

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×١٨۵مقطع 

٠٩۵١٠٧ 

  

 مترطول ١,٠١٩,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×٢۴٠مقطع 

٠٩۵١٠٨ 

  

 مترطول ١,٢٨٢,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه سه کیلو ولت زره ۶/٣٫۶کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک و سیمه، با هادی آلومینیوم
و به NA٢XSEYBYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 

 متر مربع. میل ٣×٣٠٠مقطع 

٠٩۵١٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٢٧

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٣۵و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۵۶٠١ 

  

 مترطول ٣٧٧,٠٠٠

، با هادی ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه خشـ
، عایق پل ، غالف از مفتول و آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSY  متر مربع. میل ٣×۵٠و به مقطع 

٠٩۵۶٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۴٩٨,٠٠٠

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی آلومینیوم کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

و به مقطع NA٢XSYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٧٠

٠٩۵۶٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,۵۶۶

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی آلومینیوم کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

و به مقطع NA٢XSYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×٩۵

٠٩۵۶٠۴ 

  

 مترطول ۵٨۶,۵٠٠

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی آلومینیوم کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

و به مقطع NA٢XSYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١٢٠

٠٩۵۶٠۵ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧٠۶

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی آلومینیوم کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

و به مقطع NA٢XSYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١۵٠

٠٩۵۶٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨٣٨

، ۶٫١٠کابل  ، با هادی آلومینیوم کیلو ولت سه سیمه خشـ
، غالف از مفتول و نوار مس و عایق پل اتیلن کراس لینـ

و به مقطع NA٢XSYپوشـش خارج پی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل ٣×١٨۵

٠٩۵۶٠٧ 

  

 مترطول ٨۴٩,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٢۴٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۵۶٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧۵١

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت سه سیمه، با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٣٠٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۵۶٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٣٧

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣۵و به مقطع 

٠٩۵٧٠١ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٣٨٣

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٧۴

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠٣ 

  

 مترطول ۵۶۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵و به مقطع 

٠٩۵٧٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٣٧

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠۵ 

  

 مترطول ٧٩٧,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠۶ 

  

 مترطول ٧۴۶,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵و به مقطع 

٠٩۵٧٠٧ 

  

 مترطول ٨١۴,۵٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٢۴٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٢٧٩

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل 
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد سیمه با هادی آلومینیوم

و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣٠٠و به مقطع 

٠٩۵٧٠٩ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٩٠٠,٨۶

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٣۵و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠١ 

  

 مترطول ٩۶,۶٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٣۵

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٧٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,١۴٢

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٩۵و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,١۵٨

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٢٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠۵ 

  

 مترطول ١٨۶,۵٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١۵٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٧

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×١٨۵و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٧٢

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٢۴٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠٨ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣٢٩,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×٣٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨٠٩ 

  

 مترطول ٣٧٠,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۴٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨١٠ 

  

 مترطول ۴٨٨,٠٠٠

، عایق ۶٫١٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل

متر میل ١×۵٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۵٨١١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١١٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٣۵و به مقطع 

٠٩۵٩٠١ 

  

 مترطول ١٢٧,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠٢ 

  

 مترطول ١۵١,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٧٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠٣ 

  

 مترطول ١۶٨,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٩۵و به مقطع 

٠٩۵٩٠۴ 

  

 مترطول ١٩٨,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٢٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠۵ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٢٢٧,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١۵٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٧٢

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٨۵و به مقطع 

٠٩۵٩٠٧ 

  

 مترطول ٣٢١,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٢۴٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠٨ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۶٧

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٣٠٠و به مقطع 

٠٩۵٩٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴۵٣

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۴٠٠و به مقطع 

٠٩۵٩١٠ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٩٢

، تک کیلو ولت زره ۶٫١٠کابل  سیمه با دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار هادی آلومینیوم

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠٠و به مقطع 

٠٩۵٩١١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٣٢۴

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٣۵مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٩٣

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×۵٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,۵١٩

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٧٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٢٢

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٩۵مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠۴ 

  

 مترطول ۶٨٩,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١٢٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠۵ 

  

 مترطول ٧٠۵,۵٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١۵٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠۶ 

  

 مترطول ٧۶٢,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١٨۵مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠٧ 

  

 مترطول ٨۶۶,۵٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٢۴٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠٨ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٠٣۶

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت سه سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٣٠٠مقطع  و به  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩۶۶٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٢٧

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣۵مقطع  و به 

٠٩۶٧٠١ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,۵۵۵

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٠٨

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٢٩

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵مقطع  و به 

٠٩۶٧٠۴ 

  

 مترطول ۶٧١,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٧٨٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩٣٨

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵مقطع  و به 

٠٩۶٧٠٧ 

  

 مترطول ١,٠۵٧,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٢۴٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠٨ 

  

 مترطول ١,١٨٠,٠٠٠

دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣٠٠مقطع  و به 

٠٩۶٧٠٩ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ١۵٩,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٣۵مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١٧٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٨۴

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٧٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠٣ 

  

 مترطول ١٩٨,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٩۵مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢١٢

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٢٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠۵ 

  

 مترطول ٢۵٩,٠٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١۵٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠۶ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٧٨

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٨۵مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٢٣

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٢۴٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠٨ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

٩٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣۵۵,۵٠٠

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٣٠٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨٠٩ 

  

 مترطول 

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۴٠٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨١٠ 

  

 مترطول 

، عایق ١٢٫٢٠کابل  کیلو ولت تک سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠٠مقطع  و به  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩۶٨١١ 

  

 مترطول ١٨٠,٠٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٣۵و به مقطع 

٠٩۶٩٠١ 

  

 مترطول ١٨٩,٠٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٣

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٧٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠٣ 

  

 مترطول ٢١۴,۵٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٩۵و به مقطع 

٠٩۶٩٠۴ 

  

 مترطول ٢٣١,٠٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٢٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠۵ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,٢۶٩

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١۵٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠۶ 

  

 مترطول ٢٩٨,٠٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٨۵و به مقطع 

٠٩۶٩٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣٢٩

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٢۴٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠٨ 

  

 مترطول ٣۶٩,٠٠٠

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٣٠٠و به مقطع 

٠٩۶٩٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٩١

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۴٠٠و به مقطع 

٠٩۶٩١٠ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴۵٢

، تک  کیلو ولت زره ١٢٫٢٠کابل  سیمه دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠٠و به مقطع 

٠٩۶٩١١ 

  

 مترطول ۵١٧,٠٠٠

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×۵٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶٣٢

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٧٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٧١٩,٠٠٠

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٩۵و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠٣ 

  

 مترطول ٨٠١,٠٠٠

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١٢٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩٢٩

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١۵٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٠٧٢

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×١٨۵و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠۶ 

  

 مترطول ١,٢۴٨,٠٠٠

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٢۴٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,۴٣٢,١

، عایق  کیلو ولت سه ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

٣×٣٠٠و به مقطع  NA٢XSEYپی.وی.س از نوع 
 متر مربع. میل

٠٩٧۶٠٨ 

  

 مترطول ۶٣۶,۵٠٠

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×۵٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠١ 

  

 مترطول ٧٣۵,۵٠٠

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٧٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,٨٣۵

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٩۵و به مقطع 

٠٩٧٧٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٩٧٢

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٢٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,١٢١

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١۵٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,٢٩١

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×١٨۵و به مقطع 

٠٩٧٧٠۶ 

  

 مترطول ۴٨٨,٠٠٠,١

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٢۴٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠٧ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٩۶,١

 دار با نوار فوالدی گالوانیزه، سه کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل 
، عایق پل ، سیمه با هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSEYBY  متر مربع. میل ٣×٣٠٠و به مقطع 

٠٩٧٧٠٨ 

  

 مترطول ١٣٠,٠٠٠

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع

٠٩٧٨٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,١۵٠

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٧٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠٢ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,١٧۵

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٩۵و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٠٧

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٢٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠۴ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢٣۶

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١۵٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٧٩

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×١٨۵و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠۶ 

  

 مترطول ٣٢۵,۵٠٠

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٢۴٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠٧ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۴٧

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×٣٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨٠٨ 

  

 مترطول ۴۵۴,۵٠٠

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۴٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع

٠٩٧٨٠٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵٨١

، عایق  کیلو ولت تک ١٨٫٣٠کابل  سیمه با هادی آلومینیوم
، شیلد و نوار مس و پوشـش خارج پل اتیلن کراس لینـ

متر میل ١×۵٠٠و به مقطع  NA٢XSYپی.وی.س از نوع 
 مربع.

٠٩٧٨١٠ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٠٠,١۴٣

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠١ 

  

 مترطول ١٧٠,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٧٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,١٩۶

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٩۵و به مقطع 

٠٩٧٩٠٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢۶٣

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٢٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠۴ 

  

 مترطول ٢٩۶,۵٠٠

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١۵٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠۵ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۴٠

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×١٨۵و به مقطع 

٠٩٧٩٠۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,۴٠۵

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٢۴٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠٧ 

  

 مترطول ۴٧٠,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×٣٠٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠٨ 



  فشار متوسط  های .کابل نهم  فصل
 ١٣٩٣رشته تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 
 

 

١٠٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,۴٩۵

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۴٠٠و به مقطع 

٠٩٧٩٠٩ 

  

 مترطول ۵۵١,٠٠٠

، تک کیلو ولت زره ١٨٫٣٠کابل  سیمه با  دار با نوار آلومینیوم
، عایق پل ، شیلد و نوار هادی آلومینیوم اتیلن کراس لینـ

مس و پوشـش خارج پی.وی.س از نوع
NA٢XSYBY  متر مربع. میل ١×۵٠٠و به مقطع 

٠٩٧٩١٠ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٠٦  
 

 

 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 

  مقدمه
 ساخته شده باشند. ANSIو  IEC  ،VDE  ،CENELECهاي مندرج در اين فصل بايد طبق استانداردهاي  ها و مفصل . سركابل1
و از   مورد نياز نيست  ، ولت 1000  با ولتاژ اسمي NYY ,NYMHY ,NYRY ,NYCYRY ,NYCY,  هاي كابل  براي  داخلي  سركابل .2

 شود.  واحد، استفاده  بهاي  فهرست  اين  هشتم  در فصل  شده  درج  پرسي  كابلشوهاي
درصد به بهاي  10هاي نوع سرد  ورت استفاده از سركابلهاي داخلي و فضاي آزاد مندرج در اين فصل از نوع حرارتي بوده و در ص . سركابل3

 رديف مربوط اضافه خواهد شد.
دار در نظر گرفته شده و  هاي غير زره براي كابل 29الي  24هاي  هاي فضاي آزاد گروه و سر كابل 8الي  3هاي  هاي داخلي گروه  . سركابل4

 درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد. 35 ،حل سر كابلزمين زره كابل در م مدار چاپي اتصالدر صورت استفاده از 
درصد  20هاي رزيني  ) از نوع حرارتي بوده و در صورت استفاده از مفصل53و  52هاي  هاي مندرج در اين فصل (به استثناي گروه . مفصل5

 رصد از بهاي رديف مربوط كسر خواهد شد.د 50هاي چدني  به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد. همچنين در صورت استفاده از مفصل
درصد از بهاي رديف مربوط كسر  20هاي نوع حرارتي  از نوع رزيني بوده و در صورت استفاده از مفصل 53و  52هاي  هاي گروه . مفصل6

 خواهد شد.
درصد به بهاي رديف مربوط  30دار  زرههاي  دار بوده و در صورت استفاده از مفصل از نوع غير زره 63الي  56و  51هاي  هاي گروه . مفصل7

 اضافه خواهد شد.
 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٠٧  
 

 

 شماره
 گروه

 شماره شرح مختصر گروه
 گروه 

 شرح مختصر گروه

 سركابلهاي فضاي آزاد داخلي هاي سر كابل

 كيلوولتي. 1/6/0  مختلف  هاي كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 21 كيلوولتي. 6/6/3 سيمه  تك  كابل  براي  داخلي  سركابل 01

 كيلوولتي. 6/6/3  سيمه تك   كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 22 كيلوولتي. 6/6/3 سيمه سه  كابل  براي  داخلي  سر كابل 02

 كيلوولتي. 6/6/3 سيمه  سه  كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 23 كيلوولتي. 10/6 سيمه تك  كابل  براي  داخلي  سر كابل 03

 كيلوولتي 10/6 يمهتك س  كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 24 كيلوولتي. 10/6 سيمه  سه  كابل  براي  داخلي  سر كابل 04

 كيلوولتي 10/6 سيمه  سه  كابل  آزاد براي  فضاي  سر كابل 25 كيلوولتي. 12 / 20  سيمه  تك  كابل  براي  داخلي  سر كابل 05

 كيلوولتي. 20/12 سيمه تك   كابل  آزاد براي فضاي  سركابل 26 كيلوولتي.  12 / 20 سيمه سه  كابل  براي  داخلي  سر كابل 06

 كيلوولتي 20/12 سيمه  سه  كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 27 . كيلو ولتي 18 / 30 سيمه  تك  كابل  براي  داخلي  سر كابل 07

 كيلوولتي 30/18  سيمه  تك  كابل  آزادبراي فضاي  سركابل 28 . كيلو ولتي 18 / 30 سيمه سه  كابل  براي  داخلي  سر كابل 08

 كيلوولتي 30/18 سيمه  سه  كابل  آزاد براي  فضاي  سركابل 29  
 ها مفصل

 . كيلو ولتي 6 / 10  سيمه سه  كابل  براي  مفصل 59 . كيلو ولتي 6/0 / 1  مختلف  هاي كابل  براي  مفصل 51

 متر ميلي 5/1( ولتيويلك 6/0 / 1  كنترل  كابل  براي  مفصل 52
 ). مربع

 . كيلو ولتي 12 / 20  سيمه تك  كابل  براي  مفصل 60

 متر ميلي 5/2( كيلوولتي 6/0 / 1كنترل   كابل  براي  مفصل 53
 ). مربع

 . كيلوولتي 12 / 20  سيمه سه  كابل  براي  مفصل 61

 . كيلو ولتي 18 / 30  سيمه تك   ابلك  براي  مفصل 62 . كيلو ولتي  6/3 / 6  سيمه تك  كابل  براي  مفصل 56

 . كيلو ولتي 18 / 30  سيمه  سه  ابلك  براي  مفصل 63 . كيلو ولتي 6/3 / 6  سيمه سه  كابل  براي  مفصل 57

   . كيلو ولتي 6 / 10  سيمه تك  كابل  براي  مفصل 58



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١٠٨  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ١,٢١۵,۵٠٠

، برای کابل تک سیمه  ،  ۶/٣٫۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  ١×٧٠تا  ١×١۶مقاطع  به

 متر مربع. میل

١٠٠١٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,۴۵٣,١

، برای کابل سه سیمه  ، ۶/٣٫۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  تا ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل ١×١٨۵

١٠٠١٠٢ 

  
 عدد ۶٧٧,٠٠٠,١

، برای کابل تک سیمه  ، ۶/٣٫۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  ١×٢۴٠مقطع  به

 متر مربع. میل

١٠٠١٠٣ 

  
 عدد ١,٨٩٢,٠٠٠

، برای کابل سه سیمه  کیلوولت ۶/٣٫۶سرکابل داخل
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×١۶به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×۵٠

١٠٠٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,٠۶۴

، برای کابل سه سیمه  کیلوولت ۶/٣٫۶سرکابل داخل
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×١٢٠

١٠٠٢٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٢۵٨

، برای کابل سه سیمه  کیلوولت ۶/٣٫۶سرکابل داخل
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×١۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×١٨۵

١٠٠٢٠٣ 

  
 عدد ۴٣٨,٠٠٠,٢

، برای کابل سه سیمه  کیلوولت ۶/٣٫۶سرکابل داخل
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  ٣×٢۴٠به مقطع

 متر مربع. میل

١٠٠٢٠۴ 

  
 عدد ١,١٠٠,٠٠٠

، برای کابل تک سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×٧٠تا  ١×١۶به مقاطع

 مربع.

١٠٠٣٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٣٩٠

، برای کابل تک سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١٨۵تا  ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶٣۶,١  
، برای کابل تک سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت

N٢XSY  یاNA٢XSY  متر مربع. میل ١×٢۴٠به مقطع 
١٠٠٣٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٩٧٠

، برای کابل تک سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×۴٠٠تا  ١×٣٠٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٣٠۴ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١٠٩  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۵٠٠,٢,٠٢٠

، برای کابل سه سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٧٠تا  ٣×١۶به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۴٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٣٢١

، برای کابل سه سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١٨۵تا  ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۴٠٢ 

  
 عدد ۶٢٣,٠٠٠,٢

، برای کابل سه سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  متر میل ٣×٢۴٠به مقاطع

 مربع.

١٠٠۴٠٣ 

  
 عدد ٣,٠۴۴,۵٠٠

، برای کابل سه سیمه  ، ١٠/۶سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×۴٠٠تا  ٣×٣٠٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۴٠۴ 

  
 عدد ١,٣۶۵,۵٠٠

، برای کابل تک سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×۵٠تا  ١×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠٠۵٠١ 

  
 عدد ۶٨۴,۵٠٠,١

، برای کابل تک سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١٨۵تا  ١×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۵٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٩٢٣

، برای کابل تک سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٣٠٠تا  ١×٢۴٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۵٠٣ 

  
 عدد ٢,٣٧٣,٠٠٠

، برای کابل سه سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×۵٠تا  ٣×٢۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۶٠١ 

  
 عدد ۶٨٢,٠٠٠,٢

، برای کابل سه سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١٨۵تا  ٣×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۶٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٩٧٠

، برای کابل سه سیمه  ، ٢٠/١٢سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٣٠٠تا  ٣×٢۴٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠۶٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٧٣٠

، برای کابل تک سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×٧٠تا ١×۵٠به مقاطع

 مربع.

١٠٠٧٠١ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٠  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۵٠٠,١,٩۶٠

، برای کابل تک سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١۵٠تا  ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٧٠٢ 

  
 عدد ٢,٢٢۵,۵٠٠

، برای کابل تک سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٣٠٠تا  ١×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٧٠٣ 

  
 عدد ٢,٨٠٨,٠٠٠

، برای کابل سه سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٧٠تا ٣×۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٨٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣,٠١٨

، برای کابل سه سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١۵٠تا  ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٨٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٣,٣١۶

، برای کابل سه سیمه  ، ٣٠/١٨سرکابل داخل کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٣٠٠تا  ٣×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٠٨٠٣ 

  
 عدد 

کیلوولت چهار سیمه  ١/٠٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل 
NYY ،NYCY  یاNYCYRY  ۴×۵٠تا  ۴×٢۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢١٠١ 

  
 عدد 

کیلوولت چهار سیمه  ١/٠٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل 
NYY ،NYCY  یاNYCYRY  ۴×١٨۵تا  ۴×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢١٠٢ 

  
 عدد 

کیلوولت چهار سیمه  ١/٠٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل 
NYY ،NYCY  یاNYCYRY  تا ۴×٢۴٠به مقاطع
 متر مربع. میل ۴×٣٠٠

١٠٢١٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٣٩٨

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  ١×٧٠تا  ١×١۶مقاطع  به

 متر مربع. میل

١٠٢٢٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,۶٢٩,١

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  تا ١×٩۵مقاطع  به

 متر مربع. میل ١×١٨۵

١٠٢٢٠٢ 

  
 عدد ١,٨۴٨,٠٠٠

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSYBY  یا,NA٢XSYBY  ١×٢۴٠مقطع  به

 متر مربع. میل

١٠٢٢٠٣ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١١  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٠٠٠,١,٨۵۶

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یا,NA٢XSEYBY  ٣×١۶به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×۵٠تا

١٠٢٣٠١ 

  
 عدد ٢,٣٧٩,٠٠٠

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یا,NA٢XSEYBY  تا ٣×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×١٢٠

١٠٢٣٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٧١٨

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یا,NA٢XSEYBY  تا ٣×١۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×١٨۵

١٠٢٣٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,٩٠۴

، ۶/٣٫۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یا,NA٢XSEYBY  ٣×٢۴٠به مقطع

 متر مربع. میل

١٠٢٣٠۴ 

  
 عدد ١,٣٠٧,٠٠٠

،  ١٠/۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه   کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×۵٠تا  ١×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠٢۴٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۶۵,١

،  ١٠/۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١٢٠تا  ١×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٨۶٢

،  ١٠/۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٢۴٠تا  ١×١۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢۴٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٣۶٨

،  ١٠/۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ٣×٧٠تا  ٣×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠٢۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢,٧٨۵

،  ١٠/۶سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ٣×٢۴٠تا  ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢۵٠٢ 

  
 عدد ۵٨٧,٠٠٠,١

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY   متر میل ١×۵٠تا ١×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠٢۶٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٩۶٨

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY   ١×١٨۵تا  ١×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢۶٠٢ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٢  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٢,١۶٢,٠٠٠

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY   ١×٣٠٠تا  ١×٢۴٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢۶٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٧٠٨

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×۵٠تا  ٣×٢۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٧٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣,٠٢٨

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١٨۵تا  ٣×٧٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٧٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۴۴٧,٣

، ٢٠/١٢سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٣٠٠تا  ٣×٢۴٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٧٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,١,٩٨٠

،  ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×٧٠تا  ١×۵٠به مقاطع

 مربع.

١٠٢٨٠١ 

  
 عدد ٢,١٧٠,٠٠٠

، ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١۵٠تا  ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٨٠٢ 

  
 عدد ۵۴٢,٠٠٠,٢

، ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک سیمه  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٣٠٠تا  ١×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٨٠٣ 

  
 عدد ٣,١۴٢,٠٠٠

، ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٧٠تا  ٣×۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٣,٣۵۴

، ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١۵٠تا  ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٩٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۶٩٨,٣

، ٣٠/١٨سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه سیمه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٣٠٠تا  ٣×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠٢٩٠٣ 

  
 سری ٢,٠١١,٠٠٠

،  ١/٠٫۶مفصل برای اتصال کابلهای  ،NYYکیلوولت
NYCY  یاNYCYRY  متر میل ۴×١۶تا  ۴×١٠به مقاطع

 مربع.

١٠۵١٠١ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٣  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 سری ٢,١۴٩,٠٠٠

،  ١/٠٫۶مفصل برای اتصال کابلهای  ،NYYکیلوولت
NYCY  یاNYCYRY  متر میل ۴×۵٠تا  ۴×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠۵١٠٢ 

  
 سری ٠٠٠,۴٣۶,٢

،  ١/٠٫۶مفصل برای اتصال کابلهای  ،NYYکیلوولت
NYCY  یاNYCYRY  متر میل ۴×٩۵تا  ۴×٧٠به مقاطع

 مربع.

١٠۵١٠٣ 

  
 سری ٠٠٠,۶٨۶,٢

،  ١/٠٫۶مفصل برای اتصال کابلهای  ،NYYکیلوولت
NYCY  یاNYCYRY  ۴×١۵٠تا  ۴×١٢٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵١٠۴ 

  
 سری ٠٠٠,٣,٢۴۴

،  ١/٠٫۶مفصل برای اتصال کابلهای  ،NYYکیلوولت
NYCY  یاNYCYRY  ۴×٣٠٠تا  ۴×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵١٠۵ 

  
 سری ٧٧۵,۵٠٠

متر برای اتصال میل ١۴مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ٧×١۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٢٠١ 

  
 سری 

متر برای اتصال میل ٢١مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ١٠×١٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٢٠٢ 

  
 سری 

متر برای اتصال میل ٣١مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ٢۴×١٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٢٠٣ 

  
 سری 

متر برای اتصال میل ٣۴مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ۶١×١٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٢٠۴ 

  
 سری ۵٠٠,٨٣٧

متر برای اتصال میل ١۴مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ۵×٢٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٣٠١ 

  
 سری ٠٠٠,٩٧۴

متر برای اتصال میل ٢١مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ٧×٢٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٣٠٢ 

  
 سری 

متر برای اتصال میل ٣١مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ١٩×٢٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٣٠٣ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٤  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 سری ۵٠٠,٢,٨۵٧

متر برای اتصال میل ٣۴مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ۴٠×٢٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٣٠۴ 

  
 سری 

متر برای اتصال میل ۴۴مفصل رزین با قطر خارج 
متر میل ۵٢×٢٫۵کیلوولت تا مقطع  ١/٠٫۶های کنترل  کابل

 مربع.

١٠۵٣٠۵ 

  
 عدد ٢,٢۶۶,۵٠٠

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSYBY  یاNA٢XSYBY  ١×٣۵تا  ١×١۶به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵۶٠١ 

  
 عدد ۵۵۴,۵٠٠,٢

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSYBY  یاNA٢XSYBY  ١×٧٠تا  ١×۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵۶٠٢ 

  
 عدد ٢,٧۵۶,۵٠٠

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSYBY  یاNA٢XSYBY  تا ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل ١×١۵٠

١٠۵۶٠٣ 

  
 عدد ٣,٢٧١,٠٠٠

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSYBY  یاNA٢XSYBY  تا ١×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل ١×٣٠٠

١٠۵۶٠۴ 

  
 سری ۵٠٠,٢۴١,۵

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×١۶به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×٣۵

١٠۵٧٠١ 

  
 سری ۵,۴٧٧,٠٠٠

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×٧٠

١٠۵٧٠٢ 

  
 سری ٠٠٠,٣۶۶,۶

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×١۵٠

١٠۵٧٠٣ 

  
 سری ٨,٣۴۶,۵٠٠

، ۶/٣٫۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEYBY  یاNA٢XSEYBY  تا ٣×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل ٣×٣٠٠

١٠۵٧٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,١۴٧

، ١٠/۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×٩۵تا  ١×٢۵به مقاطع

 مربع.

١٠۵٨٠١ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٥  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٢,٩٢۵,۵٠٠

، ١٠/۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٣٠٠تا  ١×١٢٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵٨٠٢ 

 سری ٩٩٢,٠٠٠,۴  
، ١٠/۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت

N٢XSEY  یاNA٢XSEY  متر مربع. میل ٣×٢۵تا مقطع
١٠۵٩٠١ 

  
 سری ۵٠٠,١٧٩,۵

، ١٠/۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١٢٠تا   ٣×٣۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵٩٠٢ 

  
 سری ۵٠٠,٢٩٨,۶

، ١٠/۶سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٢۴٠تا   ٣×١۵٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۵٩٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,۵۴٢,٢

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٩۵تا   ١×٢۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٠٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٩١٠

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٢۴٠تا   ١×١٢٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٠٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٣,٩٧٧

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×۵٠٠تا   ١×٣٠٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٠٠٣ 

  
 سری ٠٠٠,٩٧۴,۵

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٩۵تا   ٣×٢۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶١٠١ 

  
 سری ۵٠٠,۴۵١,٧

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٢۴٠تا   ٣×١٢٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶١٠٢ 

  
 سری ۵٠٠,٨,٣۴٩

، ٢٠/١٢سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  متر میل ٣×٣٠٠به مقطع

 مربع.

١٠۶١٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۶١۴,٣

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  متر میل ١×٧٠تا  ١×٣۵به مقاطع

 مربع.

١٠۶٢٠١ 



 ها ها و مفصل . سرکابل دهم  فصل
 ١٣٩٣تاسیسات برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

١١٦  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٣,٨۴٨,٠٠٠

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×١۵٠تا  ١×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٢٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,۴,۵٨۵

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×٣٠٠تا  ١×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٢٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,٧۴١,۵

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای تک  کیلوولت
N٢XSY  یاNA٢XSY  ١×۵٠٠تا  ١×۴٠٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٢٠۴ 

  
 سری ٧,٣١١,٠٠٠

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٧٠تا  ٣×٣۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٣٠١ 

  
 سری ۵٠٠,۵١٨,٩

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×١۵٠تا  ٣×٩۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٣٠٢ 

  
 سری ۴٨۶,۵٠٠,١٠

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×٣٠٠تا  ٣×١٨۵به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٣٠٣ 

  
 سری ۶٩۵,۵٠٠,١٢

، ٣٠/١٨سیمه  مفصل برای اتصال کابلهای سه  کیلوولت
N٢XSEY  یاNA٢XSEY  ٣×۵٠٠تا  ٣×۴٠٠به مقاطع

 متر مربع. میل

١٠۶٣٠۴ 



 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١١٧  
 

 

 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
، 688(ISIRI( ISIRI ،1382)635( 1388،استاندارد  ، بايد طبق داخل  ساخت  و پالگهاي  فشاري  هاي كليدها و پريزها، بيزرها، دكمه  .تمام1

1382 )462(ISIRI ،IEC884-1  ،IEC 238  690وIEC  ،  باشند.  و توليد شده  ساخته 
 باشند. IP55  حفاظت  درجه  و باراني روكار با IP44توكار با درجه حفاظت  باراني  نوع بايد از مي  فشاري  هاي كليدها و پريزها و دكمه  .تمام2
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت .به 3

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره

01 
 .  ولت 250  خانه  ، يك راه  ، يك پل  كليد يك

15 
دار  از نوع درپوش  زمين  اتصالو   فاز و نول  پريز سه

 . با پالگ  ولت 380
 .  ولت 250  فاز و نول  يك  دو شاخه 16 .  ولت 250  ، دو خانه راه  ، يك پل  كليد يك 02
 . ولت 250  زمين  و اتصال  فاز و نول  يك  دو شاخه 17 .  ولت 250  خانه  ، يك راه  ، يك كليد دو پل 03
 RJ11سوكتي  پريز تلفن  21 .  ولت 250  خانه  ، يك پل  ، يك كليد تبديل 04

 . سوراخه  سه  پريز تلفن  22 .  ولت 250  خانه  ، يك پل  ، يك كليد صليبي 05
 . تلفن  شاخه  سه  25 . ولت 250  كششي  پل  كليد يك 06
 . راديو و تلويزيون  پريز آنتن 28 . ولت 250  فاز و نول  يك  فشاري  دكمه 07
 . تراش  پريز ريش 31 . ولت 250  فاز و نول  پريز يك 11
 ديمر. 32 .  ولت 250  زمين  با اتصال  فاز و نول  پريز يك 12
 كليد كولر. 33 . ، با پالگ ولت 250  فاز و نول  پريز يك 13

14 
دار  درپوش  از نوع  زمين  با اتصال  فاز و نول  پريز يك

 . با پالگ  ولت 250
 هاي الكترونيكي. و زنگ  ولت 220بيزر  34

 



 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١١٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۵٢,٢٠٠  
ولت ی پل، ی راه  و ی خانه، برای ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نصب توکار.
١١٠١٠١ 

 عدد ۵٣,٧٠٠  
ولت ی پل، ی راه  و ی خانه، برای ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 

 نصب روکار.
١١٠١٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢٢٣

ولت ی پل، ی راه، ی خانه، از نوع ٢۵٠آمپر  ١٠کلید 
، با درجه حفاظت  و از جنس پالستی ٤٤IPباران
، برای نصب توکار.  ریختگ

١١٠١٠۵ 

  
 عدد 

ولت ی پل، ی راه ، ی خانه، از نوع ٢۵٠آمپر ١٠کلید
، با درجه حفاظت  و از جنس پالستی ٥٥IPباران
، برای نصب روکار.  ریختگ

١١٠١٠۶ 

 ١١٠٢٠١ ولت دوپل، ی راه، برای نصب توکار. ٢۵٠آمپر ١٠کلید  عدد ٧٠٠,۵۴  

 ١١٠٢٠٢ ولت دوپل، ی راه، برای نصب روکار. ٢۵٠آمپر ١٠کلید  عدد ٠٠٠,۵۵  

 عدد ۶٠٠,۵٣  
پل، برای قطع و وصل فاز و ولت ی ٢۵٠آمپر ١٠کلید 

 نول، برای نصب توکار.
١١٠٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵۵  
پل، برای قطع و وصل فاز و ولت ی ٢۵٠آمپر ١٠کلید 

 نول، برای نصب روکار.
١١٠٣٠٢ 

 ١١٠٣٠٣ پل دو راه، برای نصب توکار. ولت دو ٢۵٠آمپر ١٠کلید  عدد ۵٨,٣٠٠  

 ١١٠٣٠۴ پل دو راه، برای نصب روکار. ولت دو ٢۵٠آمپر ١٠کلید  عدد ۵٠٠,۵٣  

 عدد ۵۵,۵٠٠  
ولت ی پل، دوراه  و ی خانه، ٢۵٠آمپر ١٠کلید تبدیل 

 برای نصب توکار.
١١٠۴٠١ 

 عدد ۵٧,١٠٠  
ولت ی پل، دوراه  و ی خانه، ٢۵٠آمپر ١٠کلید تبدیل 

 برای نصب روکار.
١١٠۴٠٢ 

 عدد ٣٠٠,۶۶  
ولت ی پل  و ی خانه، برای ٢۵٠آمپر ١٠کلید صلیبی 
 نصب توکار.

١١٠۵٠١ 

  
 عدد 

ی پل  و ی خانه، برایولت  ٢۵٠آمپر ١٠کلید صلیبی 
 نصب روکار.

١١٠۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۵٢  
ولت با عالمت زنگ یا روشنایی، برای ٢۵٠دکمه فشاری 

 نصب توکار.
١١٠٧٠١ 

 عدد ۵١,٧٠٠  
ولت باعالمت زنگ یا روشنایی، برای ٢۵٠دکمه فشاری 
 نصب روکار.

١١٠٧٠٢ 

 ١١١١٠١ توکار. ولت ی فازونول، برای نصب ٢۵٠آمپر ١۶پریز  عدد ۴۶,۵٠٠  

 ١١١١٠٢ ولت ی فازونول، برای نصب روکار. ٢۵٠آمپر ١۶پریز  عدد ۵٣,٩٠٠  



 . کلیدها و پریزها یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١١٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۴٠٠,۵١  
ولت ی فازونول، برای نصب توکار ٢۵٠آمپر ١۶پریز 

 بااتصال زمین (شوکو).
١١١٢٠١ 

 عدد ۵٨,٨٠٠  
ولت ی فازونول،  برای نصب روکار ٢۵٠آمپر ١۶پریز 

 بااتصال زمین (شوکو).
١١١٢٠٢ 

  
 عدد ٢۵١,٠٠٠

، با درجه ٢۵٠آمپر ١۶پریز  ولت ی فازونول، نوع باران
، برای نصب ٤٤IPحفاظت  و از جنس پالستی ریختگ

 درپوش لوالدار. توکار با اتصال زمین (شوکو) و

١١١٢٠۵ 

 ١١١۶٠١ ولت ی فازونول. ٢۵٠آمپر ١۶پالگ (دوشاخه)  عدد ٢٠,٠٠٠  

 عدد ٢٧,٢٠٠  
ولت ی فازونول و اتصال ٢۵٠آمپر ١۶(دوشاخه) پالگ 

 زمین (شوکو).
١١١٧٠١ 

 ١١٢١٠١ ، برای نصب توکار.RJ١١پریز تلفن سوکت  عدد ۶٠٠,۴٩  

 ١١٢١٠٢ ، برای نصب روکار.RJ١١پریز تلفن سوکت  عدد ١٠٠,۵۴  

 ١١٢٢٠١ پریز تلفن سه سوراخه، برای نصب توکار. عدد ۵٢,٠٠٠  

 ١١٢٢٠٢ پریز تلفن سه سوراخه، برای نصب روکار. عدد ٩٠٠,۵۴  

 ١١٢۵٠١ پالگ تلفن (سه شاخه). عدد ٢۵,۵٠٠  

 ١١٢٨٠١ پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار. عدد ٨٠٠,۴۵  

 ١١٢٨٠٢ پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب روکار. عدد ۶١,٧٠٠  

  
 عدد 

ولت آمپر، با ٢٠ولت به قدرت  ٢٢٠پریز ریش تراش 
، برای نصب توکار.  ترانسفورماتور حفاظت

١١٣١٠٢ 

 عدد ١۴٢,٠٠٠  
تا ٢۵ولت به قدرت  ٢٢٠های فلورسنت  دیمر برای المپ

 وات، همراه با کلید قطع و وصل و فیوز. ١٠٠٠
١١٣٢٠٢ 

. عدد    تری  ١١٣٣٠١ کلید کولر، با قوط کلید مربوط، و راه اندازی ال

 ١١٣۴٠١ ولت، برای نصب توکار. ٢٢٠بیزر عدد ۴٠٠,٧٨  

 ١١٣۴٠٢ ولت، برای نصب روکار. ٢٢٠بیزر عدد ٧٠٠,٨۴  

ترونی  عدد ۴٠٠,۶٠    ١١٣۴٠٣ ولت، برای نصب توکار یا روکار. ٢٢٠زنگ ال



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٠  
 

 

  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
 . است ومنظورنشده   بيني  پيش  فصل  اين  يها رديفواحد   ، در بهاي كشي مورد نياز لوله  بنايي  عمليات  هزينة .1
 شود. مي  ) استفاده متفرقه  (وسايل 28  در فصل  شده  درج  مربوط  يها رديف، از  كردن و سوراخ  ، شياردرآوردن كاري كنده  براي .2
 باشند. توليد شده DIN 49020استاندارد   ، بايد بر اساس داغ  عمقي  و گالوانيزه  فوالدي  هاي لوله .3
 باشند.  شده  ساخته DIN 2440استاندارد   ضد انفجار، بايد طبق  و فوالدي  گالوانيزه  درزجوش  فوالدي  هاي لوله .4
 . است  واحد كار منظور شده  آنها در بهاي  و هزينة  است  ، زانو و بوشن خم  اتصاالت  ، شامل فصل  اين  كشي لوله  يها رديف  تمام .5
ي مربوط مندرج در فهرست بهاي ها رديفتوان  ) ميSleeveعنوان غالف (ه ب هاي فوالدي يا گالوانيزه . در صورت نياز به استفاده از لوله6

 واحد تاسيسات مكانيكي را مالك عمل قرار داد.
 باشد. BS 4678 - 2/1ها بايد مطابق با استاندارد  ترانكينگ .7
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .8
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . فوالدي  روكار با لولة  كشي لوله  01
 . فوالدي  توكار با لولة  كشي لوله  02
 . داغ  عمقي  گالوانيزة  فوالدي  روكار با لولة  كشي لوله  03
 . داغ  عمقي  گالوانيزة  فوالدي  توكار با لولة  كشي لوله  04
 . گالوانيزه  درزجوش  فوالدي  روكار با لولة  كشي لوله  05
 . گالوانيزه  درزجوش  فوالدي  توكار با لولة  كشي لوله  06

07 
 براي  داغ  عمقي  درز گالوانيزه  بدون  فوالدي  روكار يا توكار با لولة  كشي لوله 

 هاي ضد انفجار. سيستم
 كشي روكار يا توكار با لوله فوالدي گالوانيزه قابل انعطاف. لوله 08
 كشي روكار يا توكار با لوله فوالدي گالوانيزه قابل انعطاف شيلددار. لوله 09
 اي. ترانكينگ يك و دو محفظه 10
 اي. ترانكينگ ديواري و كفي سه و چهار محفظه 11
 انتهايي و ارتباطي.هاي  قطعه 12
 ها و متعلقات. گوشه 13

 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٢٠١٠١ .Pg١١فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۴٠,٠٠٠  

 ١٢٠١٠٢ .Pg١٣/٥فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۴٣,٨٠٠  

 ١٢٠١٠٣ .Pg١٦فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ٧٠٠,۴۴  

 ١٢٠١٠۴ .Pg٢١فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۵٢,٨٠٠  

 ١٢٠١٠۵ .Pg٢٩فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۶٩,٢٠٠  

 ١٢٠١٠۶ .Pg٣٦فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ٧٩,٩٠٠  

 ١٢٠١٠٧ .Pg٤٢فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ٩۴,۶٠٠  

 ١٢٠١٠٨ .Pg٤٨فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ٠٠٠,١١۴  

 ١٢٠٢٠١ .Pg١١فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۵٠٠,٢٩  

 ١٢٠٢٠٢ .Pg١٣/٥فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٣٣,٣٠٠  

 ١٢٠٢٠٣ .Pg١٦فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٢٠٠,٣۴  

 ١٢٠٢٠۴ .Pg٢١فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۴٢,٣٠٠  

 ١٢٠٢٠۵ .Pg٢٩فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۵٨,٧٠٠  

 ١٢٠٢٠۶ .Pg٣٦فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۶٩,٧٠٠  

 ١٢٠٢٠٧ .Pg٤٢فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٣٠٠,٨۴  

 ١٢٠٢٠٨ .Pg٤٨فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۵٠٠,١٠٣  

 ١٢٠٣٠١ گالوانیزه عمق داغ. Pg١١ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۶٠٠,۵١  

 مترطول ۵۵,۵٠٠  
گالوانیزه عمقPg١٣/٥ فوالدی  با لولهلوله کش روکار، 

 داغ.
١٢٠٣٠٢ 

 ١٢٠٣٠٣ گالوانیزه عمق داغ. Pg١٦ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۴٠٠,۵٧  

 ١٢٠٣٠۴ گالوانیزه عمق داغ. Pg٢١ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۶٨,٣٠٠  

 ١٢٠٣٠۵ گالوانیزه عمق داغ. Pg٢٩ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ٨٧,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠۶ گالوانیزه عمق داغ. Pg٣٦ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ۵٠٠,٩٨  

 ١٢٠٣٠٧ گالوانیزه عمق داغ. Pg٤٢ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ١١٣,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠٨ گالوانیزه عمق داغ. Pg٤٨ فوالدی  با لولهلوله کش روکار،  مترطول ١۴۵,۵٠٠  

 ١٢٠۴٠١ گالوانیزه عمق داغ. Pg١١ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۴١,٠٠٠  

 مترطول ٠٠٠,۴۵  
گالوانیزه عمق Pg١٣/٥فوالدی  با لولهلوله کش توکار، 

 داغ.
١٢٠۴٠٢ 

 ١٢٠۴٠٣ گالوانیزه عمق داغ. Pg١٦ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٩٠٠,۴۶  



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٢٠۴٠۴ گالوانیزه عمق داغ. Pg٢١ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۵٧,٧٠٠  

 ١٢٠۴٠۵ گالوانیزه عمق داغ. Pg٢٩ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٧۶,۵٠٠  

 ١٢٠۴٠۶ گالوانیزه عمق داغ. Pg٣٦ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٨٨,٢٠٠  

 ١٢٠۴٠٧ گالوانیزه عمق داغ. Pg٤٢ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ١٠٣,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠٨ گالوانیزه عمق داغ. Pg٤٨ فوالدی  با لولهلوله کش توکار،  مترطول ٠٠٠,١٣۵  

 مترطول ۶٠٠,٧٢  
درز جوش گالوانیزه ی فوالدی  با لولهلوله کش روکار، 

 دوم اینچ.
١٢٠۵٠١ 

 مترطول ٨٣,١٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه سه با لولهلوله کش روکار، 

 چهارم اینچ.
١٢٠۵٠٢ 

 مترطول ١٠٣,٠٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی با لولهلوله کش روکار، 

 اینچ.
١٢٠۵٠٣ 

 مترطول ١٣۵,۵٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی با لولهلوله کش روکار، 
 وی چهارم اینچ.

١٢٠۵٠۴ 

 مترطول ١۵۶,۵٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی با لولهلوله کش روکار، 

 وی دوم اینچ.
١٢٠۵٠۵ 

فوالدی  درز جوش گالوانیزه دواینچ. با لولهلوله کش روکار،  مترطول ١٧٣,٠٠٠   ١٢٠۵٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٢٠۴  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه دووی با لولهلوله کش روکار، 

 دوم اینچ.
١٢٠۵٠٧ 

 مترطول ۶٢,١٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی دوم با لولهلوله کش توکار، 

 اینچ.
١٢٠۶٠١ 

 مترطول ۶٠٠,٧٢  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه سه با لولهلوله کش توکار، 

 چهارم اینچ.
١٢٠۶٠٢ 

 مترطول ۴٠٠,٩٢  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی با لولهلوله کش توکار، 

 اینچ.
١٢٠۶٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١٢۵  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی لولهبا لوله کش توکار، 
 وی چهارم اینچ.

١٢٠۶٠۴ 

 مترطول ١۴۶,۵٠٠  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه ی با لولهلوله کش توکار، 

 وی دوم اینچ.
١٢٠۶٠۵ 

فوالدی  درز جوش گالوانیزه دواینچ. با لولهلوله کش توکار،  مترطول ۵٠٠,١۶٢   ١٢٠۶٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,١٩۵  
فوالدی  درز جوش گالوانیزه دووی با لولهلوله کش توکار، 

 دوم اینچ.
١٢٠۶٠٧ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,١١۵  
فوالدی  ی دوم اینچ بدون با لولهلوله کش روکار یا توکار، 

 های ضد انفجار. درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم
١٢٠٧٠١ 

 مترطول ١٢٧,٠٠٠  
فوالدی  سه چهارم اینچ با لولهلوله کش روکار یا توکار، 

 های ضد انفجار. بدون درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم
١٢٠٧٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,١٧۴  
فوالدی  ی اینچ بدون با لولهلوله کش روکار یا توکار، 

 های ضد انفجار. درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم
١٢٠٧٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢١١

فوالدی  ی وی چهارم لولهبا لوله کش روکار یا توکار، 
های ضد اینچ بدون درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم

 انفجار.

١٢٠٧٠۴ 

 مترطول ٢٣٨,٠٠٠  
فوالدی  ی وی دوم اینچ با لولهلوله کش روکار یا توکار، 

 های ضد انفجار. بدون درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم
١٢٠٧٠۵ 

 مترطول ٢۶١,٠٠٠  
فوالدی  دواینچ بدون با لولهلوله کش روکار یا توکار، 

 های ضد انفجار. درزگالوانیزه عمق داغ برای سیستم
١٢٠٧٠۶ 

 مترطول ٢٠٠,٣۵  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

Pg١١. 
١٢٠٨٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

Pg١٣/٥. 
١٢٠٨٠٢ 

 مترطول ۴١,٩٠٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

Pg١٦. 
١٢٠٨٠٣ 

 مترطول ۴٩,٧٠٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

Pg٢١. 
١٢٠٨٠۴ 

 مترطول ۶٢,٣٠٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

Pg٢٩. 
١٢٠٨٠۵ 

 مترطول ۶٠٠,۴٧  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

 .Pg١١شیلددار 
١٢٠٩٠١ 

 مترطول ۴٠٠,۵٣  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

 .Pg١٣/٥شیلددار 
١٢٠٩٠٢ 

 مترطول ۵٧,٩٠٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

 .Pg١٦شیلددار 
١٢٠٩٠٣ 

 مترطول ۶٧,٣٠٠  
کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله

 .Pg٢١شیلددار 
١٢٠٩٠۴ 

  
 مترطول 

کش روکار یا توکار، با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف لوله
 .Pg٢٩شیلددار 

١٢٠٩٠۵ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٠٠٠,١۶۴

ای از ورق گالوانیزه ترانکینگ دیواری کلیپس ی محفظه
با عایق داخل متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گرم 

با مقاومت ضربه پذیری استر پلو رنگ پودری اپوکس 
 متر.  میل ٢٠×٣٠ پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠

١٢١٠٠١ 

  

 مترطول ٢۵٩,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ٢٠×۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٢٩٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ٢٠×٧٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠٣ 

  

 مترطول ٣٧٢,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ٢٠×١٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل. 

١٢١٠٠۴ 

  

 مترطول ۵٠٠,۵۶١

ای از ورق گالوانیزه ترانکینگ دیواری پریز خور دو محفظه
با عایق داخل متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گرم 

با مقاومت ضربه پذیری استر پلو رنگ پودری اپوکس 
متر با قطعات میل ۴٠×١٢٠پوند به اینچ مربع، به ابعاد  ١٠٠

 مخصوص پریز ی تا چهار واحد همراه با بست رویه. 

١٢١٠٠۵ 

  

 مترطول ۴۶٩,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ٣٠×١٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل.

١٢١١٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٨۵

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ۴٠×١٢٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل.

١٢١١٠٢ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ٧٣۵,۵٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر همراه با قطعه میل ۴٠×١۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 نگهدارنده کابل.

١٢١١٠٣ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶۵۵

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ پریز خور سه محفظه
(HOT DIP)  با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر با قطعات میل ۴٠×١۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 مخصوص پریز ی تا چهار واحد همراه با بست رویه.

١٢١١٠۴ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٨۶

ـــه ـــه محفظ ـــ س ـــگ کف ـــرم ترانکین ـــالوانیزه گ ای از ورق گ
(HOT DIP)   ــــه ضــــخامت ــــه ابعــــاد میل ١٫۵ب ــــر ب مت

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ٣٠×٢٠٠

١٢١١٠۵ 

  
 مترطول ۵٨۴,۵٠٠

ـــه ـــه محفظ ـــ س ـــگ کف ـــرم ترانکین ـــالوانیزه گ ای از ورق گ
(HOT DIP)   ــــه ضــــخامت ــــه ابعــــاد میل ١٫۵ب ــــر ب مت

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ۶٠×٢٠٠

١٢١١٠۶ 

  

 مترطول ١,٠۴٨,٠٠٠

ای از ورق گالوانیزه گرم ترانکینگ پریز خور چهار محفظه
(HOT DIP) با عایق داخل و متر  به ضخامت ی میل

١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلرنگ پودری اپوکس 
متر با قطعات میل ۴٠×٢٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد 

 مخصوص پریز ی تا چهار واحد همراه با بست رویه. 

١٢١١٠٧ 

  

 عدد ۴٧,٠٠٠

ای از قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس ی محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میل ٢٠×٣٠

١٢١٢٠١ 

  

 عدد ۴٧,٢٠٠

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
با متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
٢٠×۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠٢ 

  

 عدد ۴٩,٣٠٠

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
با متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
٢٠×٧٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠٣ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵١,٠٠٠

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس دو محفظه
با متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
٢٠×١٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠۴ 

  

 عدد ٩٨,٧٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور ای  قطعه انتهایی دو محفظه
به  (HOT DIP)ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم 

با عایق داخل و رنگ پودری متر  ضخامت ی میل
پوند بر اینچ ١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلاپوکس 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١٢٠مربع به ابعاد 

١٢١٢٠۵ 

  

 عدد ۶٢,٢٠٠

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
متر با به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
٣٠×١٠٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠۶ 

  

 عدد ۶٣,٧٠٠

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
با متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
۴٠×١٢٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠٧ 

  

 عدد ۵٠٠,۶٧

ای از ورق قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپس سه محفظه
با متر  به ضخامت ی میل  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

با مقاومت استر پلعایق داخل و رنگ پودری اپوکس 
۴٠×١۵٠پوند بر اینچ مربع به ابعاد  ١٠٠ضربه پذیری 

 متر.  میل

١٢١٢٠٨ 

  

 عدد ۵٠٠,١١٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  قطعه انتهایی سه محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میل ۴٠×١۵٠

١٢١٢٠٩ 

  

 عدد ١٢۵,۵٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  قطعه انتهایی سه محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×٢٠٠

١٢١٢١٠ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۴٢٧,٠٠٠

ای از قطعه ارتباط گوشه قائم ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١١ 

  
 عدد ۴١٨,٠٠٠

ای از قطعه ارتباط گوشه تخت ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP) ورق گالوانیزه گرم

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٢ 

  
 عدد ٢٧۴,۵٠٠

از ای به جعبه پریز  قطعه ارتباط ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ٣٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٣ 

  
 عدد ۶٨,٨٠٠

ای از ورق گالوانیزه قطعه انتهایی ترانکینگ کف سه محفظه
متر به ابعاد میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 
 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ٣٠×٢٠٠

١٢١٢١۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٨٣

ای از قطعه ارتباط گوشه قائم ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١۵ 

  
 عدد ۵١٢,٠٠٠

ای از قطعه ارتباط گوشه تخت ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١۶ 

  
 عدد ٣٢٨,٠٠٠

ای به جعبه پریز از قطعه ارتباط ترانکینگ کف سه محفظه
متر میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ۶٠×٢٠٠به ابعاد 

١٢١٢١٧ 

  
 عدد ٧۶,۵٠٠

ای از ورق گالوانیزه قطعه انتهایی ترانکینگ کف سه محفظه
متر به ابعاد میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 
 متر با عایق داخل همراه با بست.  میل ۶٠×٢٠٠

١٢١٢١٨ 

  

 عدد ١١۵,۵٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه داخل دو محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٧٣

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه خارج دو محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠٢ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵٠٠,٢٨٨

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه تخت دو محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١٢٠

١٢١٣٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,١١٨

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه داخل سه محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٩٩

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه خارج سه محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۵ 

  

 عدد ٣١۶,۵٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور از ای  گوشه تخت سه محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر.  میل ۴٠×١۵٠

١٢١٣٠۶ 

  

 عدد ٣٣۵,۵٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور ای  گوشه تخت سه محفظه
به  (HOT DIP)ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم 

با عایق داخل و رنگ پودری متر  ضخامت ی میل
پوند بر اینچ ١٠٠با مقاومت ضربه پذیری  استر پلاپوکس 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×٢٠٠مربع به ابعاد 

١٢١٣٠٧ 

  

 عدد ٠٠٠,١٢۶

ترانکینگ دیواری پریز خور ای  گوشه داخل چهار محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)از ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه مطابق.  میل ۴٠×٢٠٠

١٢١٣٠٨ 

  

 عدد ٣٢٧,٠٠٠

ترانکینگ دیواری پریز خور ای  گوشه خارج چهار محفظه
به ضخامت ی  (HOT DIP)از ورق گالوانیزه گرم 

با استر پلبا عایق داخل و رنگ پودری اپوکس  متر  میل
پوند بر اینچ مربع به ابعاد ١٠٠مقاومت ضربه پذیری 

 متر همراه با بست رویه.  میل ۴٠×٢٠٠

١٢١٣٠٩ 



  فوالدی  های . لوله دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٢٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ٨٣١,٠٠٠

جعبه پریز ی تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کف
متر از ورق گالوانیزه گرم میل ٢٠٠×٢٠٠به ابعاد 

(HOT DIP)   از با عایق داخل  متر  میل ١٫۵به ضخامت
است.  میل ١٣٠تا  ٧٠عمق   متر با درب آلومینیوم دای

١٢١٣١٠ 

  
 عدد ۵۴,۵٠٠

قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کف از ورق گالوانیزه
با عایق متر  میل ١٫۵به ضخامت   (HOT DIP)گرم 

 .  داخل

١٢١٣١١ 



  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣٠  
 

 

  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
 . است نشده  منظور و  بيني  پيش  فصل  اين  يها رديفواحد   ، در بهاي كشي مورد نياز لوله  بنايي  عمليات  . هزينه1
 شود. مي  ) استفاده متفرقه  (وسايل 28  در فصل  شده  درج  مربوط  يها رديف، از  كردن  و سوراخ  ، شيار درآوردن كاري كنده  . براي2
المللي  يا استانداردهاي معتبر بين BS 4607و  IEC 60614پيش بيني شده در اين فصل، بايد مطابق با استانداردهاي  پي.وي.سي  هاي . لوله3

 مشابه توليد شده باشد.
 . است  واحد كار منظور شده  آنها در بهاي  و هزينة  است  ، زانو و بوشن ، خم تاتصاال  ، شامل فصل  اين  كشي لوله  يها رديف  . تمام4
 .و با قابليت خود اطفا باشد PVC-Uاز جنس  EN 60-670, NFC 68-104, BS 4678ها بايد براساس استاندارد  ترانكينگ. 5
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي گروه مختصر  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت . به 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . سنگين  سخت پي.وي.سي  روكار با لولة  كشي لوله  01
 . سنگين  سخت پي.وي.سي  توكار با لولة  كشي لوله  02
 . متوسط  سخت پي.وي.سي  روكار با لولة  كشي لوله  03
 . متوسط  سخت پي.وي.سي  توكار با لولة  كشي لوله  04
 . سبك  سخت پي.وي.سي  توكار با لولة  كشي لوله  05
 . دوجداره  انعطاف  قابل  سنگين پي.وي.سي  توكار با لولة  كشي لوله  06
 . بتون  داخل  شلنگي  انعطاف  قابل  اتيلن پلي  توكار با لولة  كشي لوله  07
 PVC-Uترانكينگ ديواري از جنس  08

 PVC-Uجعبه كف خواب از جنس  09

 



  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٢٧,٧٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(١١pg. 
١٣٠١٠١ 

 مترطول ۴٠٠,٣١  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(5/13pg. 
١٣٠١٠٢ 

 مترطول ۴٠٠,٣٣  
کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین لوله

)Rigid Heavy ،(16pg. 
١٣٠١٠٣ 

 مترطول ۴٠٠,٣٩  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(٢١pg. 
١٣٠١٠۴ 

 مترطول ۴٢,٢٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(٢٩pg. 
١٣٠١٠۵ 

 مترطول ١٠٠,۴۶  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(36pg. 
١٣٠١٠۶ 

 مترطول ٨٠٠,۵۴  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(42pg. 
١٣٠١٠٧ 

 مترطول ۶١,٠٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت سنگین

)Rigid Heavy ،(48pg. 
١٣٠١٠٨ 

 مترطول ١٧,٢٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(11pg. 
١٣٠٢٠١ 

 مترطول ٢٠,٩٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(5/13pg. 
١٣٠٢٠٢ 

 مترطول ٢٢,٩٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(١6pg. 
١٣٠٢٠٣ 

 مترطول ٢٨,٩٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(٢١pg.  
١٣٠٢٠۴ 

 مترطول ٣١,٧٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(٢٩pg. 
١٣٠٢٠۵ 

 مترطول ٨٠٠,٣۵  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(36pg. 
١٣٠٢٠۶ 

 مترطول ۴۴,۵٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت سنگینتوکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(42pg. 
١٣٠٢٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,۵٠  
سنگین، با لوله پی.وی.س سخـت توکارلوله کش 

)Rigid Heavy ،(48pg. 
١٣٠٢٠٨ 



  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,٢۶  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(١١pg. 
١٣٠٣٠١ 

 مترطول ٣٠,٠٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(5/13pg. 
١٣٠٣٠٢ 

 مترطول ٣١,٧٠٠  
کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطلوله 

)Rigid Medium ،(16pg. 
١٣٠٣٠٣ 

 مترطول ٨٠٠,٣۶  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(21pg. 
١٣٠٣٠۴ 

 مترطول ٣٧,٠٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(29pg. 
١٣٠٣٠۵ 

 مترطول ۶٠٠,۴٣  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(36pg. 
١٣٠٣٠۶ 

 مترطول ۴٨,٩٠٠  
لوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت متوسط

)Rigid Medium ،(42pg. 
١٣٠٣٠٧ 

  
 مترطول 

متوسطلوله کش روکار، با لوله پی.وی.س سخـت 
)Rigid Medium ،(48pg. 

١٣٠٣٠٨ 

 مترطول ١۵,۵٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(١١pg. 
١٣٠۴٠١ 

 مترطول ۴٠٠,١٩  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(5/13pg. 
١٣٠۴٠٢ 

 مترطول ٢١,٢٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(16pg. 
١٣٠۴٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٢۶  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(21pg. 
١٣٠۴٠۴ 

 مترطول ٢۶,۵٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(29pg. 
١٣٠۴٠۵ 

 مترطول ٣٣,٣٠٠  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(36pg. 
١٣٠۴٠۶ 

 مترطول ۶٠٠,٣٨  
، با لوله پی.وی.س سخـت متوسطتوکارلوله کش 

)Rigid Medium ،(42pg. 
١٣٠۴٠٧ 

  
 مترطول 

متوسط ، با لوله پی.وی.س سخـتتوکارلوله کش 
)Rigid Medium ،(48pg. 

١٣٠۴٠٨ 



  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب
)Rigid Light ،(١١pg. 

١٣٠۵٠١ 

 مترطول ٢٠,٢٠٠  
لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب

)Rigid Light ،(5/13pg. 
١٣٠۵٠٢ 

 مترطول ٢١,٣٠٠  
توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سبلوله کش 

)Rigid Light ،(16pg. 
١٣٠۵٠٣ 

 مترطول ١٠٠,٢۵  
لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب

)Rigid Light ،(21pg. 
١٣٠۵٠۴ 

 مترطول ٢٧,٠٠٠  
لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب

)Rigid Light ،(29pg. 
١٣٠۵٠۵ 

 مترطول ٣٢,٧٠٠  
لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب

)Rigid Light ،(36pg. 
١٣٠۵٠۶ 

 مترطول ٩٠٠,٣۴  
لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب

)Rigid Light ،(42pg. 
١٣٠۵٠٧ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سخـت سب
)Rigid Light ،(48pg. 

١٣٠۵٠٨ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .١١برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠١ 

  
 مترطول 

قابللوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) 
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .١٣٫۵برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٢ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .١۶نمره برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، 

١٣٠۶٠٣ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .٢١برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۴ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
(جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)انعطاف دوجداره 

 .٢٩برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۵ 



  .س .وی پی  های . لوله سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٣٤  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .٣۶برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠۶ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و جدار دوم صاف)

 .۴٢برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٧ 

  
 مترطول 

لوله کش توکار، با لوله پی.وی.س سنگین (قوی) قابل
جدار دوم صاف)انعطاف دوجداره (جدار داخل خرطوم و 

 .۴٨برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره 

١٣٠۶٠٨ 

 مترطول ٢٩,٩٠٠  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .١١Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠١ 

  
 مترطول ٣٣,٨٠٠

، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل
صورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ بتون، به

٥/١٣Pg. 

١٣٠٧٠٢ 

 مترطول ١٠٠,٣۵  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .16Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,۴٠  
، برای نصـب در داخل (PE) اتیلن  توکار، با لوله پللوله کش 
 .21Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به

١٣٠٧٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۴۵  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .29Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠۵ 

 مترطول ۵٣,٠٠٠  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .36Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠۶ 

 مترطول ۶٨,٠٠٠  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .42Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠٧ 

 مترطول ۶٠٠,٨٢  
، برای نصـب در داخل (PE)اتیلن  لوله کش توکار، با لوله پل

 .48Pgصورت ی پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگ  بتون، به
١٣٠٧٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٧۴٢  
متر، میل ١۵٠×۵٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.
١٣٠٨٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴٧٣  
متر، میل ١٠۵×۵٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.
١٣٠٨٠٢ 

 مترطول ٢٩٩,٠٠٠  
متر، میل ٨٠×۵٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.
١٣٠٨٠٣ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,٣٠٠  
متر، میل ٧۵×٢٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.
١٣٠٨٠۴ 

  
 مترطول 

متر، میل ۶٠×٢٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 
 همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.

١٣٠٨٠۵ 

 مترطول ٢٨٧,٠٠٠  
متر، میل ۴٠×٢٠به ابعاد  PVC-Uترانکینگ دیواری از جنس 

 همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره.
١٣٠٨٠۶ 

 مترطول ٧٧,٨٠٠  
جهت تفکی فضای داکت، برای PVC-Uپارتیشن از جنس 

 متر. میل ۵٠و  ٣۵های  عمق
١٣٠٨٠٧ 

  
 عدد ۵٠٠,۵٧٣,١

ماجول از جنس ١٢خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
PVC-U تا ٧۵، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از

 متر. میل ١٠۵

١٣٠٩٠١ 

  
 عدد ١,٧٢۵,۵٠٠

ماجول از جنس ١٨خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
PVC-U تا ٧۵، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از

 متر. میل ١٠۵

١٣٠٩٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٠٢,٣

ماجول از جنس ٢۴خواب برای نصب کلید و پریز،  جعبه کف
PVC-U تا ٧۵، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از

 متر. میل ١٠۵

١٣٠٩٠٣ 
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  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 

  مقدمه
 
  ، مورد استفاده و فرعي  اصلي  ، نيم از اصلي  ، اعم ، فرمان توزيع  فشار ضعيف  تابلوهاي  در انواع  كه  تابلويي  ضعيففشار   وسايل  در قيمتهاي .1

 . است شده   بيني آنها پيش  و هزينه  شده  زير در نظر گرفته  گيرند، عمليات قرار مي
 . آن  آميزي و رنگ  تابلو، ساخت  طراحي  تابلو، شامل  ) ساخت الف
  و آزمايش  ، تكميل گذاري و شماره  داخلي  اتصاالت  ، اجراي شينه  آميزي و رنگ  كشي ، شينه تجهيزات  نصب  ) مونتاژ تابلو، شامل ب

 . اي كارخانه
 . آن  اندازي و راه  ، رگالژ، آزمايش ، تنظيم نصب  ، استقرارتابلو در محل به كارگاه  ) حمل ج

قرار گيرد. در مورد   عمل  ، مالك كليات 19كابلشوها، مفاد بند   به وسيله  برق  تابلوهاي  هاي به وروديها و خروجي ها كابل  در مورد اتصال .2
  سرسيمها، در قيمت  دادن  و تطبيق  كردن  ، آزمايش زدن  ، برچسب دادن  وآرايش  فرم به   مربوط  ه، هزينها ترمينالها به  ها و سيم كابل  اتصال
 . است منظور شده  اه ترمينال

بيني نشده و براي پرداخت هزينه آنها بايد از  ها و كابلشوهاي مورد مصرف پيش هاي وسايل فشار ضعيف تابلويي، هزينه سيم . در قيمت3
 هاي مربوط استفاده شود. ي فصلها رديف

شوند و با  مي  زيربار محسوب  قطع  قابل  ، جزو كليدهاي تاريخ  تا اين  شده  ابالغ  برقي  تاسيسات  يها فهرستدر   شده  درج  چاقويي  كليدهاي .4
 اند. منظور شده  فهرست  دراين  عنوان  همين

 يا  IEC 269 و VDE 0636 و DIN 49515يا  DIN 49522استاندارد   ، بايد طبقكند كار و تند كار  فشنگي  فيوزهاي  تمام .5
 IEC 269-3A باشند  شده  ، ساخته. 

هستند.   به طور كامل  و واشركاليبره  چيني  ، كالهك پايه  و شامل  بوده  ولت 500  ولتاژ اسمي  داراي كندكار و تند كار،  فشنگي  يوزهايف  تمام .6
توليد شده و ولتاژ اسمي  IEC 269و يا  VDE 0639و  DIN 43620 چاقويي و پايه فيوزهاي چاقويي، بايد طبق استاندارد  فيوزهاي  تمام .7
 ولت باشد.  500ها  آن
باشند.  Dيا  Cيا  Bيا  Aتوانند از نوع كالس  كيلو آمپر بوده و مي 6يا تند كار با قدرت قطع كندكار   نوع  مينياتوري  اتوماتيك  كليدهاي  تمام .8

 DINاستاندارد   بايد بر اساسولت بوده  500و كليدهاي دو پل يا سه پل داراي ولتاژ اسمي  ولت 250  ولتاژ اسمي  دارايكليدهاي يك پل 

 باشند.  شده  ساخته VDE 0641و  46277
درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد  70كليد اتوماتيك مينياتوري يك پل، از نوع تك پل با قطع نول باشد،  در صورتي كه .9

 شد.
 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 50كليد اتوماتيك مينياتوري سه پل، از نوع قطع نول باشد،  در صورتي كه. 10
درصد از بهاي واحد رديف مربوط كسر  10كيلو آمپر باشد  3در صورتي كه كليد اتوماتيك مينياتوري يك يا دو يا سه پل با قدرت قطع  .11 

 خواهد شد.
درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه  15يلو آمپر باشد ك 10در صورتي كه كليد اتوماتيك مينياتوري يك يا دو يا سه پل با قدرت قطع  .12

 خواهد شد.
اي) بايد طبق  و كليدهاي كنترل از راه دور (رله ضربه DINVDE 0664كليدهاي حفاظت نشست جريان زمين بايد طبق استاندارد  .13

 توليد شده باشند. DINVDE 0660استاندارد 
 باشند. IP65  حفاظت  درجه  ، بايد داراي وييتابل  كليدهاي  براي  چدني  هاي جعبه  .14
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 IEC947-1,2يا  DINVDE0660استاندارد   و طبق  بوده  ولت 500  ولتاژ اسمي  بايد داراي كامپكت ثابت و كشويي  اتوماتيك  كليدهاي .15
 باشند.  شده  ساخته

 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 30د،  . در صورتي كه كليد اتوماتيك كامپكت ثابت يا كشويي، از نوع چهار پل باش16
 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 30. در صورتي كه كليد اتوماتيك هوايي ثابت يا كشويي، از نوع چهار پل باشد، 17
 ف مربوط اضافه خواهد شد.درصد به بهاي واحد ردي 40باشد،  24-220. در صورتي كه كنتاكتور سه پل خشك داراي بوبين 18
 باشند. IP54هاي پالستيكي روكار بايد داراي درجه حفاظت  هاي فشاري براي نصب روي تابلو و نيز جعبه هاي سيگنال و دكمه . چراغ19
خواهد   اضافه 73  گروه  يها رديفواحد   درصد به بهاي 100شود،   ) استفاده ا كليد سويچيي(  ايمني  از قفل  فشاري  دكمه  به جاي  چنانچه. 20

 شد.
 باشند. DINEN 50022-35استاندارد   ريلهاي  روي  نصب  ، بايد قابل پيچي  يها ترمينال .21
درصد به بهاي واحد  5براي نصب كليد اتوماتيك يا حرارتي يا گردان در داخل تابلوهاي برق بكار رود،  142501. درصورتي كه رديف 22

 مذكور اضافه خواهد شد.
 درصد از بهاي رديف مربوط كسر خواهد گرديد. 20آلومينيومي باشند،  86ي گروه ها رديفهاي درج شده در  در صورتي كه شمش .23
درصد به بهاي رديف مربوط  30كيلو آمپر باشد،  120تا  60هاي تابلويي اتكايي و ايزوالتورها  . در صورتي كه قدرت اتصال كوتاه مقره24

 اضافه خواهد گرديد.
درصد به بهاي رديف مربوط اضافه  200آمپر باشند،  4000آمپر تا  1000هاي بيش از  براي شينه 87. در صورتي كه ايزوالتورهاي گروه 25

 خواهد گرديد.
  مورد مصرف  برقي  لوازم  تابلوها شامل  باشند. اين مي IP20  حفاظت  ، با درجه فصل  در اين  شده  بيني پيش  و ديواري  ايستاده برق  تابلوهاي .26

 . است  واحد تابلوها منظور نشده  ، در بهاي ياد شده  لوازم  نيستند و هزينه
درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد  20يا باالتر باشند،  IP42. در صورتي كه تابلوهاي برق ايستاده و ديواري داراي درجه حفاظت 27

 گرديد.
درصد به بهاي رديف  10ه و ديواري از رنگ پودري بطريقه الكترواستاتيك (پخته) استفاده شود، . در صورتي كه تابلوهاي برق ايستاد28

 مربوط اضافه خواهد گرديد.
 درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد گرديد. 10. در صورتي كه تابلوهاي برق ايستاده و ديواري از ورق گالوانيزه استفاده شود، 29
درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد  100ي برق ايستاده و ديواري از ورق استنلس استيل استفاده شود، . در صورتي كه تابلوها30

 گرديد.
 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .31
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 ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول
 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . دو حالته  پل  سه  تابلويي  كليد گردان  49 .صنعتي و خانگي كندكار  نوع  فيوز فشنگي  01
 . تابلويي  گردان  كليدهاي  براي  چدني  جعبة  53 .صنعتي و خانگي تندكار  نوع  فيوز فشنگي  02
 .پل  كليد فيوز سه  59 اي مخصوص حفاظت تجهيزات تابلويي شيشه فيوز  03
 كليد فيوز نوع مينياتوري (فيوزكرير). HRC. 60صفر صفر   ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  05
 كليد گردان پايه فيوزدار. HRC. 61صفر   ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  06
 . پل  سه ثابت  كمپكت  كليد اتوماتيك  HRC. 62  يك  ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  07
 . پل  سه كشويي  كمپكت  كليد اتوماتيك  HRC. 63دو   ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  08
 لوازم جانبي كليد اتوماتيك كامپكت. HRC. 64  سه  ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  09
 . هوايي ثابت سه پل كليد اتوماتيك  HRC. 65چهار   ) اندازةكاردي(  فيوز چاقويي  10
 . هوايي كشويي سه پل كليد اتوماتيك  66 .صفر تا چهار -صفر  اندازه  فيوزهاي  براي  پل  يك چاقويي فيوز  پايه  11
 لوازم جانبي كليد اتوماتيك هوايي. 67 تا يك صفر صفر  اندازه  فيوزهاي  براي  پل  سه  چاقويي فيوز  پايه  16
 دار. بوبين  خشك  پل  كنتاكتور سه  69 . چاقويي  فيوزكش  دسته  19
 ). (بيمتال  فاز حرارتي  بار سه  اضافه  رلة  70 . پل  يك  مينياتوري  كليد اتوماتيك  22
 . سيگنال  چراغ  72 . دو پل  مينياتوري  كليد اتوماتيك  23
 . فشاري  دكمة  73 . پل  سه  مينياتوري  كليد اتوماتيك  24
 . دوبل  فشاري  دكمة  74 . مينياتوري  كليد اتوماتيك  نصب  براي  فلزي  ريل  25
 . فشاري  روكار با دو عدد دكمة  پالستيكي  جعبة  75 آمپر. ميلي 100و  30  دقت با  زمين  جريان  نشت  فاظتح كليد  28
 . ترموپالستيك  با بدنة  پيچي  ترمينال  78 دور.  از راه  كليد كنترل  36
 . ديوروپالستيك  با بدنة  پيچي  ترمينال  79 . پله  راه  روشنايي  تايمر براي  37
 . پيچي  ترمينال  براي  انتهايي  صفحة  80 . پل  يك  تابلويي  كليد گردان  38
 . پيچي  ترمينال  نگهداري  براي  فلزي  بست  81 . دو پل  تابلويي  كليد گردان  39
 . پيچي  ترمينال  نصب  براي  فلزي  ريل  82 . پل  سه  تابلويي  كليد گردان  40
 . مسي  شمش  86 . چهارپل  تابلويي  كليد گردان 41
 . مقره عبوري، ايزوالتور و اتكايي  تابلويي  مقرة  87 . حالته  سه  پل  يك  تابلويي  كليد گردان  43
 . ايستاده برق تابلو  89 . حالته  سه  پل  سه  تابلويي  كليد گردان  45
 . ديواري برق تابلو  90 . دو حالته  پل  يك  تابلويي  كليد گردان  47
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,٩٩  
آمپر ۶تا  ٢فیوزفشنگ نوع صنعت کندکار 

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠١٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٠٠  
آمپر ٢۵تا  ١٠فیوزفشنگ نوع صنعت کندکار 

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠١٠٢ 

 عدد ١٢۵,۵٠٠  
آمپر ۶٣تا  ٣۵فیوزفشنگ نوع صنعت کندکار 

 .DIII,E٣٣ اندازه 
١۴٠١٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١٣٩  
آمپر ١٠٠تا  ٨٠فیوزفشنگ نوع صنعت کندکار 

 .DIV,R١١/٤ اندازه 
١۴٠١٠۴ 

 عدد ١۶٠,٠٠٠  
آمپر ٢٠٠تا  ١٢۵فیوزفشنگ نوع صنعت کندکار 

 .DV,R٢ اندازه 
١۴٠١٠۵ 

 عدد ١٢۴,۵٠٠  
(کتابی) کندکار  آمپر ۶تا  ٢فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠١٠۶ 

 عدد ۵٠٠,١٠٠  
(کتابی) کندکار  آمپر ٢۵تا  ١٠فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠١٠٧ 

 عدد ۵٠٠,١٢٨  
(کتابی) کندکار  آمپر ۶٣تا  ٣۵فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DIII,E٣٣ اندازه 
١۴٠١٠٨ 

 عدد ۵٠٠,١۵٧  
(کتابی) کندکار  آمپر ١٠٠تا  ٨٠فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DIV,R١١/٤ اندازه 
١۴٠١٠٩ 

 عدد ۵٠٠,١٩٠  
(کتابی) کندکار  آمپر ٢٠٠تا  ١٢۵فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DV,R٢ اندازه 
١۴٠١١٠ 

 عدد ۵٠٠,٩٩  
آمپر ۶تا  ٢فیوزفشنگ نوع صنعت تندکار 

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٠٠  
آمپر ٢۵تا  ١٠فیوزفشنگ نوع صنعت تندکار 

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠٢٠٢ 

 عدد ١٢٩,٠٠٠  
آمپر ۶٣تا  ٣۵فیوزفشنگ نوع صنعت تندکار 

 .DIII,E٣٣ اندازه 
١۴٠٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١۵٧  
آمپر ١٠٠تا  ٨٠فیوزفشنگ نوع صنعت تندکار 

 .DIV,R١١/٤ اندازه 
١۴٠٢٠۴ 

 عدد ١٩۵,۵٠٠  
آمپر ٢٠٠تا  ١٢۵فیوزفشنگ نوع صنعت تندکار 

 .DV,R٢ اندازه 
١۴٠٢٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٩٩  
(کتابی) تندکار  آمپر ۶تا  ٢فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DII,E٢٧ اندازه 
١۴٠٢٠۶ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,٩٩  
(کتابی) تندکار  آمپر ٢۵تا  ١٠فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DII,E٢٧ اندازه
١۴٠٢٠٧ 

 عدد ١٣١,٠٠٠  
(کتابی) تندکار  آمپر ۶٣تا  ٣۵فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DIII,E٣٣ اندازه
١۴٠٢٠٨ 

 عدد ١۵٣,٠٠٠  
(کتابی) تندکار  آمپر ١٠٠تا  ٨٠فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DIV,R١١/٤اندازه 
١۴٠٢٠٩ 

 عدد ١٩۵,۵٠٠  
(کتابی) تندکار  آمپر ٢٠٠تا  ١٢۵فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DV,R٢ اندازه
١۴٠٢١٠ 

 عدد ۵٠٠,٩٩  
(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DOI,E١٤ آمپر اندازه ۶تا  ٢کنترل 
١۴٠٢١١ 

 عدد ۵٠٠,١٢٨  
(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای فیوزفشنگ نوع خانگ

 .DO٢,E١٨آمپر اندازه  ۶٣تا  ٢٠کنترل 
١۴٠٢١٢ 

  
 عدد 

آمپر مخصوص حفاظت تجهیزات ١٠ تا ٢ای  فیوز شیشه
 تابلویی.

١۴٠٣٠١ 

 عدد ٣٠٠,۴۶  
عفیـــوز چـــاقویی (کـــاردی) انـــدازه صـــفر صـــفر و از نـــو

HRC  آمپر. ٢۵تا ٦ 
١۴٠۵٠١ 

 عدد ٣٠٠,۴۶  
ــوع ــفر و از ن ــفر ص ــدازه ص ــاردی) ان ــاقویی (ک ــوز چ  فی

HRC آمپر. ۶٠تا  ٣٢ 
١۴٠۵٠٢ 

 عدد ۵٨,١٠٠  
HRCفیـــوز چـــاقویی (کـــاردی) انـــدازه صـــفر و از نـــوع 

 آمپر. ۶٣تا  ٢٥
١۴٠۶٠١ 

 عدد ۵٧,٠٠٠  
HRCفیـــوز چـــاقویی (کـــاردی) انـــدازه صـــفر و از نـــوع 

 آمپر. ١۶٠تا  ٣٢
١۴٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۶٢  
ــــوع ــــ و از ن ــــدازه ی ــــاقویی (کــــاردی) ان ــــوز چ فی

HRC آمپر. ۶٣تا  ٣٥ 
١۴٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,۶٢  
ــــوع ــــ و از ن ــــدازه ی ــــاقویی (کــــاردی) ان ــــوز چ فی

HRC  آمپر. ١۶٠تا  ٨٠ 
١۴٠٧٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۶٢  
ــــوع ــــ و از ن ــــدازه ی ــــاقویی (کــــاردی) ان ــــوز چ فی

HRC آمپر. ٢۵٠تا  ٢٠٠ 
١۴٠٧٠٣ 

 عدد ٨٠٠,۶۶  
فیـــــوز چـــــاقویی (کـــــاردی) انـــــدازه دو و از نـــــوع

HRC آمپر. ١۶٠تا  ٨٠ 
١۴٠٨٠١ 

 عدد ٨٠٠,۶۶  
فیـــــوز چـــــاقویی (کـــــاردی) انـــــدازه دو و از نـــــوع

HRC  آمپر. ٢۵٠تا ٢٠٠ 
١۴٠٨٠٢ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٨٠٠,۶۶  
فیـــــوز چـــــاقویی (کـــــاردی) انـــــدازه دو و از نـــــوع

HRC آمپر. ۴٠٠تا  ٣٠٠ 
١۴٠٨٠٣ 

 عدد ٧٨,٧٠٠  
فیــــوز چـــــاقویی (کــــاردی) انـــــدازه ســــه و از نـــــوع

HRC آمپر. ۴٠٠تا  ٣٠٠ 
١۴٠٩٠١ 

 عدد ٧٨,٧٠٠  
فیــــوز چـــــاقویی (کــــاردی) انـــــدازه ســــه و از نـــــوع

HRC آمپر. ۶٣٠تا  ٤٢٥ 
١۴٠٩٠٢ 

 عدد ۴٠٠,٨٠  
ــــوع ــــار و از ن ــــدازه چه ــــاردی) ان ــــاقویی (ک ــــوز چ فی

HRC آمپر. ٨٠٠تا  ٥٠٠ 
١۴١٠٠١ 

  
 عدد 

ــــوع ــــار و از ن ــــدازه چه ــــاردی) ان ــــاقویی (ک ــــوز چ فی
HRC آمپر. ١٢۵٠تا  ١٠٠٠ 

١۴١٠٠٢ 

 عدد ١٧٩,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 آمپر. ١۶٠تا  ۶ اندازه صفر صفر، 
١۴١١٠١ 

 عدد ١٧٩,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 آمپر. ١۶٠تا  ٢۵ اندازه صفر، 
١۴١١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٨۵  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 ،  آمپر. ٢۵٠تا  ٣۵ اندازه ی
١۴١١٠٣ 

 عدد ١٨٣,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 آمپر. ۴٠٠تا  ٨٠ اندازه دو، 
١۴١١٠۴ 

 عدد ٢٣٢,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 آمپر. ۶٣٠تا  ٣٠٠اندازه سه، 
١۴١١٠۵ 

 عدد ٢۶٨,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، ی پل، برای فیوزهای 

 آمپر. ١٢۵٠تا  ١٠٠٠اندازه چهار، 
١۴١١٠۶ 

 عدد ٢۶٨,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، سه پل ، برای فیوزهای 

 آمپر. ١۶٠تا  ۶اندازه صفر صفر، 
١۴١۶٠١ 

 عدد ٢۶٨,٠٠٠  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، سه پل ، برای فیوزهای 

 آمپر. ١۶٠تا  ٢۵اندازه صفر، 
١۴١۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٩١  
HRCپایه فیوز چاقویی (کاردی)، سه پل ، برای فیوزهای 

 ،  آمپر. ٢۵٠تا  ٣۵اندازه ی
١۴١۶٠٣ 

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .اندازه صفر صفر 

١۴١٩٠١ 

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .اندازه صفر 

١۴١٩٠٢ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .  اندازه ی

١۴١٩٠٣ 

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .اندازه دو 

١۴١٩٠۴ 

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .اندازه سه 

١۴١٩٠۵ 

  
 عدد 

فیوز کش چاقویی با دسته کامل عایق شده برای فیوزهای
HRC .اندازه چهار 

١۴١٩٠۶ 

 عدد ۵٠٠,١٣٢  
٢کلید اتوماتی مینیاتوری ی پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶تا 
١۴٢٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,١٢۶  
١٠کلید اتوماتی مینیاتوری ی پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ٣٢تا 
١۴٢٢٠٢ 

 عدد ١٩٢,٠٠٠  
۴٠کلید اتوماتی مینیاتوری ی پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا 
١۴٢٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٢٧١  
تا ٢کلید اتوماتی مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶
١۴٢٣٠١ 

 عدد ٨۶۶,۵٠٠  
١٠کلید اتوماتی مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ٣٢تا 
١۴٢٣٠٢ 

 عدد ٣٣١,٠٠٠  
۴٠کلید اتوماتی مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا 
١۴٢٣٠٣ 

 عدد ۴۵۶,۵٠٠  
٢کندکار کلید اتوماتی مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا 

 آمپر. ۶تا 
١۴٢۴٠١ 

  
 عدد 

١٠کلید اتوماتی مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 
 آمپر. ٣٢تا 

١۴٢۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۵۶۴  
۴٠کلید اتوماتی مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 

 آمپر. ۶٣تا 
١۴٢۴٠٣ 

  
 مترطول ٢٧,٠٠٠

اری مقاوم و با کلیه  لوازم نصب از قبیلریل فلزی با آب
های مخصوص برای نصـب کلید پیچ، مهره و پرچ و بست

 اتوماتی مینیاتوری.

١۴٢۵٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٨٠۵

٢۵٠کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نام 
۴٠تا  ٢۵میل آمپر و جریان نام  ٣٠ولت و با حساسیت 

 آمپر.

١۴٢٨٠١ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٨۶۵,۵٠٠  
٢۵٠جریان زمین دو پل، با ولتاژ نام کلید حفاظـت نشـت 
 آمپر. ۶٣میل آمپر و جریان نام  ٣٠ولت و با حساسیت 

١۴٢٨٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٧۴

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نام
تا ٢۵میل آمپر و جریان نام  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر. ۴٠

١۴٢٨٠٣ 

  
 عدد ١,١٢٣,٠٠٠

نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نام کلید حفاظـت
۶٣میل آمپر و جریان نام  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠۴ 

  
 عدد 

کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نام
١٠٠میل آمپر و جریان نام  ٣٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠۵ 

  
 عدد 

زمین چهار پل، با ولتاژ نامکلید حفاظت نشت جریان 
٢۵میل آمپر و جریان نام  ١٠٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠

 آمپر. ۴٠تا 

١۴٢٨٠۶ 

  
 عدد 

کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نام
۶٣میل آمپر و جریان نام  ١٠٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠
 آمپر.

١۴٢٨٠٧ 

  
 عدد 

پل، با ولتاژ نامکلید حفاظت نشت جریان زمین چهار 
١٠٠میل آمپر و جریان نام  ١٠٠ولت و با حساسیت  ۵٠٠

 آمپر..

١۴٢٨٠٨ 

 عدد ۵٠٠,۴۴٩  
کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با ی کنتاکت

 آمپر. ١۶ولـت و جریان  ٢۵٠با ولتاژ  بسته و  و  باز 
١۴٣۶٠١ 

 عدد ۴٨٩,٠٠٠  
با دو کنتاکتکلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) 

 آمپر. ١۶ولـت و جریان  ٢۵٠با ولتاژ  بسته و  و  باز 
١۴٣۶٠٢ 

  
 عدد 

کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با سه کنتاکت
 آمپر. ١۶ولـت و جریان  ٢۵٠با ولتاژ  بسته و  و  باز 

١۴٣۶٠٣ 

 عدد ۶١٧,٠٠٠  
ولتاژآمپر با  ١٠تایمر تابلو برای فرمان روشنایی راه پله، 

 ولـت و زمان تنظیم ی تا شـش دقیقه. ٢۵٠نام 
١۴٣٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,١۶٢  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١۶کلید گردان تابلویی ی پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٨٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢۵کلید گردان تابلویی ی پل، 

 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 
١۴٣٨٠٢ 

 عدد ٢۵٩,٠٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۴٠کلید گردان تابلویی ی پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠٣ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٢٧۴,۵٠٠  
٣٨٠ولتاژ نام  آمپر با ۶٣کلید گردان تابلویی ی پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٣۵٨  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١٠٠کلید گردان تابلویی ی پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٨٠۵ 

 عدد ٢٠۵,۵٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١۶کلید گردان تابلویی دو پل، 

 زیربار، به طور کامل.ولـت، قابل قطع 
١۴٣٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,٢١٩  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢۵کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٣٠٣  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۴٠کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٣۴١  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۶٣کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۵٢٩  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١٠٠کلید گردان تابلویی دو پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠۵ 

 عدد ۶٩٢,٠٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢٠٠پل، کلید گردان تابلویی دو 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴٣٩٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٢۴٩  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١۶کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢٧۶  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢۵کلید گردان تابلویی سه پل، 

 قابل قطع زیربار، به طور کامل. ولـت،
١۴۴٠٠٢ 

 عدد ٣٢۵,۵٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۴٠کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠٣ 

 عدد ۴۴٢,٠٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۶٣کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶٧٨  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١٠٠کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٨٠٣  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢٠٠کلید گردان تابلویی سه پل، 

 ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل.
١۴۴٠٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٢٧۵  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١۶کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 
١۴۴١٠١ 

 عدد ٣١۵,۵٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢۵کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 
١۴۴١٠٢ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٣٧۴,۵٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۴٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 
١۴۴١٠٣ 

 عدد ۵١٢,٠٠٠  
٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ۶٣کلیدگردان تابلویی چهار پل، 

 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 
١۴۴١٠۴ 

  
 عدد 

٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٨٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 
 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 

١۴۴١٠۵ 

  
 عدد 

٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ١٠٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 
 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 

١۴۴١٠۶ 

  
 عدد 

٣٨٠آمپر با ولتاژ نام  ٢٠٠کلیدگردان تابلویی چهار پل، 
 .به طور کاملولـت، قابل قطع زیربار، 

١۴۴١٠٧ 

  
 عدد ۵٠٠,٢٠٢

) ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی تـ پل، از نوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ٢۴٠آمپر با ولتاژ حداکثر ١۶

 بطورکامل. 

١۴۴٣٠١ 

  
 عدد ٣٣٨,٠٠٠

) ٢- ٠- ١گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (کلید 
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١۶

 کامل.

١۴۴۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٠٣

) ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ٢۵

 کامل.

١۴۴۵٠٢ 

  
 عدد ۵٠۴,۵٠٠

۴٠)  ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ 

 کامل.

١۴۴۵٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,۶٢٩

) ٢- ٠- ١کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
بطورولـت، قابل قطع زیر بار،  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ۶٣

 کامل.

١۴۴۵٠۴ 

  
 عدد ١,١٣٨,٠٠٠

) ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١٠٠

 بطور کامل.

١۴۴۵٠۵ 

  
 عدد 

) ٢- ٠- ١کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (
قطع زیر بار،ولـت، قابل  ۴١۵آمپر با حداکثر ولتاژ  ١۶٠

 بطور کامل.

١۴۴۵٠۶ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٠۴

١۶)  ١- ٢کلید گردان تابلویی ی پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور ٢۴٠آمپر با حداکثر ولتاژ 

 کامل.

١۴۴٧٠١ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد ۵٠٠,٢٠٩

٢۵)  ١- ٢کلید گردان تابلویی ی پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور ٢۴٠ آمپر با حداکثر ولتاژ

 کامل.

١۴۴٧٠٢ 

  
 عدد ٣٠١,٠٠٠

١۶)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٣١۶

٢۵)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ٣٨٠با ولتاژ حداکثرآمپر 

 بطورکامل.

١۴۴٩٠٢ 

  
 عدد ۴۵٩,٠٠٠

۴٠)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,۶٣١

۶٣)  ١- ٢کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (
ولـت، قابل قطع زیر بار، ٣٨٠آمپر با ولتاژ حداکثر

 بطورکامل.

١۴۴٩٠۴ 

 عدد ٣١٢,٠٠٠  
آمپر، از تـ ١۶جعبه چدن برای کلیدهای گردان تابلویی 

 پل تا چهار پل.
١۴۵٣٠١ 

 عدد ۵٠٧,٠٠٠  
آمپر، از تـ ۴٠جعبه چدن برای کلیدهای گردان تابلویی 

 پل تا چهار پل.
١۴۵٣٠٢ 

 عدد ٨۶٧,٠٠٠  
ولـت، قابل قطع زیربار، با ۵٠٠آمپر،  ١۶٠کلید فیوزسه پل 

 جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.
١۴۵٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,١,١٧٣  
ولـت، قابل قطع زیربار، ۵٠٠آمپر،  ٢۵٠کلید فیوز سه پل 

 با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.
١۴۵٩٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۶,١  
ولـت، قابل قطع زیربار، با ۵٠٠آمپر،  ۴٠٠کلید فیوزسه پل 

 جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.
١۴۵٩٠٣ 

 عدد ١,٧٨٧,٠٠٠  
ولـت، قابل قطع زیربار، ۵٠٠آمپر،  ۶٣٠کلید فیوز سه پل 

 با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط.
١۴۵٩٠۴ 

 عدد ٣۴٨,٠٠٠  
فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) ی پل با ولتاژ نامکلید 
 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت و جریان  ٢۵٠

١۴۶٠٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣۴٧  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) ی پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ۵٠ولت و جریان  ٢۵٠
١۴۶٠٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۴۵٣  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) ی پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ١٢۵ولت و جریان  ٢۵٠
١۴۶٠٠٣ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٣٩٩,٠٠٠  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) دو پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠۴ 

 عدد ۴٨۶,۵٠٠  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) دو پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ۵٠ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۶۵۶  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) دو پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ١٢۵ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠۶ 

 عدد ۵٠٠,۴٧٩  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠٧ 

 عدد ٠٠٠,۶۶۶  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ۵٠ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠٨ 

 عدد ٨٢٣,٠٠٠  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ١٢۵ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۶۵۶  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) چهار پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ٣٢ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠١٠ 

 عدد ۵٠٠,٧۶٣  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) چهار پل با ولتاژ نام

 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. ۵٠ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠١١ 

 عدد ١,٠٠۵,۵٠٠  
کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) چهار پل با ولتاژ نام

 طور کامل.آمپر با فیوز مربوط به  ١٢۵ولت و جریان  ۵٠٠
١۴۶٠١٢ 

 عدد ۶١٢,٠٠٠,١  
ولتاژکلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 آمپر. ١۶٠ولت و جریان  ۵٠٠نام 
١۴۶١٠١ 

 عدد ۶٠۴,۵٠٠,٢  
ولتاژکلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 آمپر. ٢۵٠ولت و جریان  ۵٠٠نام 
١۴۶١٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۵١٢,٣  
ولتاژکلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 آمپر. ۴٠٠ولت و جریان  ۵٠٠نام 
١۴۶١٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٨١۴,۵  
ولتاژکلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 

 آمپر. ۶٣٠ولت و جریان  ۵٠٠نام 
١۴۶١٠۴ 

  
 عدد 

ولتاژکلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با 
 آمپر. ٨٠٠ولت و جریان  ۵٠٠نام 

١۴۶١٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٢,٩٢٩  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ١٠٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠١ 

 عدد ٠٢۶,۵٠٠,۴  
ت ثابت سه  ١٢۵پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠٢ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٠٠٠,٠٩۶,۴  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ١۶٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٣٠۵,۶  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ٢۵٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٢۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٩,٣٠٧  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ۴٠٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠۵ 

 عدد ٣٧٩,٠٠٠,١۴  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ۶٣٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠۶ 

 عدد ۵٠٠,۵٨١,١٧  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،  ٨٠٠کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶٢٠٧ 

 عدد ۵٠٠,٢۶,۶٨٧  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ۵٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠
١۴۶٢٠٨ 

 عدد ٢٨,٨۵٨,٠٠٠  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ۵٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠
١۴۶٢٠٩ 

 عدد ٢۶,۴۴٧,٠٠٠  
ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٧٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠
١۴۶٢١٠ 

  
 عدد 

ت ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار،کلید  اتوماتی کامپ
 کیلو آمپر. ٨۵-١٢٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠

١۴۶٢١١ 

 عدد ۵٠٠,٧,١٨٩  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١٠٠
١۴۶٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,٧,٨۶٣  
ت کشویی  سه پل، قابل قطع زیر بار،کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵
١۴۶٣٠٢ 

 عدد ٨,٢١۵,۵٠٠  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ١۴-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠
١۴۶٣٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١٠,٨۴٢  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر  بار،کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٢۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠
١۴۶٣٠۴ 

 عدد ١٧,٣٣۶,۵٠٠  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠
١۴۶٣٠۵ 

 عدد ٢٠,٣٩٧,٠٠٠  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠قدرت قطع آمپر و با  ۶٣٠
١۴۶٣٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٣١,٨۶۴  
ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ

 کیلو آمپر. ٣۵-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠
١۴۶٣٠٧ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٤٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد 

ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ
 کیلو آمپر. ۵٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠

١۴۶٣٠٨ 

  
 عدد 

ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ
 کیلو آمپر. ۵٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠

١۴۶٣٠٩ 

  
 عدد 

ت کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، کلید اتوماتی کامپ
 کیلو آمپر. ٧٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠

١۴۶٣١٠ 

  
 عدد 

ت  کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار،کلید اتوماتی کامپ
 کیلو آمپر. ٨۵-١٢٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠

١۴۶٣١١ 

 عدد ٩,٢۶٨,٠٠٠  
ت تا  انیسم موتوری کلید کامپ آمپر با ولتاژ تغذیه ٢۵٠م

 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠
١۴۶۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,١۵,۴٠٩  
ت از  انیسم موتوری کلید کامپ آمپر با ١٢۵٠تا  ۴٠٠م

 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠ولتاژ تغذیه 
١۴۶۴٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٨,٧١۴  
ت باالتر از  انیسم موتوری کلید کامپ آمپر با ولتاژ ١٢۵٠م

 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠تغذیه 
١۴۶۴٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶۶۴,١  
ت با ولتاژ تغذیه  ٢۴-٢٢٠بوبین شانت (قطع) کلید کامپ

 . ACیا  DCولت 
١۴۶۴٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٢,٢١٧  
ت باUnder Voltageبوبین افت ولتاژ ( ) کلید کامپ

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠ولتاژ تغذیه 
١۴۶۴٠۵ 

ت. ACیا  DCو  ١NC+١NOکنتاکت کم  عدد ۶۵٨,٠٠٠    ١۴۶۴٠۶ کلید کامپ

 عدد ٠٠٠,٨۶۴  
کلید ACیا  DCو  ١NC+١NOدهنده خطا  کنتاکت نشان

ت.  کامپ
١۴۶۴٠٧ 

 عدد ٢٩,٩۵٣,٠٠٠  
۶٣٠کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 کیلو آمپر.  ۴٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶۵٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣٠,٢١٠  
٨٠٠کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 

 کیلو آمپر.  ۴٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع 
١۴۶۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۴۴٢,٣٧  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠
١۴۶۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۴٢,٨٨۴  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠
١۴۶۵٠۴ 

 عدد ۵٩,٣١٧,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠
١۴۶۵٠۵ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٠۶٠,٠٠٠,٧۵  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠
١۴۶۵٠۶ 

 عدد ۵٠٠,١١٢,٧٢٩  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٣٢٠٠
١۴۶۵٠٧ 

 عدد ١۵٠,٧٢٣,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠٠
١۴۶۵٠٨ 

 عدد ٣٠١,٧٠٢,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ١٠٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۵٠٠٠
١۴۶۵٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۴١٠,٧٣۴  
کلید اتوماتی هوایی ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ١٠٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠٠
١۴۶۵١٠ 

 عدد ٣٧,٨٣۶,۵٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠
١۴۶۶٠١ 

 عدد ٣٩,٧٨٨,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۴٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠
١۴۶۶٠٢ 

 عدد ۴۶,۴٢٨,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۴٠-١٠٠آمپر و با قدرت قطع  ٨٠٠
١۴۶۶٠٣ 

 عدد ٧۵۵,۵٠٠,۵۴  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ١٢۵٠
١۴۶۶٠۴ 

 عدد ۶٢,٨۴٠,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ١۶٠٠
١۴۶۶٠۵ 

 عدد ٨٠,٢٠٠,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ٢٠٠٠
١۴۶۶٠۶ 

 عدد ۴٣۵,۵٠٠,٨٧  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١٣٠آمپر و با قدرت قطع  ٢۵٠٠
١۴۶۶٠٧ 

 عدد ۵٠٠,١۴٣,٠۴١  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ٣٢٠٠
١۴۶۶٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٩۵٢,١٧۵  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۴٠٠٠
١۴۶۶٠٩ 

 عدد ٣٢٠,٢۶٣,٠٠٠  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ۵٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۵٠٠٠
١۴۶۶١٠ 

 عدد ٩٠۵,۵٠٠,۴٣۶  
کلید اتوماتی هوایی کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار،

 کیلو آمپر.  ١٠٠-١۵٠آمپر و با قدرت قطع  ۶٣٠٠
١۴۶۶١١ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,۴٨٧,١١  
انیسم موتوری کلید اتوماتی هوایی با ولتاژ تغذیه م

 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠
١۴۶٧٠١ 

 عدد ۶٧٢,٠٠٠,٣  
بوبین وصل کلید اتوماتی هوایی با ولتاژ تغذیه

 .ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠
١۴۶٧٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٣,١٣٧  
بوبین شانت (قطع) کلید اتوماتی هوایی با ولتاژ تغذیه

 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠
١۴۶٧٠٣ 

 عدد ٣,٢٣۶,۵٠٠  
) کلید اتوماتیUnder Voltageبوبین افت ولتاژ (
 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠هوایی با ولتاژ تغذیه 

١۴۶٧٠۴ 

 عدد ۵۵۶,۵٠٠  
کلید اتوماتی ACیا  DCو  ١NC+١NOکنتاکت کم 

 هوایی.
١۴۶٧٠۵ 

 عدد ٣٣۴,۵٠٠  
کلید ACیا  DCو  ١NC+١NOدهنده خطا  کنتاکت نشان

 اتوماتی هوایی.
١۴۶٧٠۶ 

 عدد ۵٠٠,۶۴٣  
ــــل خشـــــ  ــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پ ــــووات ۴ول کیل

(I-AC٩=٣A)  و(I-AC٢٠=١A) ولت.  ٢٢٠ بابوبین 
١۴۶٩٠١ 

 عدد ۶۵٨,٠٠٠  
کیلــــووات ۵٫۵ولــــت و  ۴٠٠پــــل خشـــــ  کنتاکتورســــه

(I-AC١٢=٣A)  و(I-AC٢٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠٢ 

 عدد ٧۴۴,۵٠٠  
ــــ  ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورســـه پـــل خش کیلـــووات ٧٫۵ول

(I-AC١٧=٣A)  و(I-AC٢٥=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٨٩٩  
کیلــــووات ١١ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٢٢=٣A)  و(I-AC٣٢=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠۴ 

 عدد ۵٠٠,١,٢٩١  
کیلــــووات ١۵ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٣٢=٣A)  و(I-AC٥٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠۵ 

 عدد ۶٧٩,٠٠٠,١  
ـــل خشــــ  ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورســـه پ ـــووات ١٨٫۵ول کیل

(I-AC٣٧=٣A)  و(I-AC٥٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٢,٢۴١  
کیلــــووات ٢٢ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٥٠=٣A)  و(I-AC٦٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠٧ 

 عدد ٢,٩٢١,٠٠٠  
کیلــــووات ٣٠ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٦٥=٣A)  و(I-AC٨٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین 
١۴۶٩٠٨ 

 عدد ۶١١,٠٠٠,٣  
کیلــــووات ٣٧ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٧٥=٣A)  و(I-AC١١٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩٠٩ 

 عدد ۵٠٠,۴,۴٢١  
کیلــــووات ۴۵ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC٩٠=٣A)  و(I-AC١٢٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٠ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٣٠٢,٠٠٠,۵  
کیلــــووات ۵۵ولــــت و  ۴٠٠خشـــــ کنتاکتورســــه پــــل 

(I-AC١١٠=٣A)  و(I-AC١٥٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١١ 

 عدد ٢٨١,٠٠٠,۶  
کیلــــووات ٧۵ولــــت و  ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC١٤٥=٣A)  و(I-AC١٨٥=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٢ 

 عدد ٨,١٠۵,۵٠٠  
کیلــــووات ٩٠و  ولــــت ۴٠٠کنتاکتورســــه پــــل خشـــــ 

(I-AC١٨٠=٣A)  و(I-AC٢١٥=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٣ 

 عدد ١٠,٢۶٠,٠٠٠  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ١١٠ول کیل

(I-AC٢١٠=٣A)  و(I-AC٢٦٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١۴ 

 عدد ۵٠٠,١١,١٣١  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ١٣٢ول کیل

(I-AC٢٦٠=٣A)  و(I-AC٣٠٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١۵ 

 عدد ١٢,٩٩۵,۵٠٠  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ١۶٠ول کیل

(I-AC٣٠٠=٣A)  و(I-AC٣٣٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١۶ 

 عدد ٢٠,٢۵۴,۵٠٠  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ٢٢٠ول کیل

(I-AC٤٠٠=٣A)  و(I-AC٤٣٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٧ 

 عدد ۵٠٠,٢٣,٨۶٢  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ٢۵٠ول کیل

(I-AC٥٠٠=٣A)  و(I-AC٥٥٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٨ 

 عدد ۵٠٠,٣٣,٣۴١  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ٣٣٠ول کیل

(I-AC٦٣٠=٣A)  و(I-AC٧٥٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩١٩ 

 عدد ۵٠٠,۴٣٧,٣٨  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ۴٠٠ول کیل

(I-AC٧٥٠=٣A)  و(I-AC٩٠٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩٢٠ 

 عدد ٠٠٠,۴٣,١٢۶  
ــــ  ـــل خش ـــه پ ـــت و  ۴٠٠کنتاکتورس ـــووات ۴۴٠ول کیل

(I-AC٨٠٠=٣A)  و(I-AC١٠٠٠=١A)  ولت.  ٢٢٠با بوبین
١۴۶٩٢١ 

 ١۴۶٩٢٢ کنتاکت کم کنتاکتور، ی عدد باز و ی عدد بسته.  عدد ٢٧۴,۵٠٠  

 ١۴۶٩٢٣ کنتاکت کم کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته. عدد   

 ١۴۶٩٢۴ کنتاکت کم کنتاکتور، سه عدد باز و سه عدد بسته. عدد   

 ١۴۶٩٢۵ کنتاکت کم کنتاکتور، چهار عدد باز و چهار عدد بسته. عدد ۵٠٠,۴۵٣  

 ١۴۶٩٢۶ کیلووار. ١١ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ١,٣٢٨,٠٠٠  

 ١۴۶٩٢٧ کیلووار. ١۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ٠٠٠,۵٨۵,١  

 ١۴۶٩٢٨ کیلووار. ٢٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ۵٩۵,۵٠٠,١  

 ١۴۶٩٢٩ کیلووار. ٢۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ۵٠٠,۶٨٢,١  

 ١۴۶٩٣٠ کیلووار. ٣٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ۴١٢,٠٠٠,٢  
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بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ١۴۶٩٣١ کیلووار. ۴٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ۵٠٠,٢,٧٩٨  

 ١۴۶٩٣٢ کیلووار. ۶٠ولت و  ۴٠٠پل خازن کنتاکتور سه  عدد ۵٠٠,٣,٩١٢  

 ١۴۶٩٣٣ کیلووار. ٩٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣۴ کیلووار. ١١٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣۵ کیلووار. ١۴٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣۶ کیلووار. ١۶٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣٧ کیلووار. ١٩٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣٨ کیلووار. ٢٢٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد   

 ١۴۶٩٣٩ کیلووار. ۵٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازن  عدد ۵٠٠,٢,٩٩٧  

  

 عدد ٠٠٠,۶٨۶

متال) قابل نصـبرله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت (بی 
آمپر، ١٢و ٩ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 

١٧آمپر در  ١۴٫۵تا  ٠٫١با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠١ 

  

 عدد ٧١٠,٠٠٠

رله اضافه بار سه فاز، ازنوع حرارت (بی متال) قابل نصـب
آمپر، ٢٢و ١۶ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 

محدوده ١٩آمپردر  ٢۵تا  ٠٫١باقابلیت تنظیم در محدوده 
 تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠٢ 

  

 عدد ٩٣۶,۵٠٠

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت (بی متال) قابل نصـب
آمپر، ٣٨و  ٣٢ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 

محدوده ١٧در  آمپر ۴۵ تا ١با قابلیت تنظیم در محدوده 
 تنظیم.

١۴٧٠٠٣ 

  

 عدد ۵٣٣,٠٠٠,١

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت (بی متال) قابل نصـب
٧۵و  ۶٣، ۴۵ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 

٨در  آمپر ٨٠ تا ١۶آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠۴ 

  

 عدد ٢,٨٩١,٠٠٠

نوع حرارت (بی متال) قابل نصـبرله اضافه بارسه فاز، از 
١١٠و ٨۵ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 
۵در  آمپر ١٣۵تا  ۵۵آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 

 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠۵ 

  

 عدد ۵٠٠,٣,١٢٩

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت (بی متال) قابل نصـب
١٧٠و ١۴٠ولـت  ٣٨٠روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 
٨آمپر در  ١٨٠ تا ۵۵آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 

 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠۶ 
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 عدد ٣,٩١١,٠٠٠

رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارت (بی متال) قابل نصـب
،٢۵٠، ٢٠۵ولـت  ٣٨٠ی خشـ بوبین روی کنتاکتورها

۴٠٠ تا ٨٠محدوده  آمپر، با قابلیت تنظیم در ۴٠٠و ٣٠٠
 محدوده تنظیم مختلـف. ۵آمپر در 

١۴٧٠٠٧ 

  

 عدد ۵٠٠,٧۵١

رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارت (بی متال) قابل
۶٣٠ولـت  ٣٨٠نصـب روی کنتاکتورهای خشـ بوبین 

٢ در آمپر ۶٣٠ تا ٣٢٠آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده 
 محدوده تنظیم مختلـف.

١۴٧٠٠٨ 

  
 عدد ۵٠٠,١٠٢

نال برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب  ٣٠چراغ سی
۶تا  ٢متر، به رنگهای مختلـف، با المپی به قدرت  میل

 ولـت. ۶و یا  ٢۴ یا ١١٠ یا ٢٢٠وات، 

١۴٧٢٠١ 

  
 عدد ٩٢,٩٠٠

نال برای نصـب روی تابلو، به قطرنصـب  ٢٢چراغ سی
۶تا  ٢قدرت متر، به رنگهای مختلـف، با المپی به  میل

 ولـت. ۶و یا  ٢۴ یا ١١٠ یا ٢٢٠وات، 

١۴٧٢٠٢ 

  
 عدد ١٣۶,۵٠٠

٣٠دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب 
های متر با ی کنتاکت باز و ی بسته، به رنگ میل

 مختلـف.

١۴٧٣٠١ 

 عدد ١٨٠,٠٠٠  
٣٠دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب 

های مختلـف. کنتاکت باز و دو بسته، به رنگمتر با دو  میل
١۴٧٣٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,١١٢

٢٢دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو به قطرنصـب 
های متر با ی کنتاکت باز و ی بسته، به رنگ میل

 مختلـف.

١۴٧٣٠٣ 

 عدد ١۶۶,۵٠٠  
٢٢دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، به قطر نصـب 

های مختلـف. باز و دو بسته، به رنگمتر با دو کنتاکت  میل
١۴٧٣٠۴ 

 ١۴٧۴٠١ دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل. عدد ۵٠٠,١٢٢  

 عدد ۵٠٠,٢٢٨  
دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل، درصورت که دکمه

نال نیز  باشد. فشاری دارای چراغ سی
١۴٧۴٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٨٢  
برای بهجعبه پالستی روکار، با دوعدد دکمه فشاری 

 کنتاکتورهای روشنایی. یا کارانداحتن موتور
١۴٧۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣۶١

جعبه پالستی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای به
صورت که کنتاکتورهای روشنایی، در یا کارانداحتن موتور

نال باشد.  جعبه دارای چراغ سی

١۴٧۵٠٢ 

 عدد ٩٠٠,٣۴  
ترمینال پیچ با بدنه ای ازجنـس ترموپالستی برای

 مترمربع. میل ٢٫۵یی تا مقطع ها هادی
١۴٧٨٠١ 
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 عدد ٧٠٠,۴۶  
ترمینال پیچ با بدنه ای ازجنـس ترموپالستی برای

 متر مربع. میل ۶تا  ۴یی به مقطع ها هادی
١۴٧٨٠٢ 

 عدد ۵٢,٩٠٠  
ترمینال پیچ با بدنه ای از جنـس ترموپالستی برای

 متر مربع. میل ١۶تا  ١٠یی به مقطع ها هادی
١۴٧٨٠٣ 

 عدد ٢٠٠,٩۶  
ترمینال پیچ با بدنه ای ازجنـس ترموپالستی برای

 متر مربع. میل ٣۵تا  ٢۵یی به مقطع ها هادی
١۴٧٨٠۴ 

 عدد ١٣٢,٠٠٠  
ترمینال پیچ با بدنه ای ازجنـس ترموپالستی برای

 متر مربع. میل ٧٠تا  ۵٠یی به مقطع ها هادی
١۴٧٨٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,١٧۴

ترمینال پیچ با بدنه ای از جنـس دیوروپالستی
(Duroplastic)  متر میل ٩۵ یی به مقطع ها هادیبرای

 مربع. 

١۴٧٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٠۴

ای ازجنـس دیوروپالستی ترمینال پیچ با بدنه
(Duroplastic)  ١٨۵تا  ١٢٠یی به مقطع ها هادیبرای

 متر مربع.  میل

١۴٧٩٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢٢٧

ای از جنـس دیوروپالستی ترمینال پیچ با بدنه
(Duroplastic)  متر میل ٢۴٠یی به مقطع ها هادیبرای

 مربع. 

١۴٧٩٠٣ 

 ١۴٨٠٠١ .١۴٧٩٠٣تا  ١۴٧٨٠١ی ها ردیفصفحه انتهایی برای  عدد ۵۴,۴٠٠  

 ١۴٨١٠١ روی ریل. ها ترمینالبسـت فلزی برای نگهداری  عدد ٨,٠٣٠  

. مترطول ۴٢,٣٠٠    ١۴٨٢٠١ ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچ

  

 کیلوگرم ٢٢۴,۵٠٠

شمـش مس لخـت با مقاطع مختلف برای شینه کش
ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط،داخل تابلوهای نوع 

، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برق اعم از باسبا اصل
ها، تابلوها، با کلیه اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره

واشرهای تخت و فنری و واشر پالستی مخصوص
های مخصوص، بدون ایزوالتورها سنجش گشتاور و بست

ول و ارت و افـت  مصالحو عالیم هشداردهنده فازها و ن
 مربوط.

١۴٨۶٠١ 
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بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ٢٢۵,۵٠٠

شمـش مس با رنگ حرارت برای فازها و نول و ارت با
عالیم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و

، با مقاطع مختلف برای شینه رطوبت و محیط های نم
کش داخل تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار

ها، کلیه اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ و مهرهمتوسط، با 
واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور

های مخصوص، بدون ایزوالتورها و افـت  مصالح و بست
 مربوط.

١۴٨۶٠٢ 

  

 عدد ١١٣,٠٠٠

ل مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به ش
صمغ سیلندری یا مخروط و یا چند ضلع از جنس

مصنوع یا اپوکس رزین جهت فازها و نول، با صاعقه
های مس یا گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه

آلومینیوم با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نام
آمپر و با قدرت اتصال ۴٠٠های  تا  ولت برای شینه ١٠٠٠
 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠کوتاه 

١۴٨٧٠١ 

  

 عدد ١٢۵,۵٠٠

ل مقره تابلویی اتکایی (ایزوالتور) فشار ضعیف، به ش
سیلندری یا مخروط و یا چند ضلع از جنس صمغ
مصنوع یا اپوکس رزین جهت فازها و نول، با صاعقه

های مس یا گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه
آلومینیوم با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نام

آمپر و با ١٠٠٠آمپر تا  ۵٠٠های  از  شینهولت برای  ١٠٠٠
 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠قدرت اتصال کوتاه 

١۴٨٧٠٢ 

  

 عدد ١٣٠,٠٠٠

های مس یا ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
، از نوع شیاردار ( شیار) و هر شیار متناسب با ٣آلومینیوم

ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ ضخامت شینه
اپوکس رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصبمصنوع یا 

١٠٠٠مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نام 
آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ١٢۵٠های  تا  ولت برای شینه

 کیلو آمپر. ۵٠تا  ٣٠

١۴٨٧٠٣ 

  

 عدد ١٨۶,۵٠٠

های مس یا ایزوالتور مخصوص نصب روی شینه
، از نوع شیاردار  شیار) و هر شیار متناسب با ۶(آلومینیوم

ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ ضخامت شینه
مصنوع یا اپوکس رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب

١٠٠٠مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نام 
آمپر و با قدرت ٢۵٠٠تا  ١٢۵٠های  از  ولت برای شینه

 پر.کیلو آم ۵٠تا  ٣٠اتصال کوتاه 

١۴٨٧٠۴ 



  تابلویی  فشار ضعیف  . وسایل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٨٠٠,٨۶  
های ارت از جنس صمغ ی برای پایه شینهرمقره عبو

 مصنوع یا اپوکس رزین با کلیه لوازم نصب مورد نیاز.
١۴٨٧٠۵ 

  

 کیلوگرم ١٢٩,٠٠٠

تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی
، مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برق
انی و پنوماتی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از م

٢با ضخامت  (Cold Rolled)ورق فوالدی روغن 
متر شامل قفل و لوال و قالب و دستگیره و استوپر میل

نقشه و جیب نقشه با حداکثر ها و صفحه مطالعه درب
ای متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره سانت ٢٢٠ارتفاع 

 ولت. ۵٠٠(پخته) با ولتاژ نام 

١۴٨٩٠١ 

  

 کیلوگرم ١٢٩,٠٠٠

تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی
، مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برق
انی و پنوماتی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از م

با ضخامت (Cold Rolled)ورق فوالدی روغن 
متر شامل قفل و لوال و قالب و دستگیره و استوپر میل١٫۵
ه نقشه و جیب نقشه با حداکثرها و صفحه مطالع درب

ای متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره سانت ١۶٠ارتفاع 
 ولت. ۵٠٠(پخته) با ولتاژ نام 

١۴٨٩٠٢ 

  

 کیلوگرم ١٣٧,٠٠٠

تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه
قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات
انی و پنوماتی طبق نقشه و مشخصات، تهیه ، م برق

با ضخامت (Cold Rolled)شده از ورق فوالدی روغن 
ها و صفحه متر شامل قفل و لوال و استوپر درب میل١٫۵

ها با حداکثر قشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشوارهمطالعه ن
ای متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره سانت ١٢٠ارتفاع 

 ولت. ۵٠٠(پخته) با ولتاژ نام 

١۴٩٠٠١ 

  

 کیلوگرم ١٣٧,٠٠٠

تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه
قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات
انی و پنوماتی طبق نقشه و مشخصات، تهیه ، م برق

با ضخامت (Cold Rolled)شده از ورق فوالدی روغن 
ها و صفحه متر شامل قفل و لوال و استوپر درب میل١٫٢۵

ها با حداکثر نقشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشوارهمطالعه 
ای متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره سانت ١٠٠ارتفاع 

 ولت. ۵٠٠(پخته) با ولتاژ نام 

١۴٩٠٠٢ 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥٨  
 

 

  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  در تابلوهاي  كه  گيري اندازه  وسايل  تمام  اندازي و راه  ، آزمايش اتصاالت  ، برقراري ، نصب ، حمل تهيه  ، هزينه فصل  اين  يها رديف  در قيمت .1

  ياد شده  از تجهيزات  هر يك  مونتاژ و نصب  آنها بر اساس  ، قيمت . همچنين است  شده  گيرند، در نظر گرفته قرار مي  مورد استفاده  گيري اندازه
  در محل  آن  زياندا و راه  كار و نصب  به پاي  آن  حمل  و سپس  تابلوسازي  تابلو در كارگاه  ، تكميل اتصاالت  ، برقراري مربوط  در تابلوي

 . است  شده  موردنظر، محاسبه و تعيين
افزاري  بوده و مجهز به امكان كاليبراسيون نرم ACولت  220) داراي ولتاژ تغذيه 13و  12، 11هاي  . آمپرمترها و ولتمترهاي ديجيتالي (گروه2

 باشند. مي
درصد به بهاي رديف مربوط  12) باشند 5/0) با كالس دقت (13و  12، 11هاي  آمپرمترها و ولتمترهاي ديجيتالي (گروه در صورتي كه. 3

 اضافه خواهد شد..
درصد به  35باشند  AC/DCولت  260تا  85) داراي ولتاژ تغذيه 13و  12، 11هاي  آمپرمترها و ولتمترهاي ديجيتالي (گروه در صورتي كه. 4

 مربوط اضافه خواهد شد. بهاي رديف
ساخته شده  IEC 61000-4-4و  IEC 61000-4-2, IEC 61010-1گيري مندرج در اين فصل بايد براساس استانداردهاي  . تمام وسايل اندازه5

 باشند.
ساعت براي  4دقيقه الي  5جهت نگهداري اطالعات شبكه با فواصل  Data Loggingداراي حافظه ويژه  153401رديف  در صورتي كه .6

درصد به بهاي رديف  30باشد  MODBUSتحت پروتكل  RS232/RS485مدت يك هفته الي يك سال و با پورت ارتباط با كامپيوتر 
 مذكور اضافه خواهد شد.

 مذكور اضافه خواهد شد. درصد به بهاي 40) باشد 5/0داراي كالس دقت ( 153401رديف  در صورتي كه .7
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .8
 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٥٩  
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 آمپرمتر آنالوگ جريان متناوب. 16 .الكترونيكيفاز   كنتور تك  01
 ولتمتر آنالوگ جريان متناوب. 17 الكترونيكي مستقيم.فاز   كنتور سه  05
 وات متر آنالوگ جريان متناوب. 18 . الكترونيكي غيرمستقيمفاز   كنتور سه  06
 آنالوگ جريان متناوب.وارمتر  19 .الكترونيكي ولتاژ اوليهفاز   كنتور سه  07
 كسينوس في متر آنالوگ. 23 . فرمان  ساعت  09
 فركانس متر آنالوگ. 24 . فتوسل  10
 ترانسفورماتور ايزوله 30 ديجيتالي جريان متناوب.آمپرمتر   11
 ترانسفورماتور جريان از نوع عبوري. 31 ديجيتالي جريان مستقيم.آمپرمتر   12
 ولتمتر.  كليد تبديل  32 جريان متناوب.ولتمتر ديجيتالي  13
 آمپرمتر.  كليد تبديل  33 كسينوس في متر ديجيتالي. 14

 34 فركانس متر ديجيتالي. 15
گيري توان / انرژي، جريان، ولتاژ و  دستگاه اندازه

 فركانس.
 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

ترونی   عدد ١,٠٧٨,٠٠٠    ١۵٠١٠١ ولت. ٢٣٠آمپر  ١٠-١٠٠کنتور تک فاز ال

ترونی   عدد ١,٠٧٨,٠٠٠    ١۵٠١٠٢ ولت. ٢٣٠آمپر  ۵-١٠٠کنتور تک فاز ال

 عدد ٢,٩٧١,٠٠٠  
ترونی مستقیم   کنتور سه  ٣×۴٠٠/٢٣٠آمپر،  ۵-١٢٠فاز ال

 ولت.
١۵٠۵٠١ 

 عدد ٢,٩٧١,٠٠٠  
ترونی مستقیم   کنتور سه ٣×۴٠٠/٢٣٠آمپر،  ۵-١٠٠فاز ال

 ولت.
١۵٠۵٠٢ 

 عدد ٢٢۵,۵٠٠,۴  
ترونی غیرمستقیم فاز   کنتور سه آمپر، ١-١٠ال

 ولت. ٣×۴٠٠/٢٣٠
١۵٠۶٠١ 

 عدد ١۴,۴٩٧,٠٠٠  
ترونی ولتاژ اولیه  آمپر، ١-١٠کنتور سه فاز ال

 ولت.  ٣×۵٧٫٧/١٠٠~٣×٢۴٠/۴١۵
١۵٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,٧۴٧,٢۵  
ترونی ولتاژ اولیه   کنتور سه آمپر، ١-١٠فاز ال

 ولت. ٣×۵٧٫٧/١٠٠
١۵٠٧٠٢ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠  
٢۴هرتز با کوک ذخیره برای  ۵٠ولت  ٢٢٠ساعـت فرمان 

 ساعـت، برای مدارهای فرمان.
١۵٠٩٠١ 

 عدد ٢٢٩,٠٠٠  
هرتز، برای مدارهای فرمان وروشنایی ۵٠ولت  ٢٢٠فتوسل 

 ساخـت داخل.
١۵١٠٠١ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با کالس ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتال جریان متناوب 
آمپر، برای اتصال به ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسم ) و با ١دقت (

آمپر و به ابعاد  XXX/١  یا  XXX/۵  ترانس جریان 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل ١۴۴×١۴۴

١۵١١٠١ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با کالس ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتال جریان متناوب 
آمپر، برای اتصال به ٣٠٠٠تا  ۵) و با جریان اسم ١دقت (

٩۶×٩۶آمپر و به ابعاد   XXX/١  یا  XXX/۵  ترانس جریان 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١١٠٢ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با کالس ۶۵تا  ۴۵آمپرمتر دیجیتال جریان متناوب 
آمپر، برای اتصال به ٣٠٠٠تا  ۵) و با جریان اسم ١دقت (

٩۶×۴٨آمپر و به ابعاد   XXX/١  یا  XXX/۵  ترانس جریان 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١١٠٣ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

) و با١آمپرمتر دیجیتال جریان مستقیم با کالس دقت (
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسم 

١۴۴×١۴۴میل ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵ولتاژ خروج 
 تابلو.متر، برای نصـب در  میل

١۵١٢٠١ 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

) و با١آمپرمتر دیجیتال جریان مستقیم با کالس دقت (
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسم 

٩۶× ٩۶میل ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵ولتاژ خروج 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١٢٠٢ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

) و با١جریان مستقیم با کالس دقت (آمپرمتر دیجیتال 
آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ٣٠٠٠تا  ۵جریان اسم 

٩۶× ۴٨میل ولت و به ابعاد  ١٠٠یا  ٧۵ولتاژ خروج 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١٢٠٣ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠ولتمتر دیجیتال جریان متناوب 
)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس١(کالس دقت 

١۴۴×١۴۴ولت و به ابعاد   /١١٠XXXیا   /١٠٠XXX ولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١٣٠١ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠ولتمتر دیجیتال جریان متناوب 
)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس١کالس دقت (

٩۶×٩۶ولت و به ابعاد   XXX/ ١١٠یا   XXX/ ١٠٠ ولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١٣٠٢ 

  

 عدد ۴۵٧,٠٠٠

هرتز، با ۶۵تا  ۴۵ولت،  ۵٠٠ولتمتر دیجیتال جریان متناوب 
)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس١کالس دقت (

٩۶×۴٨ولت و به ابعاد   XXX/ ١١٠یا   XXX/ ١٠٠ ولتاژ 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١٣٠٣ 

  

 عدد ۵۴٧,٠٠٠

متعادل وکسینوس ف متر دیجیتال تکفاز یا سه فاز با بار 
هرتز، برای اتصال به ترانس ۶۵تا  ۴۵فرکانس 
آمپر و ترانس  XXX/١یا   XXX/۵ جریان 

ولت و یا اتصال مستقیم  XXX/ ١١٠یا  XXX/١٠٠ ولتاژ 
فاز) با نشاندهنده  ولت (سه ٣٨٠ولت (تکفاز) و یا  ٢٢٠به 

١۴۴×١۴۴فاز) و به ابعاد  پیش ٠٫٢ - ١ -٠٫٢(پس فاز 
 نصـب در تابلو. متر، برای میل

١۵١۴٠١ 

  

 عدد ۵۴٧,٠٠٠

کسینوس ف متر دیجیتال تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و
هرتز، برای اتصال به ترانس جریان ۶۵تا  ۴۵فرکانس 

۵/XXX   ١یا/XXX   ١٠٠ آمپر و ترانس ولتاژ/XXX یا
١١٠/XXX   ولت (تکفاز) و ٢٢٠ولت و یا اتصال مستقیم به

٠٫٢ - ١ -٠٫٢فاز) با نشاندهنده (پس فاز   ولت (سه ٣٨٠یا 
 متر، برای نصـب در تابلو. میل ٩۶×٩۶فاز) و به ابعاد  پیش

١۵١۴٠٢ 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 عدد ۵۴٧,٠٠٠

کسینوس ف متر دیجیتال تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و
برای اتصال به ترانسهرتز،  ۶۵تا  ۴۵فرکانس 
آمپر و ترانس  XXX/١یا   XXX/۵ جریان 

ولت و یا اتصال مستقیم  XXX/ ١١٠ یا   XXX/١٠٠ ولتاژ 
فاز) با نشاندهنده  ولت (سه ٣٨٠ولت (تکفاز) و یا  ٢٢٠به 

متر، میل ٩۶×۴٨فاز) و به ابعاد  پیش ٠٫٢ - ١ -٠٫٢(پس فاز 
 برای نصـب در تابلو.

١۵١۴٠٣ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۶

هرتز تا ١٠گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتال برای اندازه
ولت و نمایش ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠هرتز، با ولتاژهای اسم  ٩٠

متر، میل ١۴۴×١۴۴دهنده با ی رقم بعد از اعشار و به ابعاد 
 برای نصـب در تابلو.

١۵١۵٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۶

هرتز تا ١٠گیری فرکانس از  اندازهفرکانس متر دیجیتال برای 
ولت و نمایش ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠هرتز، با ولتاژهای اسم  ٩٠

متر، میل ٩۶×٩۶دهنده با ی رقم بعد از اعشار و به ابعاد 
 برای نصـب در تابلو.

١۵١۵٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۶

هرتز تا ١٠گیری فرکانس از  فرکانس متر دیجیتال برای اندازه
ولت و نمایش ٣٨٠یا  ٢٢٠، ١٠٠ولتاژهای اسم هرتز، با  ٩٠

متر، میل ٩۶×۴٨دهنده با ی رقم بعد از اعشار و به ابعاد 
 برای نصـب در تابلو.

١۵١۵٠٣ 

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال ۶۵تا  ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
متر، برای نصـب در تابلو با میل ١۴۴×١۴۴مستقیم وبه ابعاد 
 آمپر. ۶٠یا ۴٠، ٢۵، ١۵اسم  حداکثر جریان

١۵١۶٠١ 

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال ۶۵تا  ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
متر، برای نصـب در تابلو با میل ١۴۴× ١۴۴مستقیم و به ابعاد 

 آمپر. ١٠٠حداکثر جریان اسم 

١۵١۶٠٢ 

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال به ۶۵تا  ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
آمپر و به ابعاد  XXX/١  یا  XXX/۵ترانـس جریان 

 متر، برای نصـب در تابلو. میل ١۴۴×١۴۴

١۵١۶٠٣ 

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال ۶۵تا ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
متر، برای نصـب در تابلو با میل ٩۶×٩۶مستقیم وبه ابعاد 

 آمپر. ۶٠یا  ۴٠، ٢۵، ١۵حداکثر جریان اسم 

١۵١۶٠۴ 

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال ۶۵تا  ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
متر، برای نصـب در تابلو با میل ٩۶×٩۶مستقیم وبه ابعاد 

 آمپر. ١٠٠حداکثر جریان اسم 

١۵١۶٠۵ 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد 

هرتز، برای اتصال به ۶۵تا  ١۵آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 
٩۶×٩۶آمپر و به ابعاد   XXX/١  یا  XXX/۵ ترانـس جریان 

 متر، برای نصـب در تابلو. میل

١۵١۶٠۶ 

  
 عدد ٣٢٩,٠٠٠

هرتز برای اتصال ۶۵تا  ١۵متر آنالوگ جریان متناوب  ولت
متر، برای نصـب در تابلو میل ١۴۴×١۴۴مستقیم وبه ابعاد 

 ولـت. ۵٠٠یا  ٢۵٠باحداکثر ولتاژ اسم 

١۵١٧٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٠۶

برای اتصال به هرتز ۶۵تا  ١۵جریان متناوب  متر آنالوگ ولت
ولـت و به ابعاد  XXX/ ١١٠  یا  XXX/ ١٠٠ ترانـس ولتاژ 

متر، برای نصـب در تابلو باحداکثر ولتاژ میل ١۴۴×١۴۴
 ولـت. ۵٠٠یا ٢۵٠اسم 

١۵١٧٠٢ 

  
 عدد ٢١٢,٠٠٠

هرتز برای اتصال ۶۵تا  ١۵متر آنالوگ جریان متناوب  ولت
متر، برای نصـب در تابلوبا میل ٩۶×٩۶ابعاد مستقیم و به 

 ولـت. ۵٠٠یا ٢۵٠حداکثر ولتاژ اسم 

١۵١٧٠٣ 

  

 عدد 

هرتز برای اتصال به ۶۵ تا ١۵متر آنالوگ جریان متناوب  ولت
ولـت و به ابعاد  XXX/ ١١٠  یا  XXX/ ١٠٠ ترانـس ولتاژ 

متر، برای نصـب درتابلو باحداکثر ولتاژ اسم میل ٩۶×٩۶
 ولـت.. ۵٠٠یا ٢۵٠

١۵١٧٠۴ 

  
 عدد ٢٩۴,۵٠٠

هرتزسه فاز، به ابعاد ۶۵ تا ۴۵متر آنالوگ جریان متناوب  وات
متر، برای نصـب در تابلو و اتصال به ترانـس میل ١۴۴×١۴۴

ولـت. ٣٨٠یا ١٠٠آمپر و ولتاژ  XXX/١  یا  XXX/۵ جریان 

١۵١٨٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٣۶٢

سه فاز، به ابعاد هرتز ۶۵ تا ۴۵متر آنالوگ جریان متناوب  وات
متر برای نصـب در تابلو و اتصال به ترانس میل ٩۶×٩۶

٣٨٠یا ١٠٠آمپر و ولتاژ   XXX/١  یا  XXX/۵ جریان 
 ولـت.

١۵١٨٠٢ 

  
 عدد ٢٠۴,۵٠٠

سه فاز، به ابعاد هرتز ۶۵ تا ۴۵جریان متناوب وارمتر آنالوگ 
متربرای نصـب در تابلو و اتصال به ترانـس میل ١۴۴×١۴۴

 ولـت. ٣٨٠یا ١٠٠آمپر و ولتاژ XXX/١  یا  XXX/۵ جریان 

١۵١٩٠١ 

  

 عدد 

هرتز، به ابعاد ۶۵تا  ۴۵کسینوس ف متر آنالوگ سه فاز 
متر، برای نصب در تابلو و اتصال به ترانس میل ١۴۴×١۴۴

ولتاژ آمپر و اتصال به ترانس   XXX/ ١  یا  XXX/ ۵ جریان 
ولت) با نشاندهنده ٣٨٠مستقیم( ولـت) یا اتصال  ١٠٠(

 پیش فاز).  ٠٫۵- ١- ٠٫۵(پـس فاز 

١۵٢٣٠١ 



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٤  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 عدد 

هرتز، به ابعاد ۶۵تا  ۴۵کسینوس ف متر آنالوگ سه فاز 
متر، برای نصـب در تابلو و اتصال به ترانـس میل ٩۶×٩۶

آمپر و اتصال به ترانـس ولتاژ  XXX/١  یا  XXX/۵ جریان 
ولـت) با نشاندهنده ٣٨٠ولـت) یا اتصال مستقیم( ١٠٠(

 پیش فاز). ٠٫۵- ١- ٠٫۵(پـس فاز 

١۵٢٣٠٢ 

  

 عدد 

١۴۴×١۴۴فرکانـس متر آنالوگ از نوع رزونانس به ابعاد 
هرتز برای نصـب در تابلو با ۵٠متر و فرکانـس اسم  میل

ولـت و با نشاندهنده ٣٨٠یا ١٠٠، ٢٢٠ولتاژهای اسم 
 هرتز. ۴۶-۵۴

١۵٢۴٠١ 

  

 عدد 

٩۶×٩۶فرکانـس متر آنالوگ از نوع رزونانس به ابعاد 
هرتز برای نصـب در تابلو با ۵٠فرکانـس اسم متر و  میل

ولـت و با نشاندهنده ٣٨٠یا ١٠٠، ٢٢٠ولتاژهای اسم 
 هرتز. ۵٣-۴٧

١۵٢۴٠٢ 

 ١۵٣٠٠١ ٣٠٠VAباقدرت  ٣٨٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,٩٩٧  

 ١۵٣٠٠٢ ٥٠٠VAباقدرت  ٣٨٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,١,٣٩٠  

 ١۵٣٠٠٣ ١٠٠٠VAباقدرت  ٣٨٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠  

 ١۵٣٠٠۴ ٢٠٠٠VAباقدرت  ٣٨٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ٣,٧۶٢,٠٠٠  

 ١۵٣٠٠۵ ٤٠٠٠VAباقدرت  ٣٨٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,٧١٠,۵  

 ١۵٣٠٠۶ ٣٠٠VAباقدرت  ٢٢٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,٩٩٧  

 ١۵٣٠٠٧ ٥٠٠VAباقدرت  ٢٢٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,١,٣٩٠  

 ١۵٣٠٠٨ ١٠٠٠VAباقدرت  ٢٢٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ٢,٢٢٠,٠٠٠  

 ١۵٣٠٠٩ ٢٠٠٠VAباقدرت  ٢٢٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ٣,٧۶٢,٠٠٠  

 ١۵٣٠١٠ ٤٠٠٠VAباقدرت  ٢٢٠VAC/٣٨٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,٧١٠,۵  

 ١۵٣٠١١ ٥٠٠VAباقدرت  ١١٠VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,١,٣١٩  

 ١۵٣٠١٢ ١٠٠٠VAباقدرت  ١١٠VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ٢,١٣١,٠٠٠  

 ١۵٣٠١٣ ٢٠٠٠VAباقدرت  ١١٠VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٨۴,۵٠٠,٣  

 ١۵٣٠١۴ ٤٠٠٠VAباقدرت  ١١٠VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵,۵٣٣,٠٠٠  

 ١۵٣٠١۵ ٥٠٠VAباقدرت  ٢٤VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,١,٢٩٨  

 ١۵٣٠١۶ ١٠٠٠VAباقدرت  ٢٤VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ٢,١٣١,٠٠٠  

 ١۵٣٠١٧ ٢٠٠٠VAباقدرت  ٢٤VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٨۴,۵٠٠,٣  

 ١۵٣٠١٨ ٤٠٠٠VAباقدرت  ٢٤VAC/٢٢٠Vایزوله  ترانس عدد ۵٠٠,۵,۴۵٠  



  گیری اندازه  . وسایل پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٥  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,۶٣٨  
،١٠٠٫۵، ٧۵٫۵جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل ترانـس 
 .٢٠٠٫۵و  ١۵٠٫۵

١۵٣١٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣٩٣  
٣٠٠٫۵، ٢۵٠٫۵ترانـس جریان ازنوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .۴٠٠٫۵و 
١۵٣١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴٠۴  
،۵٠٠٫۵ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .٨٠٠٫۵و  ٧۵٠٫۵، ۶٠٠٫۵
١۵٣١٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۴٣٢  
،١٠٠٠٫۵ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .١۵٠٠٫۵و  ١٢٠٠٫۵
١۵٣١٠۴ 

 عدد ۶۴٢,٠٠٠  
،٢٠٠٠٫۵ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل 

 .٣٠٠٠٫۵و  ٢۵٠٠٫۵
١۵٣١٠۵ 

 ١۵٣١٠۶ .۴٠٠٠٫۵ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل  عدد ۵٠٠,٨۴٢  

 ١۵٣٢٠١ ولـت. ٣٨٠متر چهارحالت تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد ٢٩١,٠٠٠  

 ١۵٣٢٠٢ ولت. ٣٨٠متر هفت حالت تابلویی  کلید تبدیل ولت عدد   

 ١۵٣٣٠١ ولـت. ٢٢٠کلید تبدیل آمپرمتر تابلویی  عدد   

  

 عدد 

گیری و نمایش گیری توان/ انرژی جهت اندازه دستگاه اندازه
تری شامل توان اکتیو، توان راکتیو، توان کمیت های ال

کنتور راکتیو سه تعرفه) -ظاهری (کنتور اکتیو سه تعرفه
، ماکسیمتر، با وردی ولتاژ، جریان، فرکانس، کسینوس ف

۴۵فرکانس آمپر،  ٩٩٩٩ال  ۵آمپر، مولت رنج  ۵ - ١جریان 
ولت بین دو فاز برای ۵٠٠هرتز با ولتاژ ورودی تا  ۶۵ال 

PTاتصال مستقیم و جهت اتصال از طریق ترانس مبدل ولتاژ 
/ ... ولت بین دو فاز و با ولتاژ١١٠/ ... یا ١٠٠با ولتاژ ثانویه 

) و با١کیلوولت با کالس دقت ( ۴٠٠ریزی تا  اولیه قابل برنامه
، بدون حافظه ویژهAC/DCولت  ٢۶٠ ال ٨۵ولتاژ تغذیه 

Data Logging و بدون پورت ارتباط با کامپیوتر با نمایش
، LCDدهنده  مجهز به باطری پشتیبان، تقویم و  گرافی

ان Day Light Savingدارای سیستم تنظیم اتوماتی  ام
متر یا میل ١۴۴×١۴۴افزاری، در ابعاد  کالیبراسیون نرم

 متر، برای نصب در تابلو برق  میل ٩۶×٩۶

١۵٣۴٠١ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٦  
 

 

 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  فلزي  فشار متوسط  تابلوهاي  انواع  اندازي و راه  ، آزمايش اتصاالت  ، برقراري ، نصب ، حمل تهيه  ، هزينه فصل  اين  يها رديف  در قيمت .1

پاساژ، مراكز   و پستهاي  برق  توزيع  اند و در پستهاي مونتاژ شده  در كارخانه  ، كه از طرفين  توسعه  قابليتبا   يا كشويي  ، ثابت بسته  ، تمام ايستاده
 . است  شده  گيرند، در نظر گرفته قرار مي  نيرو مورد استفاده  توزيع

،    IEC 56، IEC129  استانداردهاي  آنها بايد براساس  باشد و تجهيزات  منطبق IEC298، بايد با استاندارد  فصل  در اين  شده  درج  تابلوهاي .2
IEC282 ،IEC265 مشابه باشد.  و يا استانداردهاي 

 :زير است  مراحل  و شامل  شده  در نظر گرفته  ساختمان  درون  فشار متوسط  تابلوهاي  ي اين فصل، نصبها رديف قيمت  تعيين  براي .3
و جابه   متحرك  دستي  جك  روي  ، قرار دادن ، تخليه از انبار كارگاه  بارگيري  ، شامل اصلي  موقعيت و  در محل  و استقرار سلول  حمل .3-1

 مجاور.  با سلولهاي  كردن  و تراز و رديف  در محل  ، رگالژكردن در محل  كردن  ، پياده جايي 
 . اندازي و راه  ، تست خارجي  اتصاالت  ، برقراري اخليد  و مكانيكي  برقي  اتصاالت  ، كنترل كارگاهي  و مونتاژ نهايي  نصب .3-2
  نشده  ، در نظر گرفته و تنظيم  ، حفاظت گيري ، اندازه ، مانند كنترل فشار ضعيف  به وسايل  مربوط  ، هزينه فصل  اين  يها رديف  قيمت  در تعيين .4

 قرار گيرند.  عمل  مالك،  مربوط  هاي فصل  يها رديفآنها بايد   هزينه  تعيين  و جهت
 بيست ،ولت متناوب باشد 220ولت مستقيم يا  220يا  110دژنكتور با فرمان موتوري و با ولتاژهاي ، 01  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .5

 خواهد شد. اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي بهدرصد 
 بهدرصد  بيست ،ولت مستقيم يا متناوب باشد 220يا  110فرمان موتوري و با ولتاژهاي  دژنكتور با، 03  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .6

 خواهد شد.. اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي
 ،ولت متناوب باشد 220ولت مستقيم يا  220يا  110سكسيونر با فرمان موتوري و با ولتاژهاي ، 06  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .7

 خواهد شد. اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي بهدرصد  پنج و سي
خواهد  اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي بهدرصد  بيست ،سكسيونر در هواي آزاد نصب شود، 06  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .8

 شد.
 چهل و پنج ،ولت مستقيم يا متناوب باشد 220يا  110و با ولتاژهاي  سكسيونر با فرمان موتوري، 07  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .9

 خواهد شد. اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي بهدرصد 
 اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   بهاي بهدرصد ده  ،پايه فيوزها جهت نصب در فضاي آزاد باشند، 10  گروه  يها رديف در  كه  در صورتي .10

 خواهد شد.
وسايل فشار متوسط با   يها رديف كيلوولت بايد 36، يا 24، 12، 2/7لزوم استفاده از وسايل فشار متوسط تابلويي با ولتاژ  در صورت .11

 كيلوولت مالك عمل قرار گيرد. 33يا  20، 11، 6ولتاژ به ترتيب 
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي گروهمختصر   و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .12

 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٧  
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره

 كيلوولتي. 33تا  6ترانسفورماتور جريان  12 كيلوولتي. 33تا  6دژنكتور  01
 كيلوولتي. 33تا  6ترانسفورماتور ولتاژ تك پل و دو پل  13 رله پريمر جهت نصب روي دژنكتور. 02

كيلوولتي جهت نصب در سلول  20دژنكتور  03
 رله ثانويه جهت اتصال به ترانسفورماتور جريان. 14 كامپكت.

 33تا  6سكسيونر سه پل غير قابل قطع زير بار  04
 كيلوولتي. 33تا  6برق گير فشار متوسط از نوع سيليكوني  16 كيلوولتي.

 20سكسيونر سه پل غير قابل قطع زير بار  05
 كات اوت فيوز و كات اوت ريكلوزر.  17 كيلوولتي جهت نصب در سلول كامپكت.

 33تا  6سكسيونر سه پل قابل قطع زير بار  06
 كيلوولتي. 20تا  6مقره اتكائي داخلي  18 كيلوولتي.

كيلوولتي  20سكسيونر سه پل قابل قطع زير بار  07
 كيلوولتي. 20و  11مقره عبوري داخلي  19 جهت نصب در سلول كامپكت.

 كيلوولتي. 33تا  6سلول فشار متوسط  20 كيلوولتي. 33تا  6كليد اتصال زمين سه پل  09

كيلوولتي جهت نصب در  33تا  6پايه فيوز  10
 كيلوولتي شامل دژنكتور كم روغن. 20سلول كشوئي  22 فضاي داخل.

كيلوولتي شامل دژنكتور كم روغن و كليد اتصال  20سلول كشوئي  23 كيلوولتي. 33تا  6فشنگ فيوز  11
 زمين.

  



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٨  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۵٠٠,۵۴٧,۶٣

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ۶دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ٢۵قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠١ 

  
 عدد ٢٩٣,٠٠٠,٧۵

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ١١دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ٢۵قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠٢ 

  
 عدد ٩٨٩,٠٠٠,٨۴

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ٢٠دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ٢۵قطع اتصال کوتاه 

 کامل.به طور 

١۶٠١٠٣ 

  
 عدد 

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت   ٣٣دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ٢۵قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٨٨,٨٨۴

آمپری با جریان نام قطع ۶٣٠ لوولتیك ٢٠، ۶SFدژنكتور 
وصل دست بهکیلوآمپر با فرمان قطع و  ١۶اتصال کوتاه 

 طور کامل.

١۶٠١٠۵ 

  
 عدد ۵٠٠,٩٢,٧۶٢

آمپری با جریان نام ۶٣٠ لوولتیك  ٣٣، ۶SFدژنكتور 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ١۶قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠۶ 

  
 عدد 

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ٢٠دژنکتور خالء، 
با فرمان قطع و وصل دستکیلوآمپر  ١۶قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠٧ 

  
 عدد 

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ٣٣دژنکتور خالء، 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ١۶قطع اتصال کوتاه 

 به طور کامل.

١۶٠١٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٧,١٣٣  
تا ٢٠رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور با جریان نام 

 کامل.آمپر به طور  ٨٠
١۶٠٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,٧,٧١۵  
تا ١٠٠رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور با جریان نام 

 آمپر به طور کامل. ١۵٠
١۶٠٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۵٠۵,٨  
تا ٢٠٠رله پریمر جهت نصب روی دژنکتور با جریان نام 

 آمپر به طور کامل. ۴٠٠
١۶٠٢٠٣ 

  
 عدد 

جریان نامآمپری با  ۶٣٠کیلوولت  ٢٠دژنکتور کم روغن 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ٢۵قطع اتصال کوتاه 

ت.  به طور کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٣٠١ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٦٩  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد 

آمپری با جریان نام قطع ۶٣٠ لوولتیك ٢٠، ۶SFدژنكتور 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست به ١۶اتصال کوتاه 

ت.  طور کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٣٠٢ 

  
 عدد 

آمپری با جریان نام ۶٣٠کیلوولت  ٢٠دژنکتور خالء، 
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست ١۶قطع اتصال کوتاه 

ت.  به طور کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٣٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٩۵۶,۶

سیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ۶س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

، به طور کامل.  دست

١۶٠۴٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٩,٧٨١

سیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ١١س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

، به طور کامل.  دست

١۶٠۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,١١,٧٧٨

سیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر با فرمان قطع و  ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

، به طور کامل.  وصل دست

١۶٠۴٠٣ 

  
 عدد ۵٠٠,١٢,٩٠٣

سیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ٣٣س
کیلوآمپر با فرمان قطع و  ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

، به طور کامل.وصل   دست

١۶٠۴٠۴ 

  
 عدد 

سیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر با فرمان قطع و  ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

ت. ، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپ  وصل دست

١۶٠۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٩٩٨,١۵

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ۶س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل  ۴٠ای  با جریان ضربه

 دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١٨,٠٧٣

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ۶س
فیوز کیلوآمپر فیوزدار، بدون فشنگ  ۴٠ای  با جریان ضربه

 با فرمان قطع و وصل دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠٢ 

  
 عدد ١٠٩,٠٠٠,١۶

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ١١س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل  ۴٠ای  با جریان ضربه

 دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,١٨,١٨۴

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ١١س
کیلوآمپر، فیوزدار، بدون فشنگ فیوز  ۴٠ای  با جریان ضربه

 با فرمان قطع و وصل دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠۴ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٠  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ١٠٩,٠٠٠,١۶

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل  ۴٠ای  با جریان ضربه

 دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,١٨,١٨۴

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر فیوزدار، بدون فشنگ فیوز  ۴٠ای  با جریان ضربه

 با فرمان قطع و وصل دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠۶ 

  
 عدد 

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ٣٣س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل  ۴٠ای  با جریان ضربه

 دست و جرقه گیر، به طور کامل.

١۶٠۶٠٧ 

  
 عدد 

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ٣٣س
کیلوآمپر فیوزدار، بدون فشنگ فیوز  ۴٠ای  با جریان ضربه

 فرمان قطع و وصل دست و جرقه گیر، به طور کامل. با

١۶٠۶٠٨ 

  
 عدد 

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  آمپری ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل  ۴٠ای  با جریان ضربه

ت. ، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپ  دست

١۶٠٧٠١ 

  

 عدد 

سیونر سه پل قابل قطع زیر بار  ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر فیوزدار با سه عدد ۴٠ای  آمپری با جریان ضربه

، به طور فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل دست
ت.  کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٧٠٢ 

  
 عدد 

سیونر قابل قطع زیر بار  آمپری با ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
با فرمان قطع و ۶SF کیلوآمپر از نوع ۴٠ای  جریان ضربه

ت. ، به طور کامل جهت نصب در سلول کامپ  وصل دست

١۶٠٧٠٣ 

  

 عدد 

سیونر قابل قطع زیر بار  آمپری با ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
فیوزدار با سه عدد ۶SF کیلوآمپر از نوع ۴٠ای  جریان ضربه

، به طور فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل دست
ت.  کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٧٠۴ 

  
 عدد 

سیونر قابل قطع زیر بار  آمپری با ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر از نوع خالء با فرمان قطع و ۴٠ای  جریان ضربه

، به طور کامل جهت نصب در سلول  ت.وصل دست  کامپ

١۶٠٧٠۵ 

  

 عدد 

سیونر قابل قطع زیر بار  آمپری با ۶٣٠کیلوولت  ٢٠س
کیلوآمپر از نوع خالء، فیوزدار با سه ۴٠ای  جریان ضربه

، به عدد فیوز فشار متوسط با فرمان قطع و وصل دست
ت.  طور کامل جهت نصب در سلول کامپ

١۶٠٧٠۶ 

 عدد ۵٠٠,١٣٩,۵  
۵٠ای  کیلوولت با جریان ضربه ۶کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست به طور کامل.
١۶٠٩٠١ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧١  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,٣٣٣,۵  
۵٠ای  کیلوولت با جریان ضربه ١١کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست به طور کامل.
١۶٠٩٠٢ 

 عدد ۵٠٠,۵,۵۶١  
۵٠ای  با جریان ضربه کیلوولت ٢٠کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست به طور کامل.
١۶٠٩٠٣ 

 عدد ۶,۵٣١,٠٠٠  
۵٠ای  کیلوولت با جریان ضربه ٣٣کلید اتصال زمین سه پل 

 کیلوآمپر با فرمان قطع و وصل دست به طور کامل.
١۶٠٩٠۴ 

 عدد ١,٣٢٠,٠٠٠  
تابلو به کیلوولت جهت نصب در فضای داخل ۶پایه فیوز 

 طور کامل و بدون فیوز.
١۶١٠٠١ 

 عدد ۵۵٣,٠٠٠,١  
کیلوولت جهت نصب در فضای داخل تابلو ١١پایه فیوز 

 به طور کامل و بدون فیوز.
١۶١٠٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١,٩٨٢  
کیلوولت جهت نصب در فضای داخل تابلو ٢٠پایه فیوز 

 به طور کامل و بدون فیوز.
١۶١٠٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٢,٣١٢  
کیلوولت جهت نصب در فضای داخل تابلو ٣٣فیوز  پایه

 به طور کامل و بدون فیوز.
١۶١٠٠۴ 

 ١۶١١٠١ آمپری. ١۶کیلوولت  ۶فشنگ فیوز  عدد ١,١۴۵,۵٠٠  

 ١۶١١٠٢ آمپری. ٢۵کیلوولت  ۶فشنگ فیوز  عدد ١,١۴۵,۵٠٠  

 ١۶١١٠٣ آمپری. ۴٠کیلوولت  ۶فشنگ فیوز  عدد ١,١۴۵,۵٠٠  

 ١۶١١٠۴ آمپری. ۶٣کیلوولت  ۶فشنگ فیوز  عدد ٠٠٠,١,٢٠۴  

 ١۶١١٠۵ آمپری. ١٠٠کیلوولت  ۶فشنگ فیوز  عدد ١,٢٢٣,٠٠٠  

 ١۶١١٠۶ آمپری. ١۶کیلوولت  ١١فشنگ فیوز  عدد ۵٠٠,١,٢۴٢  

 ١۶١١٠٧ آمپری. ٢۵کیلوولت  ١١فشنگ فیوز  عدد ۵٠٠,١,٢۴٢  

 ١۶١١٠٨ آمپری. ۴٠کیلوولت  ١١فشنگ فیوز  عدد ۵٠٠,١,٢٨١  

 ١۶١١٠٩ آمپری. ۶٣کیلوولت  ١١فشنگ فیوز  عدد ۵٠٠,١,٢٨١  

 ١۶١١١٠ آمپری. ١٠٠کیلوولت  ١١فشنگ فیوز  عدد ١,٣٠١,٠٠٠  

 ١۶١١١١ آمپری. ١۶کیلوولت  ٢٠فشنگ فیوز  عدد ۴۵٩,٠٠٠,١  

 ١۶١١١٢ آمپری. ٢۵کیلوولت  ٢٠فشنگ فیوز  عدد ۴۵٩,٠٠٠,١  

 ١۶١١١٣ آمپری. ۴٠کیلوولت  ٢٠فشنگ فیوز  عدد ۴۵٩,٠٠٠,١  

 ١۶١١١۴ آمپری. ۶٣کیلوولت  ٢٠فشنگ فیوز  عدد ۴٩٨,٠٠٠,١  

 ١۶١١١۵ آمپری. ١٠٠کیلوولت  ٢٠فشنگ فیوز  عدد ۴٩٨,٠٠٠,١  

 ١۶١١١۶ آمپری. ١۶کیلوولت  ٣٣فشنگ فیوز  عدد ٠٠٠,۵۵۶,١  



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٢  
 

 

       
بهای کل 

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

 ١۶١١١٧ آمپری. ٢۵کیلوولت  ٣٣فشنگ فیوز  عدد ٠٠٠,۵۵۶,١  

 ١۶١١١٨ آمپری. ۴٠کیلوولت  ٣٣فشنگ فیوز  عدد ٠٠٠,۵٩۵,١  

 ١۶١١١٩ آمپری. ۶٣کیلوولت  ٣٣فشنگ فیوز  عدد ٠٠٠,۵٩۵,١  

 ١۶١١٢٠ آمپری. ١٠٠کیلوولت  ٣٣فشنگ فیوز  عدد ۶۵٣,٠٠٠,١  

 عدد ۵,۶٠٧,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ۶ترانسفورماتور جریان 

 .۵٠/ ۵   تا ۵٫۵
١۶١٢٠١ 

 عدد ٢۴٧,٠٠٠,۶  
کیلوولت با نسبت تبدیل ۶ترانسفورماتور جریان 

 .٣٠٠/ ۵تا  ٧۵/ ۵
١۶١٢٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٨٢٨,۶  
کیلوولت با نسبت تبدیل ۶ترانسفورماتور جریان 

 .۶٠٠/ ۵تا  ۴٠٠/ ۵
١۶١٢٠٣ 

 عدد ٧,٨٩۵,۵٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ١١ترانسفورماتور جریان 

 .۵٠/ ۵تا  ۵٫۵
١۶١٢٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٨,٣٣١  
کیلوولت با نسبت تبدیل ١١ترانسفورماتور جریان 

 .٣٠٠/ ۵تا  ٧۵/ ۵
١۶١٢٠۵ 

 عدد ٩,١٨٨,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ١١ترانسفورماتور جریان 

 .۶٠٠/ ۵تا  ۴٠٠/ ۵
١۶١٢٠۶ 

 عدد ۶٣٩,٠٠٠,٨  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠ترانسفورماتور جریان 

 .۵٠/ ۵تا  ۵٫۵
١۶١٢٠٧ 

 عدد ۵٣٨,٠٠٠,٨  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠ترانسفورماتور جریان 

 .٣٠٠/ ۵تا  ٧۵/ ۵
١۶١٢٠٨ 

 عدد ٨,٧۵٠,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠ترانسفورماتور جریان 

 .۶٠٠/ ۵تا  ۴٠٠/ ۵
١۶١٢٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٩,٣۴۶  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٣٣ترانسفورماتور جریان 

 .۵٠/ ۵تا  ۵٫۵
١۶١٢١٠ 

 عدد ٠٠٠,٩,١۴۴  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٣٣ترانسفورماتور جریان 

 .٣٠٠/ ۵تا  ٧۵/ ۵
١۶١٢١١ 

 عدد ۴١۶,۵٠٠,٩  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٣٣ترانسفورماتور جریان 

 .۶٠٠/ ۵تا  ۴٠٠/ ۵
١۶١٢١٢ 

 عدد ٧,٩٩۶,۵٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ۶ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 ولت. ۶٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠١ 

 عدد ۵٠٠,۶٠٢,٨  
کیلوولت با نسبت تبدیل ۶ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 ولت. ۶٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠٢ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٣  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,۵٠١,٨  
کیلوولت با نسبت تبدیل ١١ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 ولت. ١١٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠٣ 

 عدد ٩,٣۶٠,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ١١ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 ولت. ١١٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠۴ 

 عدد ٨,٧۵٠,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 ولت. ٢٠٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠۵ 

 عدد ۴۴٧,٠٠٠,٩  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٢٠ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 ولت. ٢٠٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠۶ 

 عدد ١١,٧٧٠,٠٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٣٣ترانسفورماتور ولتاژ تک پل 

 ولت. ٣٣٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠٧ 

 عدد ١٣,٣۴۵,۵٠٠  
کیلوولت با نسبت تبدیل ٣٣ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 

 ولت. ٣٣٠٠٠/ ١٠٠
١۶١٣٠٨ 

 ١۶١۴٠١ رله ثانویه جهت اتصال به ترانسفورماتور جریان. عدد ٠٩۴,۵٠٠,١۴  

 عدد ٠٠٠,٩١۵,۵  
ون  ١٠کیلوولت و  ۶برق گیر فشار متوسط از نوع سیلی

 کیلوآمپر.
١۶١۶٠١ 

 عدد ٠٠٠,٠٣۶,۶  
ون برق گیر  ١٠کیلوولت و  ١١فشار متوسط از نوع سیلی
 کیلوآمپر.

١۶١۶٠٢ 

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,٨  
ون  ١٠کیلوولت و  ٢٠برق گیر فشار متوسط از نوع سیلی

 کیلوآمپر.
١۶١۶٠٣ 

 عدد ۴۶٠,٠٠٠,٨  
ون  ١٠کیلوولت و  ٣٣برق گیر فشار متوسط از نوع سیلی

 کیلوآمپر.
١۶١۶٠۴ 

عدد)٣سری ( ۶٣۵,۵٠٠,٢  
آمپری با المان ١٠٠کیلوولت با پایه   ۶کات اوت فیوز 

 مربوط.
١۶١٧٠١ 

عدد)٣سری ( ٣,٢٢۶,۵٠٠  
آمپری با المان ١٠٠کیلوولت با پایه  ١١کات اوت فیوز 

 مربوط.
١۶١٧٠٢ 

عدد)٣سری ( ٠٠٠,٣,١٩۶  
آمپری با المان ١٠٠کیلوولت با پایه  ٢٠کات اوت فیوز 

 مربوط.
١۶١٧٠٣ 

عدد)٣سری ( ۵٠٠,۵٧٣,٣  
آمپری با المان ١٠٠کیلوولت با پایه  ٣٣کات اوت فیوز 

 مربوط.
١۶١٧٠۴ 

عدد)٣سری ( ٠٣۶,۵٠٠,۴  
لوزر  آمپری با ١٠٠کیلوولت با پایه  ٢٠کات اوت ری

 های مربوط. المان
١۶١٧٠۵ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٤  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٢٧۵,۵٠٠

کیلوولت از صمغ مصنوع با قدرت ۶مقره اتکائ داخل 
ای ساکن کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه ١٠٠٠کشش و فشار 

 کیلوولت. ۶۵

١۶١٨٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٣١٢

کیلوولت از صمغ مصنوع با ١١مقره اتکائ داخل 
ای کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه ١٠٠٠قدرت کشش و فشار 

 کیلوولت. ٨۵ساکن 

١۶١٨٠٢ 

  
 عدد ۴۵۶,۵٠٠

کیلوولت از صمغ مصنوع با ٢٠مقره اتکائ داخل 
ای کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه ١٠٠٠کشش و فشار قدرت 
 کیلوولت. ١٢۵ساکن 

١۶١٨٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٩۴

کیلوولت از صمغ مصنوع با ٣٣مقره اتکائ داخل 
ای کیلوگرم نیرو و ولتاژ ضربه ١٠٠٠قدرت کشش و فشار 

 کیلوولت. ١٧٠ساکن 

١۶١٨٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۶  
٨٠ای ساکن  ولتاژ ضربهکیلوولت با  ١١مقره عبوری داخل 

 کیلوآمپر. ١٠ای  آمپری و جریان ضربه ۶٣٠کیلوولت 
١۶١٩٠١ 

 عدد ۵٠٠,۶٣٨  
ای ساکن کیلوولت با ولتاژ ضربه ٢٠مقره عبوری داخل 

 کیلوآمپر. ١٠ای  آمپری و جریان ضربه ۶٣٠کیلوولت  ١٢۵
١۶١٩٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٢٧,٣۶١

تقریبی کیلوولت به ابعاد ۶سلول فشار متوسط 
ا ولت آمپر، ٢۵٠متر با قدرت قطع  سانت ٢٠٠×٨۵×٨۵ م

متر به میل ٢تهیه شده از ورق فوالدی روغن به ضخامت 
، قفل، لوال و غیره با رنگ آمیزی انضمام نبش
ترواستاتی (پخته) بطور کامل و بدون شینه، مقره و ال

 گیری و کنترل. لوازم اندازه

١۶٢٠٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٣٩,٢٩

کیلوولت به ابعاد تقریبی ١١سلول فشار متوسط 
ا ولت آمپر، ٣۵٠متر با قدرت قطع  سانت ٢٢٠×٩٠×٩٠ م

متر به میل ٢تهیه شده از ورق فوالدی روغن به ضخامت 
، قفل، لوال و غیره با رنگ آمیزی انضمام نبش
ترواستاتی (پخته) بطور کامل و بدون شینه، مقره و ال

 گیری و کنترل. ازهلوازم اند

١۶٢٠٠٢ 

  

 دستگاه ٣۴,۶٣۴,۵٠٠

کیلوولت به ابعاد تقریبی ٢٠سلول فشار متوسط 
ا ولت ۵٠٠متر با قدرت قطع  سانت ٢۵٠×١١۵×١١۵ م

٢٫۵آمپر، تهیه شده از ورق فوالدی روغن به ضخامت 
، قفل، لوال و غیره با رنگ آمیزی میل متر به انضمام نبش

ترواستاتی  (پخته) بطور کامل و بدون شینه، مقره وال
 گیری و کنترل. لوازم اندازه

١۶٢٠٠٣ 



 وسایل فشار متوسط تابلویی.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٥  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 دستگاه ٨٢٣,٠٠٠,۵۵

کیلوولت به ابعاد تقریبی ٣٣سلول فشار متوسط 
ا ولت ٧٠٠متر با قدرت قطع  سانت ٢٧۵×١۶۵×١۶٠ م

٢٫۵آمپر، تهیه شده از ورق فوالدی روغن به ضخامت 
،  میل قفل، لوال و غیره با رنگ آمیزیمتر به انضمام نبش

ترواستاتی (پخته) بطور کامل و بدون شینه، مقره و ال
 گیری و کنترل. لوازم اندازه

١۶٢٠٠۴ 

  

 دستگاه 

، ایستاده تمام بسته به سلول فشار متوسط فلزی کشوئ
متر ساخته شده از ورق سانت ٢٢۵×١۶۵×٩٠ابعاد تقریبی 

متر، شامل ی عدد دژنکتور میل ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 
آمپر با جریان نام قطع ١٢۵٠کیلوولت  ٢٠کم روغن 

کیلوآمپر، نصب شده روی ارابه کشوئ با ١۶اتصال کوتاه 
 فرمان قطع و وصل دست به طور کامل.

١۶٢٢٠٢ 

  

 دستگاه 

، ایستاده تمام بسته به سلول فشار متوسط فلزی کشوئ
متر ساخته شده از ورق سانت ٢٢۵×١۶۵×٩٠ابعاد تقریبی 

متر، شامل ی عدد دژنکتور میل ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت 
آمپر با جریان نام قطع ١٢۵٠کیلوولت  ٢٠کم روغن 

کیلوآمپر، نصب شده روی ارابه کشوئ و ١۶اتصال کوتاه 
کیلوولت با جریان ٢٠ی عدد کلید اتصال زمین سه پل 

قطع و وصل دست به طور کیلوآمپر با فرمان ۴٠ای  ضربه
 کامل.

١۶٢٣٠٢ 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٦  
 

 

  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 

  مقدمه
 
  درجه 40 تا  حرارت  دريا، درجه  متر از سطح 1000 ارتفاع (در  طبيعي  كار در شرايط  ، براساس فصل  در اين  شده  درج  دايم  برق  مولدهاي .1

 . زير است  اصلي  اجزاي  و شامل  شده  بيني %) پيش60 سانتيگراد و رطوبت
و   جداگانه  روغن  پمپ  ، داراي مكانيكي الكترونيكي يا ا انژكتور، ب دور در دقيقه 1500،  چهار سيلندر به باال، چهار زمانه  ) موتور ديزلي الف 

و   مستقيم  انداز جريان راه  دستگاه  ، داراي )، همچنين با پروانه  (رادياتوري  آبي  كننده  خنك  و هوا، با سيستم  روغن  و فيلترهاي  روغن  كننده  خنك
و   و حفاظتي  دهنده  نشان  يها دستگاه،  روزانه  سوخت  ، مخزن گير آكاردئوني و لرزه كن دا خفهو ص  اگزوست  موردنياز، مانند لوله  اضافي  وسايل
 .ISO  المللي با استاندارد بين  موتور، مطابق  كنترل

،  ولتاژ الكترونيكي مجهز به رگوالتور المللي بين  با استانداردهاي  مطابق  چهارسيمه Brushless  ولت 231/400  سيكل 50فاز   ) ژنراتور سه ب 
خود را در   بتواند بار اسمي  كه  طوري ، به  كار دايم  براي  ، مناسب سازنده  در كارخانه  شاسي  يك  روي  به طور مستقيم  با موتور ديزل  شده  كوپله
 دهد.  ارائه 8/0  قدرت  با ضريب  طبيعي  شرايط

  ، داراي تنظيم  قابل  و مغناطيسي  حرارتي  هاي با رله  اصلي  كليد اتوماتيك  ، شامل المللي  بين  دهايبا استاندار  مطابق  با لوازم  كنترل  ) تابلوي ج 
(منفرداً يا بصورت مجموعه) و   متر  فركانس و ولتمتر، آمپرمترنيز و   و آب  روغن  ، فشارسنج حرارتي  هاي درجه  دهنده  نشان  يها دستگاه

 . موتور ديزل  اندازي راه  براي  مناسب  و باطري  خطر، با آلترناتور شارژ باطري  موتور در مواقع  از كار انداختن  از برايمورد ني  اطمينان  سيستمهاي
  سوخت  ، منبع آب  الكتريكي  گرمكن  ، بايد داراي1در بند   ياد شده  بر مشخصات  ، عالوه فصل  در اين  شده  درج  اضطراري  برق  مولدهاي .2

به كار   براي  الزم  باشند و زمان  اتوماتيك  به طور خودكار و تابلو ترانسفر سويچ  ديزل  كردن  و خاموش  روشن  براي  الزم  و تجهيزات  روزانه
 تجاوز نكند.  ثانيه 10نيرو، از   برداري و بهره  ديزل  افتادن

 گردد. بها مجدداً تأكيد مي فهرست  كاربرد اين  دستورالعمل 3، مفاد بند  قبر  مولدهاي  و قيمت  مشخصات  و تنوع  به گستردگي  با توجه .3
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .4
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
 مختصر گروه  شرحگروه  شماره

 . كار دائم  براي  مولد برق  اندازي و راه  ، نصب ، حمل تهيه  01
 . كار اضطراري  براي  مولد برق  اندازي و راه  ، نصب ، حمل تهيه  02

  



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٧  
 

 

       
بهای کل 

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

مناسب برای کار دایم. KVA ٢٠مولد برق با قدرت نام  دستگاه ۶۵٠,٠٠٠,٣٣٨   ١٧٠١٠١ 

مناسب برای کار دایم. KVA ٣٠مولد برق با قدرت نام  دستگاه ٣۵٨,٧۵٠,٠٠٠   ١٧٠١٠٢ 

مناسب برای کار دایم. KVA ۵٠مولد برق با قدرت نام  دستگاه ۵٠٠,۵۴٨,۴۶٩   ١٧٠١٠٣ 

مناسب برای کار دایم. KVA ٨٠مولد برق با قدرت نام  دستگاه ۵٠٠,٧٣٠,۶١۶   ١٧٠١٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٧٢٠,٣۴۶  
مناسب برای کار KVA ١٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٠۵ 

 دستگاه ٨١٣,٩۶٢,٠٠٠  
مناسب برای کار KVA ١٢٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٨٨,٠٨٠  
مناسب برای کار KVA ١۵٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٠٣٨,٨٣٠  
مناسب برای کار KVA ١٧۵مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٠٨ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٢٩٠,٠٨٠  
مناسب برای کار KVA ٢٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٠٩ 

 دستگاه ۵۵۴,۵٠٠,١,٣۵٢  
مناسب برای کار KVA ٢٢۵مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٠ 

 دستگاه ۶۵۴,۵٠٠,١,٣٧٢  
مناسب برای کار KVA ٢۵٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١١ 

 دستگاه ۴٠۴,۵٠٠,۵٢٣,١  
مناسب برای کار KVA ٢٧۵مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٢ 

 دستگاه ١,٩٢۵,۴٠۴,۵٠٠  
مناسب برای کار KVA ٣٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٣ 

 دستگاه ١,٩٧۵,۶۵۴,۵٠٠  
مناسب برای کار KVA ٣۵٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١۴ 

 دستگاه ٢,١٧۶,۶۵۴,۵٠٠  
مناسب برای کار KVA ۴٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١۵ 

 دستگاه ۴٩١,٠٠٠,۵٧٩,٢  
مناسب برای کار KVA ۴۵٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٢,٨۴١,٠٩۵  
مناسب برای کار KVA ۵٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٢,٩٩١,٨۴۵  
مناسب برای کار KVA ۵۵٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٨ 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٨  
 

 

       
بهای کل 

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

 دستگاه ٠٠٠,۵٩۵,٣,١۴٢  
مناسب برای کار KVA ۶٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١١٩ 

 دستگاه ٠٠٩,٧٧٨,٠٠٠,۴  
مناسب برای کار KVA ٧٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٢٠ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٧٨,٠٢٠,۴  
مناسب برای کار KVA ٨٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٢١ 

 دستگاه ٣٣۶,۵٠٠,١٩۴,۵  
مناسب برای کار KVA ٩٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٢٢ 

 دستگاه ٣۴٢,٠٠٠,١١۵,۶  
مناسب برای کار KVA ١٠٠٠مولد برق با قدرت نام 

 دایم.
١٧٠١٢٣ 

 دستگاه ٣۶۵,۶٠۵,۵٠٠  
مناسب برای کار به KVA ٢٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠١ 

 دستگاه ٧۵۵,۵٠٠,٣٩۵  
مناسب برای کار به KVA ٣٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,۵۵٠,١٨٨  
مناسب برای کار به KVA ۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,۶۶٠,٧٣٨  
مناسب برای کار به KVA ٨٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,۶٣٨,٨۴١  
مناسب برای کار به KVA ١٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٩١,٨٨٨  
مناسب برای کار به KVA ١٢٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٠٩٢,٨٨٨  
مناسب برای کار به KVA ١۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,١,١٠٢,٩٣٨  
مناسب برای کار به KVA ١٧۵مولد برق باقدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ۵٠٠,١٨٨,١,٣۵۴  
مناسب برای کار به KVA ٢٠٠مولد برق باقدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ۵٠٠,۴۵٧,۴٢٩,١  
مناسب برای کار به KVA ٢٢۵مولد برق باقدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٠ 

 دستگاه ۵٠٠,۶٠٧,۴۵٩,١  
مناسب برای کار به KVA ٢۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١١ 



  برق  . مولدهای هفدهم  صلف
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٧٩  
 

 

       
بهای کل 

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

 دستگاه ۵٠٠,۶١٠,٣۵٧,١  
مناسب برای کار به KVA ٢٧۵مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٢ 

 دستگاه ۵٠٠,۴۵٧,٢,٠٣٢  
مناسب برای کار به KVA ٣٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٢,٠٨٢,٧٠٧  
مناسب برای کار به KVA ٣۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٢,٢٨٣,٧٠٧  
مناسب برای کار به KVA ۴٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۵ 

 دستگاه ۶٨۶,۵۴۴,۵٠٠,٢  
مناسب برای کار به KVA ۴۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١۶ 

 دستگاه ٧١۵,۵٠٠,٢,٩٧۴  
مناسب برای کار به KVA ۵٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٧ 

 دستگاه ٣,١٢۵,۴۶۵,۵٠٠  
مناسب برای کار به KVA ۵۵٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٨ 

 دستگاه ٣۶۵,۵٠٠,٣,٣٠۶  
مناسب برای کار به KVA ۶٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢١٩ 

 دستگاه ۵٠٠,١٧۴,۵٢٠,۴  
مناسب برای کار به KVA ٧٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٠ 

 دستگاه ۵٨۶,۵٠٠,٠۴٣,۵  
مناسب برای کار به KVA ٨٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢١ 

 دستگاه ٢١٠,٨۴٢,٠٠٠,۵  
مناسب برای کار به KVA ٩٠٠مولد برق با قدرت نام 

 صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٢ 

 دستگاه ٩٣٣,٠٠٠,٠٠۴,۶  
مناسب برای کار KVA ١٠٠٠مولد برق با قدرت نام 

 به صورت اضطراری.
١٧٠٢٢٣ 



  مستقیم  جریان  تغذیه  منابعو   صنعت  های . خازن هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٠  
 

 

  مستقیم  جریان  تغذیه  و منابع  صنعت  های . خازن هجدهم  فصل
 

  مقدمه
 
 و رگوالتورهاي  صنعتي  خازنهاي تمام  اندازي و راه  ، آزمايش اتصاالت  برقراري ، و نصب  ، حمل تهيه  ، هزينة فصل  اين  يها رديف  در قيمت .1

است. همچنين قيمت آنها بر اساس مونتاژ و  شده  گيرند، در نظر گرفته قرار مي  و مورد استفاده  فلزي نصب  در تابلوهاي  ، كه فشار ضعيف
نصب هر يك از تجهيزات ياد شده در تابلوي مربوط، برقراري اتصاالت ، تكميل تابلو در كارگاه تابلو سازي و سپس حمل آن به پاي كار و 

 راه اندازي آن در محل مورد نظر، محاسبه و تعيين شده است. نصب و
ي فصل چهاردهم ها رديفهاي اصالح ضريب قدرت، بايد از  تعيين قيمت تهيه و نصب تابلوهاي فلزي ايستاده و ديواري خازن  براي .2

 (وسايل فشار ضعيف تابلوئي) استفاده شود.
 باشند.  توليد شده IEC 831-1 , VDE 0560استاندارد   بر اساسبايد   فصل  در اين  مندرج  صنعتي  خازنهاي .3
 باشد. در رگوالتور مي  فرمان  هاي رگوالتور تعداد خروجي  يها رديف  در شرح  منظور از پله .4
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .5
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
گر شماره
  وه

  مختصر گروه  شرح

 .از نوع خشك فاز سه  صنعتي  خازن  01
 .از نوع روغني فاز سه  صنعتي  خازن 02
 .از نوع گازي فاز سه  صنعتي  خازن  03
 رگوالتور نوع الكتريكي 04

  



  مستقیم  جریان  تغذیه  منابعو   صنعت  های . خازن هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه 

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خش خازن صنعت سه فاز از نوع 
۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠١ 

  
 دستگاه 

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
٧٫۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۴٢٠,٢

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠از نوع خش خازن صنعت سه فاز 
١٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠٣ 

  
 دستگاه ۶٨٧,٠٠٠,٢

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
١٢٫۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠۴ 

  
 دستگاه ٣,١٨٧,٠٠٠

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
١۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠۵ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٣,٧٣٩

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
٢٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠۶ 

  
 دستگاه ٣۵٧,٠٠٠,۴

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
٢۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠٧ 

  
 دستگاه ٢٧٨,٠٠٠,۵

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
٣٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠٨ 

  
 دستگاه ١٩٢,٠٠٠,۶

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
۴٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠١٠٩ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۴٨٨,٧

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع خش 
۵٠بار و به قدرت با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه 

 کیلووار.

١٨٠١١٠ 

  
 دستگاه ٧,٩٠٠,٠٠٠

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
١٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠١ 



  مستقیم  جریان  تغذیه  منابعو   صنعت  های . خازن هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ٠٠٠,٩,٢۵۶

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
١۵مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت با اتصال دلتا، 

 کیلووار.

١٨٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۵٧٣,١٠

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
٢٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۴٩١,١١

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
٢۵با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠۴ 

  
 دستگاه ١٢,٩٢٨,٠٠٠

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
٣٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠۵ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١۵,۴٧۴

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠از نوع روغن خازن صنعت سه فاز 
۴٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠۶ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١٧,٣٨٢

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع روغن 
۵٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠٧ 

  
 دستگاه 

هرتز، ۵٠ولت،  ۴٠٠صنعت سه فاز از نوع روغن  خازن
١٠٠با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٢٠٨ 

  
 دستگاه 

هرتز، با ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع گازی 
۵اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٣٠١ 

  
 دستگاه ١,٨٠٩,٠٠٠

هرتز، با ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع گازی 
١٢٫۵اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٣٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٣,١٧٨

هرتز، با ۵٠ولت،  ۴٠٠خازن صنعت سه فاز از نوع گازی 
٢۵اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت 

 کیلووار.

١٨٠٣٠٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۵,۶٧٠

، مجهز به کسینوس ف متر ترونی رگوالتور خازن نوع ال
های خازن به ترتیب دلخواه با قابلیت برنامه ریزی پله

 پله. ۶بطور کامل دارای 

١٨٠۴٠١ 



  مستقیم  جریان  تغذیه  منابعو   صنعت  های . خازن هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۵٠٠,٨,٢۶٠

، مجهز به کسینوس ف متر ترونی رگوالتور خازن نوع ال
های خازن به ترتیب دلخواه برنامه ریزی پلهبا قابلیت 

 پله. ١٢بطور کامل دارای 

١٨٠۴٠٢ 

  
 دستگاه 

، مجهز به کسینوس ف متر ترونی رگوالتور خازن نوع ال
های خازن به ترتیب دلخواه با قابلیت برنامه ریزی پله

 پله. ١٨بطور کامل دارای 

١٨٠۴٠٣ 



  فشار متوسط  ترانسفورماتورهای.  نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٤  
 

 

  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
دار  نما و ترمومتر كنتاكت روغن  ، درجه روغن  انبساط  دار هستند و به منبع ، چرخ فصل  ايندر   شده  درجاز نوع روغني   ترانسفورماتورهاي  .تمام1

 و يا از نوع هرمتيك با رله مربوط باشند. درصد، مجهزاند   5  با كليد تولرانس
واحد   درصد به بهاي 5 شود،  تير نصب  ، روي190408تا  190401و  190208تا  190201  يها رديفترانسفورماتور   كه  .در صورتي2

 خواهد شد.  اضافه  ياد شده  يها رديف
ياد   يها رديفواحد   درصد به بهاي 20كار كند،   ولت 231/400/6000با ولتاژ  2و  1  هاي گروه  يها رديفترانسفورماتور   كه  .در صورتي3

 خواهد شد.  اضافه  شده
از   و با كليد دستي  بوده  كيلو ولت 11و  6دو ولتاژ   ، داراي فشار متوسط  در قسمت 2و  1  هاي گروه  يها رديفترانسفورماتور   كه  .در صورتي4

 خواهد شد.  اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   درصد به بهاي 15باشد،   تبديل  قابل  خارج
  از خارج  و با كليد دستي  بوده  كيلو ولت 20و  11دو ولتاژ   اي، دار فشار متوسط  در قسمت 4و  3  هاي گروه  يها رديفترانسفوماتور   چنانچه.5

 خواهد شد.  اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   درصد به بهاي 15باشد،   تبديل  قابل
  ياد شده  يها رديفواحد   درصد به بهاي 5كار كند،   ولت 231/400/33000با ولتاژ  4، 3  هاي گروه  ترانسفورماتورهاي  كه  .در صورتي6

 خواهد شد.  اضافه
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت .به 7
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
  ساختمان  داخل  نصب  براي  ترانسفورماتور فشار متوسط  01

 . ولت 11000/  400/  231 

 آزاد  در فضاي  نصب  براي  ترانسفورماتور فشار متوسط  02
 . ولت 11000/  400/  231 

  ساختمان  داخل  نصب  براي  ترانسفورماتور فشار متوسط  03
 .231/20000و يا   ولت 20000/  400/  231 

 آزاد  در فضاي  نصب  براي  ترانسفورماتور فشار متوسط  04
 . ولت 20000/  400/  231 

 از  ساختمان  داخل  نصب  براي  ترانسفورماتور فشار متوسط  05
 . ولت 20000/  400/  231 نوع خشك

 گيري و كنترل. دستگاه اندازه 06
 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۶٩,٨٨٠,٠٠٠

فشار متوسط روغن برای نصـب در داخلترانسفورماتور 
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ۵٠قدرت 

١٩٠١٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٨۴,۶۵٣

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ٧۵قدرت 

١٩٠١٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٨١۴,٩۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ١٠٠قدرت 

١٩٠١٠٣ 

  
 دستگاه ١٢٢,٣۴١,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ١٢۵قدرت 

١٩٠١٠۴ 

  
 دستگاه ١۶٠,٠٠٠,١٢۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ١۶٠قدرت 

١٩٠١٠۵ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٠٩,١۵٠

نصـب در داخلترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای 
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ٢٠٠قدرت 

١٩٠١٠۶ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١۶٢,٨٧٠

در داخلترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب 
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ٢۵٠قدرت 

١٩٠١٠٧ 

  
 دستگاه ١٩٠,٢٠۶,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولـت آمپر. ٣١۵قدرت 

١٩٠١٠٨ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٣٢,٢٢٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصب در داخل
هرتز، به ۵٠ولت  ۴٠٠٫١١٠٠٠/ ٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠قدرت 

١٩٠١٠٩ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٢۶٧,٢۶۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصب در داخل
هرتز، به ۵٠ولت  ۴٠٠٫١١٠٠٠/ ٢٣١ساختمان، سه فاز 

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠قدرت 

١٩٠١١٠ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٣٢٠,٠۴۵

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١فاز  ساختمان، سه 

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظت بوخ هولتز. ۶٣٠قدرت 

١٩٠١١١ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ٠٠٠,۴۵۶,٣٧٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز  

 هولتز.کیلوولـت آمپر، بارله حفاظت بوخ  ٨٠٠قدرت 

١٩٠١١٢ 

  
 دستگاه ۴۴١,١۵٠,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظت بوخ هولتز. ١٠٠٠قدرت 

١٩٠١١٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۵٨۵,۵٢٨

داخلترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در 
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز  

 کیلوولـت آمپر، بارله حفاظت بوخ هولتز. ١٢۵٠قدرت 

١٩٠١١۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۶۵٣,٠٠۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب در داخل
هرتز، به ۵٠ولـت  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١ساختمان، سه فاز  

 بارله حفاظت بوخ هولتز.کیلوولـت آمپر،  ١۶٠٠قدرت 

١٩٠١١۵ 

  
 دستگاه ۶٩,٨٨٠,٠٠٠

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ۵٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٨۴,۶۵٣

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ٧۵هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٨١۴,٩۶

ترانسفورماتور فشارمتوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ١٠٠هرتز با قدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠٣ 

  
 دستگاه ١٢٢,٣۴١,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ١٢۵هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠۴ 

  
 دستگاه ١۶٠,٠٠٠,١٢۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١فاز،  س

 کیلو ولـت آمپر. ١۶٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠۵ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٠٩,١۵٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،  ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ١۶٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠۶ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١۶٢,٨٧٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ٢۵٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠٧ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ١٩٠,٢٠۶,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

 کیلو ولـت آمپر. ٣١۵هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 

١٩٠٢٠٨ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٣٢,٢٢٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ۴٠٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢٠٩ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٢۶٧,٢۶۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ۵٠٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١٠ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٣٢٠,٠۴۵

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١سه فاز،   س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ۶٣٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴۵۶,٣٧٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

وبارلهکیلو ولـت آمپر،  ٨٠٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١٢ 

  

 دستگاه ۴۴١,١۵٠,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ١٠٠٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۵٨۵,۵٢٨

فشار متوسط روغن برای نصـب رویترانسفورماتور 
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ١٢۵٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۶۵٣,٠٠۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن برای نصـب روی
وی زمین در فضای آزاد، سه فاز،   ١١٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١س

کیلو ولـت آمپر، وبارله ١۶٠٠هرتزباقدرت  ۵٠ولـت، 
 حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠٢١۵ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۴٩٣,۵٢

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر.  ٢۵ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠١ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۶٩,٨٨٠,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ۵٠ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٨۴,۶۵٣

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 آمپر.کیلوولت  ٧۵ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٨١۴,٩۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ١٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠۴ 

  
 دستگاه ١٢٢,٣۴١,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
در داخلهرتز، برای نصب  ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ١٢۵ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠۵ 

  
 دستگاه ١۶٠,٠٠٠,١٢۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ١۶٠ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠۶ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٠٩,١۵٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠٧ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١۶٢,٨٧٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠٨ 

  
 دستگاه ١٩٠,٢٠۶,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٣١۵ساختمان به قدرت 

١٩٠٣٠٩ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٣٢,٢٢٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

آمپر، و با رله حفاظت کیلوولت ۴٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١٠ 

  

 دستگاه ١۴٨,٠٠٠,٢۶۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ۵٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١١ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٨٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ٠٠٠,٣٢٠,٠۴۵

متوسط روغن سه فازترانسفورماتور فشار 
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ۶٣٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴۵۶,٣٧٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و بارله حفاظت ٨٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١٣ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۴۴٠,٩۴٩

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ١٠٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١۴ 

  

 دستگاه ۵٢٨,٣٨۴,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ١٢۵٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١۵ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶۵٢,٨٠٣

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ١۶٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۵٣۴,٧٧٩

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ٢٠٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١٧ 

  

 دستگاه 

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

کیلوولت آمپر، و با رله حفاظت ٢۵٠٠ساختمان به قدرت 
 بوخ هولتز.

١٩٠٣١٨ 

  
 دستگاه ۵٠٧,٠٠٠,۵٠

٢٠٠٠٠٫٢٣١ترانسفورماتور فشار متوسط روغن تک فاز 
ساختمان به قدرتهرتز، برای نصب در داخل  ۵٠ولت، 

 کیلوولت آمپر. ١٠

١٩٠٣١٩ 

  
 دستگاه ٢٢۵,۵٠٠,۵۴

٢٠٠٠٠٫٢٣١ترانسفورماتور فشار متوسط روغن تک فاز 
هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۵٠ولت، 

 کیلوولت آمپر.  ١۵

١٩٠٣٢٠ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۶٠,٩۵٩,٠٠٠

٢٠٠٠٠٫٢٣١ترانسفورماتور فشار متوسط روغن تک فاز 
هرتز، برای نصب در داخل ساختمان به قدرت ۵٠ولت، 

 کیلوولت آمپر. ٢۵

١٩٠٣٢١ 

  
 دستگاه ۶٩,٨٨٠,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت   کیلو ولت آمپر. ۵٠س

١٩٠۴٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٨۴,۶۵٣

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت   کیلو ولت آمپر. ٧۵س

١٩٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٨١۴,٩۶

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای  کیلو ولت آمپر. ١٠٠آزاد به قدرت س

١٩٠۴٠٣ 

  
 دستگاه ١٢٢,٣۴١,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر. ١٢۵س

١٩٠۴٠۴ 

  
 دستگاه ١۶٠,٠٠٠,١٢۶

فازترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه 
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر. ١۶٠س

١٩٠۴٠۵ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٠٩,١۵٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر. ٢٠٠س

١٩٠۴٠۶ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١۶٢,٨٧٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصـب روی ۵٠ولـت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر. ٢۵٠س

١٩٠۴٠٧ 

  
 دستگاه ١٩٠,٢٠۶,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
برای نصب رویهرتز،  ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر. ٣١۵س

١٩٠۴٠٨ 

  

 دستگاه ۶٠٧,٠٠٠,٢٢٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر، ۴٠٠س
 با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴٠٩ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٢۶٧,٢۶۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر، ۵٠٠س
 با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١٠ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ٠٠٠,٣٢٠,٠۴۵

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت آمپر، ۶٣٠س
 با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴۵۶,٣٧٧

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  آمپر، کیلو ولت ٨٠٠س
 با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۴۴٠,٩۴٩

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت ١٠٠٠س
 آمپر، با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١٣ 

  

 دستگاه ۵٢٨,٣٨۴,۵٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
هرتز، برای نصب روی ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت ١٢۵٠س
 آمپر، با رله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۶۵٣,٠٠۴

ترانسفورماتور فشار متوسط روغن سه فاز
نصب رویهرتز، برای  ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

وی زمین در فضای آزاد به قدرت  کیلو ولت ١۶٠٠س
 آمپر، بارله حفاظت بوخ هولتز.

١٩٠۴١۵ 

  
 دستگاه 

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر.  ١۶٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١٨۵,٢۴۶

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٢۵۶,۴٣۶

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 آمپر.کیلوولت  ٢۵٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۵۶۶,٢٨٢

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٣١۵ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠۴ 

  
 دستگاه ٨۴۶,۵٠٠,٢٩۵

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
داخلهرتز، برای نصب در  ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ۴٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠۵ 



  فشار متوسط  . ترانسفورماتورهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ٠٠٠,٣٢۶,٣٣۶

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ۵٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠۶ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۴٢۴,۵۶۵

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ۶٣٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠٧ 

  
 دستگاه ۵٠۴,۴٨٨,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٨٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠٨ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۵٨۶,۴٧٣

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ١٠٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵٠٩ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۶٨١,٢۴۵

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 آمپر.کیلوولت  ١٢۵٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵١٠ 

  
 دستگاه ٨١٩,٢٣١,٠٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ١۶٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵١١ 

  
 دستگاه ٨۶٠,٠٠٠,٩٨۵

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
داخلهرتز، برای نصب در  ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٢٠٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵١٢ 

  
 دستگاه ١,١۴٨,٧٧٠,٥٠٠

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٢۵٠٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵١٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۵۶١,٠٢١,١

ترانسفورماتور فشار متوسط خش سه فاز
هرتز، برای نصب در داخل ۵٠ولت،  ٢٠٠٠٠٫۴٠٠٫٢٣١

 کیلوولت آمپر. ٣١۵٠ساختمان به قدرت 

١٩٠۵١۴ 

 ١٩٠۶٠١ .زلتوه رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع بوخ عدد   



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٣  
 

 

ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 

  مقدمه
 
 . است  نشده  بيني پيش  فصل  اين  يها رديفها، در  پايه )PLAN-PROFILE(  پروفيل  پالن  هاي نقشه  و تهيه  برداري مسير، نقشه  تعيين  هزينه .1
  توزيع  عمليات  و مهارها، هزينه  برق  چراغ  فلزي  هاي ، پايه برق  توزيع  فلزي  هاي ، پايه برق  بتوني  تيرهاي  ونصب  حمل ، تهيه  يها رديفدر  .2

كار   به نوع  و با توجه  نشده  بيني  پيش  اي هزينه  الكتريكي  از نظر كارهاي  ، ولي است  ، منظور شده ها و مهارها در مسير جاگذاري تيرها، پايه
 شود.  استفاده  مربوط  ، بايد از رديف الكتريكي

و   نشده  بيني مورد نياز، پيش  هاي ، كابلشوها و لوله مسي  سيم  و نصب  و حمل  تهيه  هاي ، هزينه42و  41  هاي گروه  يها رديف  در قيمت .3
 شود.  دهاستفا  مربوط  هاي فصل  يها رديف، بايد از  ياد شده  هاي هزينه  تعيين  براي

،  است  نشده  بيني پيش  ، در آن و ابزارآالت  ، حمل نصب  هاي و هزينه  است  مصالح  قيمت  ، تنها شامل46و  45  هاي گروه  يها رديف  قيمت .4
،  تابلو، ترانسفورماتور و غيره،  كنند، مانند كنسول  استفادهها رديف  از اين  كه  و تجهيزاتي  وسايل  ، در قيمت ياد شده  هاي هزينه  كه  است  بديهي

 . است  منظور شده
 خواهد شد.  اضافه  ياد شده  يها رديفواحد   درصد به بهاي 15رو باشد،  مهار پياده  ، از نوع35  گروه  يها رديفمهار   كه  در صورتي .5
مذكور   عمليات  و برآورد هزينه  منظور نشده  سازي  و پي  زمين  در انواع  كني پي  هزينه 35  و گروه 8تا  2  گروه  يها رديف  در قيمت .6

 شود. مي  كار تعيين  پراكندگي  بعنوان 30/1  ضريب  با اعمال  ابنيه  رشته  واحد پايه  بهاي  در فهرست  مربوط  يها رديف  براساس
  مالك 203204  الي 203201  يها رديفمورد   ) حسب (طنابي  مسي  لخت  از سيم  با استفاده  در محوطه  زمين  اتصال  هاي شبكه  اجراي  براي .7

 قرار گيرد.  عمل
افه بهاي درصد بهاي رديف مربوط به عنوان اض 2، اتصال زمين (صفحه مسي)،چاه كني در زمين سنگي انجام شود، 41چنانچه در گروه  .8

 شود. جنس زمين محاسبه و پرداخت مي
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٤  
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . آلومينيومي  پيچة  يك  هوايي  كلمپ  26 و  ، چوبي بتوني  تيرهاي  پاية  مسير و محل  كردن  پياده  01
 . آلومينيومي  دو پيچة  هوايي  كلمپ  27 . فلزي  پايه  
 . آلومينيومي  دو پيچة  آويزي  كلمپ  28 متر. 8  ارتفاع به   برق  تير بتوني  02
 گير).  (سيم  انتهايي  كلمپ  29 متر. 9  ارتفاع به   برق  تير بتوني  03
 . انتهايي  پرسي  كلمپ  30 متر. 10  ارتفاع به   برق  تير بتوني  04
 آرمورراد.  31 متر. 12  ارتفاع به   برق  تير بتوني  05
 . مسي  لخت  سيم  32 متر. 14  ارتفاع به   برق  تير بتوني  06
 . آلومينيومي  هوايي  سيم  33  و پروفيلهاي  ، ناوداني از نبشي  شده  ساخته  فلزي  پايه  07
 . گالوانيزه  سيم  34 . برق  نيروي  توزيع  مشابه براي  
 . برق  مهار تيرهاي  35 . برق  چراغ  فلزي  پايه  08
 ). مسي  (صفحة  زمين  اتصال  41 . گرم  گالوانيزه  كنسول  14
 ). مسي  (ميلة  زمين  اتصال  42 . چرخي  مقره  براي  اتريه  16
 ). گالوانيزه  (ميلة  زمين  اتصال  43 جلوبر.  براكت  17
 . گالوانيزه  تسمة  44 . فشار ضعيف  چرخي  مقره  18
 . گالوانيزه  و مهره  پيچ  45  چيني  سوزني  مقره  19
 دوسر.  پيچ  46 . كيلو ولتي 20  چيني  بشقابي  مقره  20
 . پالك  نصب  48 . جلو برنده  ميله  21
 . گذاري  شماره  49 . مسي  پيچه  يك  هوايي  كلمپ  24
   . مسي  دو پيچه  هوايي  كلمپ  25

 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٥  
 

 

       
بهای کل 

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

 کیلومتر ۶٠٠,۴٣  
، کردن مسیر و پیاده پیاده کردن محل پایه، برای تیرهای بتون

 چوبی و پایه فلزی.
٢٠٠١٠١ 

  
 عدد ۴٠٨,٠٠٠,٢

رد آجدار و ٨، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٢٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٢٠١ 

  
 عدد ٣,٢١٣,٠٠٠

رد آجدار و ٨، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۴٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٢٠٢ 

  
 عدد ۵۴٠,٠٠٠,٣

رد آجدار و ٨، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۶٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٢٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٠۶۶,۴

رد آجدار و ٨، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٨٠٠تحمل کشش حدود 

 نرم.های  زمین

٢٠٠٢٠۴ 

  
 عدد ٣,٨٣۵,۵٠٠

رد آجدار و ٩، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٢٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٣٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۴,۴٨۴

رد آجدار و ٩، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
درکیلوگرم، برای نصب  ٢٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٣٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٣۶۴,۵

رد آجدار و ٩، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۶٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٣٠٣ 

  
 عدد ١٣٩,٠٠٠,۶

رد آجدار و ٩، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٨٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠٣٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٣٠,۴

رد آجدار ١٠، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٢٠٠و تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۴٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٧۶۴,۴

رد آجدار ١٠، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۴٠٠تحمل کشش حدود و 

 های نرم. زمین

٢٠٠۴٠٢ 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٦  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ٩٠۴,۵٠٠,۵

رد آجدار ١٠، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۶٠٠و تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۴٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٠٠۴,۶

ردمتر با  ١٠، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  ، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٨٠٠آجدار و تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۴٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٣۶,۴

رد آجدار و ١٢، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٢٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١۴٢,۶

رد آجدار و ١٢ارتفاع  ، بهHتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۴٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٧,٣۵١

رد آجدار و ١٢، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۶٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠٣ 

  
 عدد ۴٠٠,٠٠٠,٨

رد آجدار و ١٢، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ٨٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٨,٣۴١

رد آجدار و ١٢، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ١٠٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠۵ 

  
 عدد ۶٧٣,٠٠٠,٨

رد آجدار ١٢، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ١٢٠٠و تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۵٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,۴١٩,٧

رد آجدار و ١۴، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۴٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۶٠١ 

  
 عدد ٨,٢٢٢,٠٠٠

رد آجدار و ١۴، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ۶٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۶٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٩,٠٨۶

رد آجدار و ١۴، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
های برای نصب در زمین کیلوگرم، ٨٠٠تحمل کشش حدود

 نرم.

٢٠٠۶٠٣ 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٧  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۵٠٠,۵١٩,١٠

رد آجدار ١۴، به  ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ١٠٠٠و تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۶٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,١٠,١٠٢

رد آجدار و ١۴، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ١٢٠٠حدود  تحمل کشش

 های نرم. زمین

٢٠٠۶٠۵ 

  
 عدد ۵٠٠,٩,٩٨٩

رد آجدار و ١۴، به ارتفاع Hتیر بتون برق تیپ  متر، با میل
کیلوگرم، برای نصب در ١۵٠٠تحمل کشش حدود 

 های نرم. زمین

٢٠٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم ٣٢,٠٠٠

، پایه فلزی برای توزیع نیروی برق، ساخته شده ازنبش
ناودان و پروفیلهای مشابه، شامل برش، جوش، خم

، با ی دسـت رنـ ضدزنـبه طور کاملکاریهای الزم 
وی دسـت رنـ روغن اکلیل مرغوب روی کارهای

 متر. ١۵انجام شده، به ارتفاع تا 

٢٠٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٨

چراغ برق، تهیه شده از لوله سیاه باصفحهپایه فلزی 
انتهایی، شامل برش، جوش، خم کاریهای الزم وتعبیه محل
فیوزهاوپیچ اتصال زمین به طور کامل، با ی دسـت رنـ

ضدزنـ و ی دسـت رنـ روغن اکلیل مرغوب روی
 کارهای انجام شده.

٢٠٠٨٠١ 

 کیلوگرم ٣٩,٠٠٠  
پایه های برق، به منظور مصارفکنسول گالوانیزه گرم برای 

 مختلـف طبق نقشه و مشخصات.
٢٠١۴٠١ 

 عدد ١٠٩,٠٠٠  
، با میله واشپیل گالوانیزه، اتریه ی خانه برای مقره چرخ

 متر. میل ۵×۴٠به ابعاد تسمه 
٢٠١۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,١۴٠  
، بامیله اتریه دوخانه باراک مربوط، برای مقره چرخ

 متر. میل ۵×۴٠ابعادتسمه واشپیل گالوانیزه، به 
٢٠١۶٠٢ 

 عدد ١۶۵,۵٠٠  
، بامیله اتریه سه خانه باراک مربوط، برای مقره چرخ

 متر. میل ۵×۴٠واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
٢٠١۶٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٢١۶  
، بامیله اتریه پنج خانه باراک مربوط، برای مقره چرخ

 متر. میل ۵×۴٠واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 
٢٠١۶٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶۵١  
براکت جلوبرسه خانه بااتریه های مربوط، ساخته شده

 گالوانیزه گرم. ۶ازنبش نمره 
٢٠١٧٠١ 

 عدد ٩۵٢,٠٠٠  
براکت جلوبرپنج خانه بااتریه های مربوط، ساخته شده

 گالوانیزه گرم. ۶ازنبش نمره 
٢٠١٧٠٢ 

 ٢٠١٨٠١ .٨٠S مقره چرخ فشارضعیف عدد ٧٠٠,٩۴  



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٨  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢٠١٨٠٢ .٧٠Sمقره چرخ فشارضعیف  عدد ٩۵,۶٠٠  

 عدد ٢٩٠,٠٠٠  
کیلوولـت، باپایه مربوط، ٢٠مقره سوزن چین رادیوفریت 

 درراس تیر.
٢٠١٩٠١ 

  
 عدد 

کیلوولـت، باپایه مربوط، ٢٠مقره سوزن چین رادیوفریت 
 ساقه کوتاه، برای کنسول فلزی.

٢٠١٩٠٢ 

 عدد ٣١۶,۵٠٠  
های کیلوولـت، باپایه ٢٠سوزن چین رادیوفریت مقره 

 مربوط، ساقه بلند، برای کنسول چوبی.
٢٠١٩٠٣ 

  
 سری ۵٠٠,۶۴٣

کیلوولـت، بانیروی کشش ٢٠دوعددمقره بشقابی چین 
، تمام لوازم مربوط، مانندساکت، ای بال، ٧٠٠٠ کیلوگرم

. ل ومهره چشم  ای شی

٢٠٢٠٠١ 

  
 سری ٨٧۴,۵٠٠

کیلوولـت، بانیروی کشش ٢٠بشقابی چین سه عددمقره 
، تمام لوازم مربوط، مانندساکت، ای بال، ٧٠٠٠ کیلوگرم

. ل ومهره چشم  ای شی

٢٠٢٠٠٢ 

  
 سری ١,١٢۶,۵٠٠

کیلوولـت، بانیروی کشش ٢٠سه عددمقره بشقابی چین 
، تمام لوازم مربوط، مانندساکت، ای بال، ١٢٠٠٠ کیلوگرم

. ل ومهره چشم  ای شی

٢٠٢٠٠٣ 

 ٢٠٢١٠١ .٠٢٠٢٠٠١میله جلوبرنده برای ردیف  عدد   

 عدد ٢٠٠,٢۶  
، برای سیمهای هوایی کلمـپ هوایی ی پیچه ازنوع مس

 مترمربع. میل ٣۵تا ١۶به مقطع 
٢٠٢۴٠١ 

 عدد ٣٣,١٠٠  
، برای سیمهای هوایی کلمـپ هوایی ی پیچه ازنوع مس

 مترمربع. میل ٧٠تا ۵٠به مقطع 
٢٠٢۴٠٢ 

 عدد ۶٠٠,٢٧  
، برای سیمهای هوایی به کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مس

 مترمربع. میل ٣۵تا ١۶مقطع 
٢٠٢۵٠١ 

 عدد ٣٨,٠٠٠  
، برای سیمهای هوایی به کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مس

 مترمربع. میل ٧٠تا ۵٠مقطع 
٢٠٢۵٠٢ 

 عدد ٧٠,٠٠٠  
، برای سیمهای  هوایی بهکلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع مس

 مترمربع. میل ١٨۵تا ٩۵مقطع 
٢٠٢۵٠٣ 

 عدد ١٠٠,۴۶  
، برای سیمهای کلمـپ هوایی ی پیچه ازنوع آلومینیوم

 مترمربع. میل ٧٠تا ٣۵هوایی به مقطع 
٢٠٢۶٠١ 

 عدد ۵۴,۶٠٠  
، برای سیمهای کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع آلومینیوم

 مترمربع. میل ٧٠تا ٣۵هوایی به مقطع 
٢٠٢٧٠١ 

 عدد ٧٢,٩٠٠  
، برای سیمهای کلمـپ هوایی دوپیچه ازنوع آلومینیوم

 مترمربع. میل ١٨۵تا ٩۵هوایی به مقطع 
٢٠٢٧٠٢ 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

١٩٩  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ٢۵٠,٠٠٠  
، نمره  ٧٠تا ٣۵کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیوم

 مترمربع. میل
٢٠٢٨٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣۵۶  
، نمره  ٢۴٠تا ٩۵کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیوم

 مترمربع. میل
٢٠٢٨٠٢ 

 ٢٠٢٩٠١ کلمـپ انتهایی سه پیچه (سیم گیر). عدد ٠٠٠,٣۶۵  

 ٢٠٢٩٠٢ کلمـپ انتهایی چهارپیچه (سیم گیر). عدد ۵٠٠,٣۶٩  

 ٢٠٢٩٠٣ کلمـپ انتهایی پنج پیچه (سیم گیر). عدد ۵٠٠,۴٨٢  

 عدد ٩۴٨,٠٠٠  
٣۵کلمـپ پرس انتهایی برای سیم آلومینیوم فوالدبه مقطع 

 مترمربع. ، میل٧٠تا
٢٠٣٠٠١ 

 عدد ٠٠٠,٩٧۵  
٩۵کلمـپ پرس انتهایی برای سیم آلومینیوم فوالدبه مقطع 

 مترمربع. میل ٢۴٠تا
٢٠٣٠٠٢ 

 عدد ١٧۴,۵٠٠  
٧٠تا ٣۵ارموررادبرای سیم آلومینیوم به مقطع 

 مترمربع. میل
٢٠٣١٠١ 

 عدد ٢٢٢,٠٠٠  
٢۴٠تا ٩۵ارموررادبرای سیم آلومینیوم به مقطع 

 مترمربع. میل
٢٠٣١٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۴٧  
مترمربع، برای سیم میل ١۶تا ١٠سیم لخـت مس به مقطع 

 کش هوایی.
٢٠٣٢٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۴٧  
مترمربع، برای سیم میل ٣۵تا ٢۵سیم لخـت مس به مقطع 

 کش هوایی.
٢٠٣٢٠٢ 

 کیلوگرم ٢۴۵,۵٠٠  
مترمربع، برای سیم میل ٧٠تا ۵٠سیم لخـت مس به مقطع 

 کش هوایی.
٢٠٣٢٠٣ 

 کیلوگرم ٢۴۵,۵٠٠  
مترمربع، برای میل ١٨۵تا ٩۵سیم لخـت مس به مقطع 

 سیم کش هوایی.
٢٠٣٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٩٠٠,٩۴

فوالدی مطابق بدون مغز یا و سیم هوایی آلومینیوم با
، برای سیم کش هوایی بهBS٢١٥یا  DIN٠٤٨٢٠٤ با

 مترمربع. میل ٧٠تا ٣۵مقطع 

٢٠٣٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٩۶

فوالدی مطابق بدون مغز یا و سیم هوایی آلومینیوم با
، برای سیم کش هوایی بهBS٢١٥یا  DIN٠٤٨٢٠٤ با

 مترمربع. میل ١٨۵تا ٩۵مقطع 

٢٠٣٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١١٣

فوالدی مطابق بدون مغز یا و سیم هوایی آلومینیوم با
، برای سیم کش هوایی بهBS٢١٥یا  DIN٠٤٨٢٠٤ با

 مترمربع. میل ٣٠٠تا ٢۴٠مقطع 

٢٠٣٣٠٣ 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٠  
 

 

       
بهای کل 

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

 کیلوگرم ۶٢,٣٠٠  
متر مربع، برای سیم کش میل ١۶سیم گالوانیزه به مقطع 

 هوایی.
٢٠٣۴٠١ 

 کیلوگرم ٢٠٠,۶۵  
مترمربع برای سیم میل ٣۵تا ٢۵سیم گالوانیزه به مقطع 

 کش هوایی.
٢٠٣۴٠٢ 

 کیلوگرم ٧٧,٠٠٠  
مترمربع برای سیم میل ٧٠تا ۵٠سیم گالوانیزه به مقطع 

 کش هوایی.
٢٠٣۴٠٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٢,٢٧۵

، شامل پیچبه طور کاملمتری  ١۴تا ١٠مهارتیرهای برق 
خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، مقره مهار، مهارکش،

 میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مهار.

٢٠٣۵٠١ 

  
 دستگاه ٢,٠٩۴,۵٠٠

متری به طور کامل، شامل پیچ ٩تا ٨مهارتیرهای برق 
خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، مقره مهار، مهارکش،

 میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مهار.

٢٠٣۵٠٢ 

  

 دستگاه ۶,۶٢٠,٠٠٠

اتصال زمین، شامل ی عدد صفحه مس به ابعاد
١۵متر، با پیچ و مهره و بستهای الزم،  میل ٣×٣٠٠×٣٠٠

١۵کیلوگرم ذغال با چاه کن تا عمق  ٢۵کیلوگرم نم و 
 .هر نوع زمین جز زمین سنگمتر در 

٢٠۴١٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١٠,٩٨٧

اتصال زمین، شامل ی عدد صفحه مس به ابعاد
١۵متر، با پیچ و مهره و بستهای الزم،  میل ۵×۵٠٠×۵٠٠

١۵کیلوگرم ذغال با چاه کن تا عمق  ٢۵کیلوگرم نم و 
 .هر نوع زمین جز زمین سنگمتر در 

٢٠۴١٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۴٠٧,١١

اتصال زمین، شامل ی عدد صفحه مس به ابعاد
١۵متر، با پیچ و مهره و بستهای الزم،  میل ۵×٧٠٠×٧٠٠

١۵کیلوگرم ذغال با چاه کن تا عمق  ٢۵کیلوگرم نم و 
 .هر نوع زمین جز زمین سنگمتر در 

٢٠۴١٠٣ 

 دستگاه ٣١٩,٠٠٠  
١۵٠٠×١۶اتصال زمین بامیله مس مغز فوالدی (کاپرولد) 

. میل متر با بسـت مربوط، در هر نوع زمین جز زمین سنگ
٢٠۴٢٠١ 

  
 دستگاه 

٣×٣٠اتصال زمین فشار ضعیف با تسمه گالوانیزه به ابعاد 
١٨متر و میله گالوانیزه، به قطر  ١٢متر و طول حداکثر  میل
 .به طور کاملمتر و بستهای مربوط،  ٢متر و طول  میل

٢٠۴٣٠١ 

  
 دستگاه 

٣×٣٠زمین فشار متوسط، با تسمه گالوانیزه به ابعاد اتصال 
٢٠متر و میله گالوانیزه به قطر  ١٢متر و طول حداکثر  میل
 متر و ستهای مربوط، به طور کامل. ٢متر و طول  میل

٢٠۴٣٠٢ 

 کیلوگرم ۶٠٠,۴٩  
و ۴×۴٠و  ۵×٣٠و  ۴×٢۵و  ٢٫۵×٢٠تسمه گالوانیزه گرم 

 کاریهای الزم.متر با سوراخ  میل  ۵×۵٠
٢٠۴۴٠١ 



ه  . وسایل بیستم  فصل   شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠١  
 

 

       
بهای کل 

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

 کیلوگرم ٠٠٠,۶۴  
۴۵تا  ۵پیچ و مهره گالوانیزه به قطرهای مختلـف و به طول 

 متر. سانت
٢٠۴۵٠١ 

 کیلوگرم ۶٣,٠٠٠  
متر از طرفین زده شده، با میل ١۵٠-۴۵٠×١۶پیچ دوسر 

 متری گالوانیزه. میل ٣×۵٠× ۵٠چهار عدد واشر مربع 
٢٠۴۶٠١ 

  

 عدد ۵٨,٠٠٠

متر و میل ٠٫٧۵پالک از ورق گالوانیزه، به ضخامـت نصب 
متر، شامل نمره و مشخصات پایه که با سانت ٢۵×١٠ابعاد 

رنگ روغن روی آن نوشته شده باشد (بدون پالک و
 بستهای مربوط).

٢٠۴٨٠١ 

، به ازای هرپایه. شماره گذاری روی پایه عدد ۶٠,٩٠٠    ٢٠۴٩٠١ ها با رنگ روغن



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٢  
 

 

م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
  مقدمه
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ساخته شده  ITU-G 655و  ITU-G 652المللي ارتباطات  هاي اتحاديه بين نوري درج شده در اين فصل بايد براساس توصيه. تمام كابلهاي 2

 باشند.
 (Y)بيانگر تعداد تيوب  Y*Zبكار رفته در اين فصل، نوع فيبر استفاده شده در كابلهاي نوري را مشخص كرده و اعداد  NZيا  SMهاي . واژه3

 باشد. مي (Z)ر تيوب و تعداد فيبر در ه
واحد   ، در بهاي عمليات  گونه اين  و هزينه  نشده  بيني پيش  خاكي  ، عمليات ترانشه  درون  زميني  تلفن  هاي كابل  و خواباندن  نصب  در عمليات.4

 . است  كار منظور نشده
 خواهد شد.  اضافه  مربوط  واحد رديف  درصد به بهاي 15شوند،  ديوار نصب  ، روي يا خاكي زميني  تلفن  هاي كابل  كه  .در صورتي5
  اضافه  مربوط  واحد رديف  بهاي درصد به  8شوند،   نصب  كابل  سيني  ا رويي  لوله  داخليا خاكي   زميني  تلفن  هاي كابل  كه  .در صورتي6

 خواهد شد.
  قيمت  تعيين  و براي  ، در قيمتها منظور نشده كابل  سيني  ديوار يا روي  روي  تلفن  هاي كابل  نصب  براي  مربوط  متعلقات  بستها و تمام  .هزينه7

 شود.  ) استفاده متفرقه  (وسايل  و هشتم  بيست  فصل  يها رديف، بايد از  مربوط  بستها و متعلقات  انواع  و نصب  تهيه
  ، لحيم سربندي  با هزينه  ، همراه ياد شده  عمليات  و هزينه  ، منظور نشده اميگرو مانند آنب  تلفن  هاي كابل  آزمايش  ، هزينه فصل  اين  ر قيمتهاي.د8

 . است  شده  بيني  ) پيش ارتباطي  (وسايل  و دوم  بيست  در فصل  مستقلي  رديف  ، به صورت هر زوج  براي  كاري
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  ظور سهولتمن .به 9
 

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد

  مختصر گروه  شرح  گروه شماره مختصر گروه  شرح گروه شماره
 .SMو  NZفيلد كانالي از نوع  نوري ژله كابل A-2Y(St)2Y. 13) از نوع متر ميلي6/0(  زميني تلفن  كابل 02
 .SMو  NZفيلد خاكي از نوع  نوري ژله كابل  J-Y(St)Y. 14  ) از نوعمتر ميلي 6/0(  هوايي  تلفن  كابل 04

) از نوعمتر ميلي 6/0فيلد ( ژله  خاكي  تلفن  كابل  06
A-2YF(L)2Yb2Y. 15  نوري مهاردار هوايي از نوع  كابلNZ  وSM. 

از نوع )متر ميلي6/0( فيلد لهژ كانالي   تلفن  كابل 08
 A-2YF(L)2Y. 16  نوري خشك از نوع  كابلNZ  وSM. 

 ) از نوعمتر ميلي 6/0(هوايي مهاردار   تلفن  كابل 10
A-2Y (L)2Y-T. 17  نوري خشك خاكي از نوع  كابلNZ  وSM. 

   ال. و سه دوال  تابيده  تلفن  سيم 12
 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶,۵۵٠

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، ی زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠١ 

  
 مترطول ٩,٠۴٠

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، دوزوج با ی سیم اتصال زمین همراه، میل ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٢ 

  
 مترطول ١٢,٨٠٠

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، چهارزوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٣ 

  
 مترطول ٩٠٠,١۴

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، پنج زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۴ 

  
 مترطول ٩٠٠,١۶

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، شـش زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ٩٠٠,٢۴

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، ده زوج با ی سیم اتصال زمین همراه، میل ٠٫۶قطر 

 برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠۶ 

  
 مترطول 

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، پانزده زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٧ 

  
 مترطول 

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، بیست زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٩٠٠,۴۵

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، بیسـت و پنج زوج با ی سیم اتصال / میل٠۶قطر 

 زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢٠٩ 

  
 مترطول ٩٠٠,۶۴

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، س زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١٠ 

  
 مترطول ۴٠٠,٨٣

به A٢Y(st)٢Y اتیلن ازنوع  کابل تلفن زمین باروکش پل
متر، چهل زوج با ی سیم اتصال زمین میل ٠٫۶قطر 

 همراه، برای نصـب درون ترانشه.

٢١٠٢١١ 
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م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٣

کابل تلفن زمین ژله فیلد از نوع
A-٢YF (L) ٢Yb ٢Y  متر، دویسـت میل ٠٫۶ قطر  به

، برای نصـب درون ترانشه.  زوج

٢١٠۶٠٩ 

  
 مترطول ٧٧۶,۵٠٠

کابل تلفن زمین ژله فیلد از نوع
A-٢YF (L) ٢Yb ٢Y  متر، سیصد میل ٠٫۶ قطر  به

، برای نصـب درون ترانشه.  زوج

٢١٠۶١٠ 

  
 مترطول ١,٠٢۵,۵٠٠

ـــــــل ـــــــوع کاب ـــــــه فیلـــــــد از ن ـــــــ ژل تلفـــــــن زمین
A-٢YF (L) ٢Yb ٢Y   ــــه ــــر، میل ٠٫۶ قطر  ب مت

، برای نصـب درون ترانشه. چهارصد  زوج

٢١٠۶١١ 

  
 مترطول ١,٢٧۶,۵٠٠

کابل تلفن خاک ژله فیلد از نوع
A-٢YF (L) ٢Yb ٢Y  متر، پانصد میل ٠٫۶به قطر ، زوج

 برای نصـب درون ترانشه. 

٢١٠۶١٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٣٧۵

کابل تلفن خاک ژله فیلد از نوع
A-٢YF (L) ٢Yb ٢Y  متر، ششصد میل ٠٫۶به قطر

، برای نصـب درون ترانشه.   زوج

٢١٠۶١٣ 

  
 مترطول ۵١,٠٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی دیوار میل ٠٫۶ داخل یا متر، ده زوج

 روی سین کابل. لوله یا

٢١٠٨٠١ 

  
 مترطول ٨٠,٣٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، بیست زوج

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٣

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یا داخلمتر، س زوج

 سین کابل. یا رویلوله 

٢١٠٨٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٣٣

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یا داخلمتر، چهل زوج

 سین کابل. یا رویلوله 

٢١٠٨٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۶١

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یا داخلمتر، پنجاه زوج

 سین کابل. یا رویلوله 

٢١٠٨٠۵ 

  
 مترطول ٢٠٧,٠٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یا داخلمتر، هفتاد زوج

 سین کابل. یا رویلوله 

٢١٠٨٠۶ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,٢٨٨

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ صد زوج دیوار یامتر، ی

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨٠٧ 

  
 مترطول ٣١١,٠٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی میل ٠٫۶ صد و پنجاه زوج متر، ی

 سین کابل. یا رویلوله  دیوار یا داخل

٢١٠٨٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٣٧

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، دویست زوج

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨٠٩ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧۶٧

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، سیصد زوج

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨١٠ 

  
 مترطول ١,٠٣٠,٠٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، چهار صد زوج

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢٧۴

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، پانصد زوج

 سین کابل. یا رویلوله  داخل

٢١٠٨١٢ 

  
 مترطول ١,٢۶٨,٠٠٠

به قطر ٢Y ٢YF (L)-Aکابل تلفن کانال ژله فیلد از نوع 
، برای نصـب روی  میل ٠٫۶ دیوار یامتر، ششصد زوج

 سین کابل.  یا رویلوله  داخل

٢١٠٨١٣ 

  
 مترطول 

اتیلن از نوع کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
A-٢Y (L) ٢Y-T  برای میل ٠٫۶به قطر ، متر، دو زوج

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠١ 

  
 مترطول 

اتیلن از نوع کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
A-٢Y (L) ٢Y-T  برای میل ٠٫۶به قطر ، متر، سه زوج

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٢ 

  
 مترطول 

اتیلن از نوع کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
A-٢Y (L) ٢Y-T  برای میل ٠٫۶به قطر ، متر، چهار زوج

 نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٣ 

  
 مترطول 

اتیلن از روکش و عایق پلکابل تلفن هوایی مهاردار با 
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، پنج زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۴ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٠٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول 

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، شش زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۵ 

  
 مترطول 

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، هشت زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠۶ 

  
 مترطول ۶٠٠,٣٢

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، ده زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٧ 

  
 مترطول ٣٨,٩٠٠

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، پانزده زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٨ 

  
 مترطول ۵٠,٢٠٠

اتیلن از مهاردار با روکش و عایق پل کابل تلفن هوایی
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، بیست زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠٠٩ 

  
 مترطول ۶١,٩٠٠

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
متر، بیست و پنج میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع

، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.  زوج

٢١١٠١٠ 

  
 مترطول ۴٠٠,۶٢

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، س زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١١ 

  
 مترطول ٢٠٠,٩۴

اتیلن از هوایی مهاردار با روکش و عایق پلکابل تلفن 
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، چهل زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٢ 

  
 مترطول ١١٨,٠٠٠

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، پنجاه زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٣ 

  
 مترطول ١٢٣,٠٠٠

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، شصت زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۴ 

  
 مترطول ١۶١,٠٠٠

اتیلن از هوایی مهاردار با روکش و عایق پلکابل تلفن 
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، هفتاد زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۵ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١٨٣,٠٠٠

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، هشتاد زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١۶ 

  
 مترطول 

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
، میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع متر، صد زوج

 برای نصـب روی تیر نگهدارنده.

٢١١٠١٧ 

  
 مترطول 

اتیلن از روکش و عایق پلکابل تلفن هوایی مهاردار با 
متر، صد و پنجاه میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع

، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.  زوج

٢١١٠١٨ 

  
 مترطول 

اتیلن از کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پل
متر، دویست میل ٠٫۶به قطر  ٢Y-T ٢Y (L)-A نوع

، برای نصـب روی تیر نگهدارنده.  زوج

٢١١٠١٩ 

 مترطول ٣,٠١٠  
متر با روکش میل ٠٫۶سیم تلفن تابیده دو ال به قطر 

.  پالستی
٢١١٢٠١ 

 مترطول ٣,٩١٠  
متر با روکش میل ٠٫۶سیم تلفن تابیده سه ال به قطر 

.  پالستی
٢١١٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٣٠  
برای نصب ١٢×١٢ SMکابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 در داخل کانال.
٢١١٣٠١ 

 مترطول ٩٠,٨٠٠  
برای نصب ١٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 در داخل کانال.
٢١١٣٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۶٧  
برای نصب در ٨×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٣ 

 مترطول ۴٨,١٠٠  
برای نصب در SM ۶×۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۴ 

 مترطول ۴١,٢٠٠  
برای نصب در ٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٣٩  
برای نصب در ٢×SM ۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠۶ 

 مترطول ٣۵,۵٠٠  
برای نصب در ١×SM ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٧ 

 مترطول ٣۴,۴٠٠  
برای نصب در ١×SM ۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٠٨ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١۴۶,۵٠٠  
برای نصب در ١٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١۶ 

 مترطول ١٠٣,٠٠٠  
برای نصب در ٨×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٧ 

 مترطول ۶۵,۴٠٠  
برای نصب در NZ ۶×۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٨ 

 مترطول ۵٠,٢٠٠  
برای نصب در ٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣١٩ 

 مترطول ٣٠٠,۴۵  
برای نصب در ٢×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٢٠ 

 مترطول ٣٩,٧٠٠  
برای نصب در ١×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٢١ 

 مترطول ٣٧,١٠٠  
برای نصب در ١×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد کانال از نوع 

 داخل کانال.
٢١١٣٢٢ 

 مترطول ۶۶,۶٠٠  
برای نصب ٨×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠١ 

 مترطول ۴٧,٨٠٠  
برای نصب SM ۶×۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠٢ 

 مترطول ۴٠,١٠٠  
برای نصب ٢×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠٣ 

 مترطول ٣٨,٠٠٠  
برای نصب ٢×SM ۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۴ 

 مترطول ٣۵,۶٠٠  
برای نصب ١×SM ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۵ 

 مترطول ٧٠٠,٣۴  
برای نصب ١×SM ۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴٠۶ 

 مترطول ١٠۴,۵٠٠  
برای نصب ٨×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٣ 

 مترطول ۶۶,۶٠٠  
برای نصب NZ ۶×۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۴ 

 مترطول ۵٢,٢٠٠  
برای نصب ٢×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۵ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴۶,۶٠٠  
برای نصب ٢×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١۶ 

 مترطول ۴٠٠,۴٢  
برای نصب ١×NZ ۶کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٧ 

 مترطول ۶٠٠,٣٩  
برای نصب ١×NZ ۴کابل نوری ژله فیلد خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١۴١٨ 

 ٢١١۵٠١ .٢×SM ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ۴٠٠,٣٢  

 ٢١١۵٠٢ .١×SM ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٢٧,٩٠٠  

 ٢١١۵٠٣ .٢×SM ۶ کابل نوری مهاردار هوایی از نوع مترطول ۵٠٠,٣١  

 ٢١١۵٠۴ .SM ۶×۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٣٨,٠٠٠  

 ٢١١۵٠۵ .٢×NZ ۶کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٣٠٠,۴۶  

 ٢١١۵٠۶ .٢×NZ ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٣٩,٨٠٠  

 ٢١١۵٠٧ .١×NZ ۴کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ٣١,٧٠٠  

 ٢١١۵٠٨ .NZ ۴×۶کابل نوری مهاردار هوایی از نوع  مترطول ۶٠,٢٠٠  

 مترطول ١١٢,٠٠٠  
برای نصب در داخل ١٢×١٢ SMکابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠١ 

 مترطول ۶٩,٧٠٠  
برای نصب در داخل ١٢×SM ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠٢ 

 مترطول ۵١,٢٠٠  
برای نصب در داخل ٨×SM ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٣۵  
برای نصب در داخل SM ۶×۴کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۴ 

 مترطول ٢٨,٩٠٠  
برای نصب در داخل ٢×SM ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۵ 

 مترطول ١٨۴,۵٠٠  
برای نصب در داخل ١×SM ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٠۶ 

 مترطول ٨٠٠,٢۴  
برای نصب در داخل ١٢×١٢ NZکابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢١ 

 مترطول ١٣۶,۵٠٠  
برای نصب در داخل ١٢×NZ ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢٢ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,٩۶  
برای نصب در داخل ٨×NZ ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢٣ 

 مترطول ۵٧,٧٠٠  
برای نصب در داخل NZ ۶×۴کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۴ 

 مترطول ۴٠,١٠٠  
برای نصب در داخل ٢×NZ ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۵ 

 مترطول ٢٩,٩٠٠  
برای نصب در داخل ١×NZ ۶کابل نوری خش از نوع 

 کانال.
٢١١۶٢۶ 

 مترطول ٠٠٠,١٢۴  
برای نصب ١٢×١٢ SMکابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠١ 

 مترطول ٨١,٣٠٠  
برای نصب ١٢×SM ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٢ 

 مترطول ۴٢,٩٠٠  
برای نصب ٨×SM ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٣ 

 مترطول ١٠٠,٧۶  
برای نصب SM ۶×۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۴ 

 مترطول ۴١,١٠٠  
برای نصب ٢×SM ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۵ 

 مترطول ٣٧,٣٠٠  
برای نصب ١×SM ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠۶ 

 مترطول ٣٣,٨٠٠  
برای نصب ١×SM ۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٧ 

 مترطول ٣٠٠,٣۴  
برای نصب ٢×SM ۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٠٨ 

 مترطول ٢۴۶,۵٠٠  
برای نصب ١٢×١٢ NZکابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢١ 

 مترطول ١۴٧,٠٠٠  
برای نصب ١٢×NZ ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٢  
برای نصب ٨×NZ ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٣ 

 مترطول ۶۶,۵٠٠  
برای نصب NZ ۶×۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۴ 



م  بیست  فصل   تلفن  های . کابل و ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠,٨٠٠  
برای نصب ٢×NZ ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۵ 

 مترطول ۵٠٠,۴١  
برای نصب ١×NZ ۶کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢۶ 

 مترطول ۴٠,١٠٠  
برای نصب ١×NZ ۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٧ 

 مترطول ۴٨,٧٠٠  
برای نصب ٢×NZ ۴کابل نوری خش خاک از نوع 

 درون ترانشه.
٢١١٧٢٨ 



  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٥  
 

 

  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
  هر زوج  براي  مستقل  رديف  يك  به صورت  فصل  ، در اين و مانند آن  كاري ، لحيم ، سربندي بندي با فرم  همراه  تلفن  هاي كابل  آزمايش  هزينه .1

 . است  شده  بيني  پيش  اي شانه  ، در جعبه تقسيم يا خروجي  ورودي  از مدارهاي
  متفاوت  و نيازهاي  مشخصات  و تنوع  آن  كاري  ريزي از نظر كاربرد و برنامه  و يا ديجيتال  الكترونيكي  ز تلفنمراك  خاص  به ويژگي  با توجه .2

و   ، نصب ، حمل تهيه  و قيمت  ، تعيين مربوط  و پروژه  مركز تلفن  كاربردي  خاص  شرايط  مراكز، براساس  اين  فني  ، مشخصات هر پروژه
مراكز  به   مربوط  گروه  جديد، محاسبه خواهد شد. شماره  دار يا قيمتهاي ستاره  قيمتهاي  ضوابط  مورد مطابق  آنها، بر حسب  و آزمايش  اندازي راه

 . است 16  الكترونيكي  تلفن
  ياد شده  يها رديفواحد   درصد به بهاي 10باشند،   ارت  ، مجهز به دكمه12و  11  هاي گروه  يها رديف  تلفن  يها دستگاه  كه  در صورتي .3

 خواهد شد.  اضافه
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .4
 
 

 ها گروهمختصر   و شرح  شماره  لجدو
  مختصر گروه  شرح گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . ديواري  تلفن  دستگاه 12 (روكار).   تلفن  اي شانه  فلزي  جعبه تقسيم 01
 آزاد.  فضاي  مخصوص  فلزي  ديواري  تلفن  دستگاه 13 (توكار).   تلفن  اي شانه  فلزي  جعبه تقسيم 02
 . و منشي  سيير  تلفن  سيستم  14 آزاد.  در فضاي  نصب  براي  تلفن  جعبه انشعاب 05
 . رديفي  تلفن  سيستم  15 . تلفن  شانه 06
 . الكترونيكي  مركز تلفن 16 مدار.  از  هر زوج  و تست  كاري ، لحيم ، سربندي بندي فرم 07
   . ساده  روميزي  تلفن  دستگاه 11

 
 



  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٦  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد 

، بدون شانه ۶جعبه تقسیم شانه ای تلفن  مربوط،های  زوج
 برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.

٢٢٠١٠١ 

 عدد ١١٧,٠٠٠  
، بدون شانه ٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١۴۵  
، بدون شانه ۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 ازنوع فلزی ساخـت داخل.مربوط، برای نصـب روکار، 
٢٢٠١٠٣ 

 عدد ٢٠٨,٠٠٠  
، بدون شانه ۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٢٢۶  
، بدون شانه ٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٢۵٠  
، بدون شانه ١٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٢٧٩  
، بدون شانه ١٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٧ 

 عدد ٢٨٩,٠٠٠  
، بدون شانه ١۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٨ 

 عدد ٣١۵,۵٠٠  
، بدون شانه ١۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٣۵۶  
، بدون شانه ١٨٠تلفن جعبه تقسیم شانه ای  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١١٠ 

 عدد ٠٠٠,٣٨۵  
، بدون شانه ٢٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠١١١ 

 عدد ۵٠٠,١٠٧  
، بدون  ۶جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های مربوط، شانهزوج

 برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠١ 

 عدد ١١٧,٠٠٠  
، بدون شانه ٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٢ 

 عدد ١٢٩,٠٠٠  
، بدون شانه ۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.مربوط، برای 
٢٢٠٢٠٣ 

 عدد ١٩٧,٥٠٠  
، بدون شانه ۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٢١٧  
، بدون شانه ٨٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 ساخـت داخل.مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی 
٢٢٠٢٠۵ 



  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ٢۴٧,٠٠٠  
، بدون شانه ١٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠۶ 

 عدد ٣٠٣,٠٠٠  
، بدون شانه ١٢٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٧ 

 عدد ۵٠٠,٣١٢  
، بدون شانه ١۴٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٨ 

 عدد ۵٠٠,٣١٧  
، بدون شانه ١۶٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٣٧۵  
، بدون شانه ١٨٠شانه ای تلفن  جعبه تقسیم های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢١٠ 

 عدد ٣٨٧,٠٠٠  
، بدون شانه ٢٠٠جعبه تقسیم شانه ای تلفن  های زوج

 مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل.
٢٢٠٢١١ 

  

 دستگاه 

، بدون  ۶٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، شانهزوج
دار، تهیه شده از برای نصـب درفضای آزاد با سقـف شیب

لوالدار، قفل و در متر میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص، غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠١ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ١٠٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از فضای آزاد با سقـف شیببرای نصـب در 

لوالدار، قفل در و متر میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠٢ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ١۶٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠٣ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ٢٠٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠۴ 



  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 دستگاه 

، بدون شانه ٢۶٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠۵ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ٣٠٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠۶ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ٣۶٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠٧ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ۴٠٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠٨ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ۴۶٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵٠٩ 

  

 دستگاه 

، بدون شانه ۵٠٠جعبه انشعاب تلفن تا های مربوط، زوج
دار، تهیه شده از برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیب

متر و در لوالدار، قفل میل ١٫۵ورق آهن به ضخامـت 
بهمخصوص غیرقابل نفوذ گردوخاک و باران، رنـ شده 

 .طور کامل

٢٢٠۵١٠ 

 ٢٢٠۶٠١ .طور کامل بهپیچ وقالب  زوج تلفن با ۶شانه  عدد   

 ٢٢٠۶٠٢ .به طور کاملپیچ وقالب  زوج تلفن با ١٠شانه  عدد   

 ٢٢٠۶٠٣ .به طور کاملپیچ وقالب  زوج تلفن با ٢٠شانه  عدد   

 زوج ٧,٧٢٠  
مدارهای فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتسـت هرزوج از

 خروج درجعبه تقسیم شانه ای. ورودی یا
٢٢٠٧٠١ 



  ارتباط  . وسایل و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢١٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,١٩٠  
ترونی گیر دستگاه تلفن رومیزی ساده، با شماره ال

 (فشاری) ساخـت داخل.
٢٢١١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١۶۵  
ترونی (فشاری) دستگاه تلفن دیواری، باشماره گیر ال

 ساخـت داخل.
٢٢١٢٠٢ 

  
 عدد 

دستگاه تلفن دیواری فلزی مخصوص نصـب درفضای آزاد
 ساخـت داخل. به طور کاملها،  داخل کارخانه یا

٢٢١٣٠١ 

  
 عدد 

، شامل دوخط خارج و دوخط سیستم تلفن رئیس ومنش
، باشماره ، موزی انتظار،  داخل ترونی به طور کاملگیر ال
 ساخـت داخل.

٢٢١۴٠١ 

  
 عدد 

، شامل دوخط خارج و خط ۴سیستم تلفن رئیس ومنش
، باشماره ، موزی انتظار، به طور داخل ترونی کامل گیر ال
 ساخـت داخل.

٢٢١۴٠٢ 

  
 دستگاه 

 ، ، شامل سه خط خارج خط ١٠سیستم تلفن ردیف
 ، مرکز مربوط با دستگاه تلفن مخصوص و ١٠داخل

 کامل ساخـت داخل. موزی انتظار، به طور

٢٢١۵٠١ 

  
 دستگاه 

 ، ، شامل سه خط خارج خط ١٠سیستم تلفن ردیف
 ، موزی مربوط با مرکز دستگاه تلفن مخصوص و ۶داخل

 کامل. انتظار، به طور

٢٢١۵٠٢ 



  احضار و در بازکن  . سیستم و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٠  
 

 

  احضار و در بازکن  . سیستم و سوم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
و ساير   كنفرانس  همزمان  ترجمه  هاي ) يا سيستم (دكترياب  لوپ آنتن  نوع  سيم بي  مركز پيجينگ  از قبيل  ئيها دستگاه  خاص  به ويژگي  با توجه .1

  اين  فني  ، مشخصات هر پروژه  متفاوت  ونيازهاي  مشخصات  ، از نظر كاربرد و تنوع و مانند آن  ، شارژر باطري گيرنده  ، از قبيل مربوط  تجهيزات
  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب  وآزمايش  اندازي و راه  ونصب  ، حمل تهيه  و قيمت  تعيين  كاربردي  خاص  شرايط  ، بر اساس وسايل  گونه

 . است 18 ها دستگاه  اين  گروه  جديد محاسبه خواهد شد. شماره  دار يا قيمتهاي ستاره  قيمتهاي
درصد  45شود،   هر واحد اضافه  براي  در ورودي  پانل  روي  شستي  و يك  گوشي  ، يك230801  رديف  در بازكن  به سيستم  كه  در صورتي .2

 خواهد شد.  اضافه  ياد شده  واحد رديف  به بهاي
 نمود.  بيني دار پيش ستاره  رديف  رتصو ها را بايد به  سيستم  نوع  مورد نياز باشد، اين  متعارف  اينتركام  هاي سيستم  كه  در صورتي .3
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .4
 
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . ولت 24يا  12، 6بيزر   10 نومراتور.  01
 . در ورودي  با يك  مركزي  در بازكن  سيستم  11 . فشاري  احضار توكار با دكمه  پالك  02
 . با دو در ورودي  مركزي  در بازكن  سيستم  12 . گالبي  شستي  03
 . كال  نرس  سيستم  مركزي  دستگاه  13 . كششي  احضار توكار از نوع  پالك  04
 . كال  نرس  سيستم  دوطرفه  اينتركام  دستگاه  14 . پاسخ  پالك  05
 خبر توكار.  پالك  15 سردر.  چراغ  06
 . كال  نرس  سيستم  پاسخ  پالك  16 ترانسفورماتور.  07
 . كال  نرس  سردر سيستم  چراغ  17 . واحدي  تك  دربازكن  سيستم  08
 . سيم بي  مركز پيجينگ  18 اخبار.  زنگ  09

 



  احضار و در بازکن  سیستم . و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢١  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد ۵٠٠,۵١٢,٢

۵نومراتور، بدون سیستم قطع خبر و بدون ترانـس تغذیه، 
نال وبیزر، به طور کامل، ساخـت شماره ای باچراغهای سی

 داخل.

٢٣٠١٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٢,٩۶٢

١٠نومراتور، بدون سیستم قطع خبر و بدون ترانـس تغذیه، 
نال وبیزر،  به طور کامل، ساخـت شماره ای با چراغهای سی
 داخل.

٢٣٠١٠٢ 

  
 عدد 

١۵نومراتور، بدون سیستم قطع خبر و بدون ترانـس تغذیه، 
نال وبیزر،  به طور کامل، ساخـت شماره ای باچراغهای سی

 داخل.

٢٣٠١٠٣ 

  
 عدد 

٢٠نومراتور، بدون سیستم قطع خبر و بدون ترانـس تغذیه، 
نال وبیزر،  به طور کامل، ساخـت شماره ای باچراغهای سی

 داخل.

٢٣٠١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٣٠  
پالک احضار توکار با دکمه فشاری و قوط مربوط،  به طور

 کامل، ساخـت داخل.
٢٣٠٢٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١۶٢

طور پالک احضار توکار با دکمه فشاری و قوط مربوط،  به
کانکتور مخصوص برایکامل، ساخـت داخل مجهز به 

 شست گالبی.

٢٣٠٢٠٢ 

 ٢٣٠٣٠١ شست گالبی همراه باسیم وفیش مربوط. عدد ۴٧,٨٠٠  

 عدد ۵٠٠,٢٢٨  
، با قالب کشـش و از توکار پالک احضار زنجیر نوع کشش

 مربوط، به طور کامل.
٢٣٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,٢٠٣  
، شامل المـپ خبر، رله، شست و(Cancel)پالک پاسخ 

 کامل، ساخـت داخل. به طورقوط 
٢٣٠۵٠١ 

 عدد ۵٠٠,۶٧  
المـپ وقوط مربوط، به طور کامل، ی عدد با چراغ سردر

 ساخـت داخل.
٢٣٠۶٠١ 

 عدد ۴٠٠,٧٢  
چراغ سردربادوعددالمـپ وقوط مربوط، به طور کامل،

 ساخـت داخل.
٢٣٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١٠٠  
جریانولـت  ٢٢٠٫٢۴یا  ٢٢٠٫١٢، ٢٢٠٫۶ترانسفورماتور 

 ولـت آمپر، ساخـت داخل. ١٠٠متناوب، با قدرت 
٢٣٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٢٣  
ولـت جریان ٢٢٠٫٢۴یا  ٢٢٠٫١٢، ٢٢٠٫۶ترانسفورماتور 

 ولـت آمپر، ساخـت داخل. ٢٠٠متناوب، با قدرت 
٢٣٠٧٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٨۵٢

سیستم دربازکن تـ واحدی، باشست خبر، بلندگو،
، سیستم فرمان  روفن، ی عدد گوش بهتغذیه  و منبعمی

، به استثنای سیم کش و لوله کش مربوط،طور کامل
 ساخـت داخل.

٢٣٠٨٠١ 



  احضار و در بازکن  سیستم . و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٢  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢٣٠٩٠١ طور کامل، ساخـت داخل. ولـت به ١٢،۶زنـ اخبار عدد ۵١,٠٠٠  

 ٢٣٠٩٠٢ طور کامل، ساخـت خارج. بهولـت  ١٢،۶اخبار  زنـ عدد   

 ٢٣١٠٠١ ولـت به طور کامل، ساخـت داخل. ٢۴،١٢،۶بیزر عدد ۶۵,۴٠٠  

 ٢٣١٠٠٢ ولـت به طور کامل، ساخـت خارج. ٢۴،١٢،۶بیزر عدد   

  

 دستگاه ۵٠٠,٣,٨۴٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای به سیستم اعالم خبر در ورودی و

ون به طور ١٠ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠١ 

  

 دستگاه ۵,۶۶٨,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ١۶ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٨٣۶,۶

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ٢٠ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠٣ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٨,٠٣٢

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ٢۴ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠۴ 

  

 دستگاه ۴٧۴,۵٠٠,١٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ٣٢ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠۵ 

  

 دستگاه ۶١۶,۵٠٠,١١

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ٣۶ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠۶ 

  

 دستگاه ١٢,٩٠۴,۵٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ۴٠ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠٧ 



  احضار و در بازکن  سیستم . و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٣  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 دستگاه ٢۴١,٠٠٠,١۵

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ۴٨ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠٨ 

  

 دستگاه ١٨,١٢٧,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ۵۶ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١٠٩ 

  

 دستگاه ١٩,٢٧٣,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با ی
سرایدار، برای و سیستم اعالم خبر بهدر ورودی 

ون به طور ۶٠ساختمانهای مرتفع به ظرفیت  واحد مس
 کامل، ساخت داخل.

٢٣١١١٠ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١۵٧,۵

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طور مستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ١٠ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۵٧۴,٧

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ١۶ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠٢ 

  

 دستگاه ٩,١١۵,۵٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ٢٠ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠٣ 

  

 دستگاه ١٠,٨٣۶,۵٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ٢۴ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠۴ 

  

 دستگاه ١٣,٩٧٨,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ٣٢ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠۵ 



  احضار و در بازکن  سیستم . و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٤  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 دستگاه ۵٠٠,١۵,۴۶٧

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ٣۶ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١۶,۶٣۵

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ۴٠ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠٧ 

  

 دستگاه ٢٠,٢٣٠,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ۴٨ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠٨ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١۴٨,٢۴

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ۵۶ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢٠٩ 

  

 دستگاه ٢۵,۶۴١,٠٠٠

سیستم دربازکن مرکزی با مرکز اپراتورتوسط سرایدار، با دو
ری به طورمستقل در ورودی ی توسط سرایدار و دی
وسیستم اعالم خبر به سرایدار، برای ساختمانهای مرتفع به

ون  ۶٠ظرفیت   ، ساخـت داخل.به طور کاملواحدمس

٢٣١٢١٠ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١٧٧,۶

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن نصـب
اتور نوری، بلندگو، ، شامل دکمهشود م ها و اندی

، گوش  روفون داخل ، زنـ پیانویی، دکمهیا دهنمی
اطاق ١٠کنترل  حداکثر برایتغذیه،  و منبعپیجینـ 
 ، ساخـت داخل.به طور کاملبیمارستان 

٢٣١٣٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٨,٠۶۴

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن نصـب
اتور نوری، بلندگو، ، شامل دکمهشود م ها و اندی

، گوش  روفون داخل ، زنـ پیانویی، دکمهیا دهنمی
اطاق ٢٠کنترل  حداکثر برایتغذیه،  و منبعپیجینـ 
 ، ساخـت داخل.به طور کاملبیمارستان 

٢٣١٣٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩,٠٧۴

دستگاه مرکزی سیستم نرس کال که در نرس استیشن نصـب
اتور نوری، بلندگو، ، شامل دکمهشود م ها و اندی

، گوش  روفون داخل ، زنـ پیانویی، دکمهیا دهنمی
اطاق ٣٠کنترل  حداکثر برایتغذیه،  و منبعپیجینـ 
 ، ساخـت داخل.به طور کاملبیمارستان 

٢٣١٣٠٣ 



  احضار و در بازکن  سیستم . و سوم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٥  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 دستگاه ۵٠٠,٩۶٨

فایر دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با پری امپل
، المـپ اشغال از یا روکار، برای نوع دیواری توکار داخل
کانکتورشست و با شست احضار نصـب دراطاق بیمار

 گالبی، ساخـت داخل.

٢٣١۴٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٨۴٣

فایر دستگاه اینترکام دوطرفه سیستم نرس کال، با پری امپل
، المـپ اشغال از یا روکار، برای نوع دیواری توکار داخل

 با شست احضار، ساخـت داخل. نصـب دراطاق بیمار

٢٣١۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٢٠١

کانکتور  پالک خبر از نوع توکار با قوط مربوط، مجهز به
و شست مخصوص برای شست گالبی، باکابل مربوط

 گالبی برای سیستم نرس کال، ساخـت داخل.

٢٣١۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,٢٠٧

، شامل المـپ خبر، رله، شست و(Cancel)پالک پاسخ 
،به طور کاملهماهنـ باسیستم نرس کال،  قوط مربوط و
 ساخـت داخل.

٢٣١۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,٢٠٧  
و هماهنـ باسیستم نرس کال چراغ سردر، باقوط مربوط
 به طور کامل، ساخـت داخل.

٢٣١٧٠١ 



  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٦  
 

 

  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
  به طور مستقل  بستها كه  ، بايد قيمت ياد شده  يها رديف  قيمت  رعايت  روكار، ضمن  به صورت 14  گروه  يها رديفاز   استفاده  در صورت .1

 قرار گيرد.  عمل  نيز، مالك  است  شده  بيني ) پيش متفرقه  (وسايل  و هشتم  بيست  در فصل
 است. UHFو  VHFمگا هرتز باندهاي  860تا  5، فركانسهاي 14الي  4هاي  ي گروهها رديفمحدوده فركانسي  .2
  متفاوت  و نيازهاي  مشخصات  و تنوع  آن  كاري  ريزي از نظر كاربرد و برنامه )CCTV(  مدار بسته  تلويزيون  سيستم  خاص  به ويژگي  با توجه .3

و   و نصب  ، حمل تهيه  و قيمت  ، تعيين مربوط  و پروژه  سيستم  كاربردي  خاص  يطشرا  سيستمهابر اساس  اين  فني  ، مشخصات هر پروژه
 . است 15  سيستم  اين  گروه  جديد محاسبه خواهد شد. شماره  دار يا قيمتهاي ستاره  قيمتهاي  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب  اندازي راه
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  نياز، شماره مورد  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .4
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 . VHF كانال  تمام  تلويزيون  گيرندة  آنتن  01
 .UHF  كانال  مامت  تلويزيون  گيرندة  آنتن  02
 . تلويزيون  گيرندة  آنتن  نصب  مخصوص  پايه  03
 .VHFو UHFچند باندي  كنندة  تقويت  04
 .VHFو UHFباند  تمامخط   كنندة  تقويت  07
 . عبوري  تقسيم  جعبة  09
 . انشعابي  تقسيم  جعبة  10
 . گيرنده  رابط  11
 . توكار تلويزيون  پريز مياني  12
 . توكار تلويزيون  پريز انتهايي  13
 . كواكسيال  كابل  14
 . مدار بسته  تلويزيون  سيستم  15

 



  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ١,٣١٠,٠٠٠

باحداقل VHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 
دسیبل، ٨و قدرت دریافت حداقل  (Element)المان  ١٠

 اهم به طور کامل، ساخت داخل. ٣٠٠٫٧۵با ترانس تطبیق 

٢۴٠١٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٣۵١

باحداقل VHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 
دسیبل، ١٠و قدرت دریافت حداقل  (Element)المان  ١٣

 اهم به طور کامل، ساخت داخل. ٣٠٠٫٧۵با ترانس تطبیق 

٢۴٠١٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۶٣۵,١

باحداقل VHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 
دسیبل، ١٢و قدرت دریافت حداقل  (Element)المان  ١۶

 اهم به طور کامل، ساخت داخل. ٣٠٠٫٧۵با ترانس تطبیق 

٢۴٠١٠٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٣٠٠

باحداقل UHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 
دسیبل، ١٢و قدرت دریافت حداقل  (Element)المان  ۴٠

 اهم به طور کامل، ساخت داخل. ٣٠٠٫٧۵با ترانس تطبیق 

٢۴٠٢٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۴۵۴,١

باحداقل UHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 
دسیبل، ١۵و قدرت دریافت حداقل  (Element)المان  ٩٠

 اهم به طور کامل، ساخت داخل. ٣٠٠٫٧۵با ترانس تطبیق 

٢۴٠٢٠٢ 

  

 دستگاه ۵٣٩,٠٠٠

پایه مخصوص نصـب آنتن گیرنده تلویزیون، ساخته شده
٣متر و به قطر  ٢٫۵ازلوله گالوانیزه به طول حدود 

متر با درپوش باران گیر و بستهای الزم و تمام سانت
 متعلقات.

٢۴٠٣٠١ 

  
 دستگاه ٩٩٠,٠٠٠,۵

با VHFو   UHFتقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
٢٢٠ورودیهای مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه 

، با ضریب تقویت حدود   دسیبل ساخـت خارج. ٢٠ولت

٢۴٠۴٠١ 

  
 دستگاه ٧,٢١٠,٠٠٠

با VHFو   UHFتقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
٢٢٠ورودیهای مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه 

، با ضریب تقویت حدود   دسیبل ساخـت خارج. ٢۵ولت

٢۴٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ۵٧٢,٠٠٠,٧

با VHFو   UHFتقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
٢٢٠ورودیهای مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه 

، با ضریب تقویت حدود   دسیبل ساخـت خارج. ٣٠ولت

٢۴٠۴٠٣ 

  
 دستگاه ۶۴۶,۵٠٠,٨

با VHFو   UHFتقویت کننده تمام کانال و چند باندی 
٢٢٠ورودیهای مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه 

، با ضریب تقویت حدود   دسیبل ساخـت خارج. ٣۵ولت

٢۴٠۴٠۴ 

  
 دستگاه ٠٨٠,٠٠٠,۵

با ضریب VHFو   UHFتقویت کننده خط تمام باند 
، ٢٢٠دسیبل شامل منبع تغذیه  ٢٠تقویت حدود  ولت
 ساخت خارج.

٢۴٠٧٠١ 



  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ٢٠٣,٠٠٠,۶

با ضریب VHFو   UHFتقویت کننده خط تمام باند 
، ٢٢٠دسیبل شامل منبع تغذیه  ٣٠تقویت حدود  ولت
 ساخت خارج.

٢۴٠٧٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٧٠٣

جعبه تقسیم عبوری با ی خط عبورو ی انشعاب و با
دسیبل درانشعاب وی دسیبل ١۵-١٠تضعیف حدود 

 خارج.، ساخـت به طور کاملبرای امواج مدارعبوری 

٢۴٠٩٠١ 

  

 دستگاه ٨٢۶,۵٠٠

جعبه تقسیم عبوری با ی خط عبورو دوانشعاب
دسیبل برای امواج مدارعبوری و ٢وباتضعیف حدود

،به طور کاملانشعاب  هر دسیبل در ١۵-١٠تضعیف 
 ساخـت خارج.

٢۴٠٩٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١,٠۶١

جعبه تقسیم عبوری با ی خط عبورو چهارانشعاب
دسیبل برای امواج مدارعبوری و ٣وباتضعیف حدود

،به طور کاملدسیبل درهرانشعاب  ١۵-١٠تضعیف 
 ساخـت خارج.

٢۴٠٩٠٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١,٢٣۶

جعبه تقسیم عبوری با ی خط عبور و شش انشعاب و با
و دسیبل برای امواج مدار عبوری ۶تضعیف حدود 

دسیبل در هر انشعاب به طور کامل، ١۶-١٢تضعیف 
 ساخـت خارج.

٢۴٠٩٠۴ 

  

 دستگاه ١,٣۴۶,۵٠٠

جعبه تقسیم عبوری با ی خط عبور و هشت انشعاب و
دسیبل برای امواج مدار عبوری و ٨با تضعیف حدود 

دسیبل در هر انشعاب به طور کامل، ١٩-١٢تضعیف 
 ساخـت خارج.

٢۴٠٩٠۵ 

 دستگاه ۶۵٣,٠٠٠  
٣ جعبه تقسیم انشعابی با دو انشعاب وتضعیف حدود

 ساخت خارج. به طور کاملانشعاب،  هر دسیبل در
٢۴١٠٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٢٠  
۶ جعبه تقسیم انشعابی با سه انشعاب وتضعیف حدود

 ساخت خارج. به طور کاملانشعاب،  هر دسیبل در
٢۴١٠٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٠١٣  
٨با چهار انشعاب وتضعیف حدود جعبه تقسیم انشعابی 

 ساخت خارج. به طور کاملانشعاب،  هر دسیبل در
٢۴١٠٠٣ 

  
 عدد ٩٩,٧٠٠

های مترکابل کواکسیال وفیش ٢رابط گیرنده با حدود 
گیرنده تلویزیون و پریز تلویزیون مربوط، برای اتصال به

 ساخـت داخل.

٢۴١١٠١ 

  
 عدد ۶٨١,٠٠٠

پریز میان توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی
دسیبل، و ٢، با افـت عبوری حدود  VHFو   UHF در 

 دسیبل، ساخـت خارج. ٧افـت انشعابی حدود 

٢۴١٢٠١ 



  تلویزیون  آنتن  . سیستم و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٢٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد ٠٠٠,۶۴۶

پریز میان توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در باند
UHF  وVHF دسیبل، و افت ٢، با افت عبوری حدود

 دسیبل، ساخت خارج. ١۴انشعابی حدود 

٢۴١٢٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۶۶١

پریز انتهایی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در
دسیبل، ساخـت ٢، با افـت حدود  VHFو   UHFباند 

 خارج.

٢۴١٣٠١ 

  
 مترطول ۴۴,۴٠٠

اهم، برای گیرنده ٧۵کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 
، از نوع  برای نصـب توکار، ساخـت ٢V-٣Cتلویزیون

 داخل.

٢۴١۴٠١ 

  
 مترطول ٣٠٠,٣۵

اهم، برای گیرنده ٧۵کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 
، از نوع  برای نصـب توکار، ساخـت ٢V٤٫٥-Cتلویزیون

 داخل.

٢۴١۴٠٢ 

  
 مترطول ۶٠٠,٢٧

اهم، برای گیرنده ٧۵کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 
، از نوع  برای نصـب توکار، ساخـت ٢V-٧Cتلویزیون

 داخل.

٢۴١۴٠٣ 



  مادرساعت  . سیستم و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٠  
 

 

  مادرساعت  . سیستم و پنجم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .1
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  مادرساعت  . سیستم و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٠,٢٩٢

، با دقـت حدود ترونی کوارتز کریستال مادرساعـت ال
عدد ساعـت ۵٠ی دقیقه در سال، برای کار باحداکثر

، قابل کار دستگاه حضور و غیاب و دستگاه با فرع
ل کادمیوم، برای ریز مجهز به برنامه شارژر باطری نی
با ساعـت قطع برق، با ظرفیت کامل، قابل کار ١٢حدود
به تنظیم ولـت مستقیم، مجهز ٢۴ولـت متناوب و ٢٢٠ولتاژ 

 کننده سریع، ساخـت خارج.

٢۵٠١٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۵۴١,۶٠

، با دقـت حدودمادر  ترونی کوارتز کریستال ساعـت ال
عدد ساعـت ١٠٠ی دقیقه در سال، برای کار با حداکثر 

، قابل کار دستگاه حضوروغیاب ودستگاه برنامه با فرع
ل کادمیوم، برای حدود ١٢ریز مجهزبه شارژرباطری نی

٢٢٠ولتاژ  با ساعـت قطع برق، با ظرفیت کامل، قابل کار
به تنظیم کننده ولـت مستقیم، مجهز ٢۴وب وولـت متنا

 سریع، ساخـت خارج.

٢۵٠١٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٧,٧٠١

، بادقـت ترونی کوارتز کریستال مادرساعـت ال
عدد ساعـت ١۵٠حدودی دقیقه درسال، برای کارباحداکثر

، قابل کار دستگاه حضوروغیاب ودستگاه برنامه با فرع
ل کادمیوم، برای حدودریز مجهزبه شارژرباطری  ١٢نی

٢٢٠ولتاژ  با ساعـت قطع برق، با ظرفیت کامل، قابل کار
به تنظیم کننده ولـت مستقیم، مجهز ٢۴ولـت متناوب و

 سریع، ساخـت خارج.

٢۵٠١٠٣ 

  

 دستگاه ٣۶۵,۵٠٠,۵۶

تری طبق دستگاه برنامه ریز، برای ایجاد ضربه های ال
نال برنامه مخصوص، بافاصله زمان  ۵حداقل بین دو سی

ولـت مستقیم ٢۴ای، قابل کار با زنگها یا آژیرهای  دقیقه
ولـت متناوب، دارای دو نوع برنامه ریزی، ساخـت ٢٢٠یا

 خارج.

٢۵٠٢٠١ 

  

 دستگاه ٣۶۵,۵٠٠,۵۶

دستگاه ثبـت وقـت، تاریخ، روز، ساعـت ودقیقه روی
مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به مادرساعـت،
، ساخـت دارای فاصله زمان ی دقیقه ای، با چاپ دورنـ

 خارج.

٢۵٠٣٠١ 

  

 دستگاه ٧٧,٩٢٠,٠٠٠

دستگاه ثبـت وقـت، تاریخ، روز، ساعـت ودقیقه روی
مدارک وفرمهای مخصوص، قابل اتصال به مادرساعـت،
، ساخـت دارای فاصله زمان ی دقیقه ای، با چاپ دورنـ

ازمادرساعـت، مجهزبه شارژرباطریخارج برای کار مستقل 
ل کادمیوم، برای حدود ساعـت قطع برق، قابل اتصال ١٢نی

 ولـت مستقیم. ٢۴ولـت متناوب یا ٢٢٠به برق 

٢۵٠٣٠٢ 



  مادرساعت  . سیستم و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد ۵٠٠,٨,٧٨٨

طرفه دیواری روکار، قابل تغذیه ساعـت فرع ی
ازمادرساعـت، باسیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا،

 متر، ساخـت خارج. سانت ٢۵به قطرحدود

٢۵٠۴٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٨۶,٨

طرفه دیواری روکار، قابل تغذیه ساعـت فرع ی
ازمادرساعـت، باسیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا،

 متر، ساخـت خارج. سانت ٣٠به قطرحدود

٢۵٠۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۵٨٩,١٠

طرفه دیواری روکار، قابل تغذیه ساعـت فرع ی
ازمادرساعـت، باسیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا،

 متر، ساخـت خارج. سانت ۴٠به قطرحدود

٢۵٠۴٠٣ 

  
 عدد ٣۶٧,٠٠٠,١۵

ساعـت فرع دوطرفه آویز، قابل تغذیه از مادرساعـت، با
٢۵سیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود

 متر، ساخـت خارج. سانت

٢۵٠۵٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١٩,٢۶٠

ساعـت فرع دوطرفه آویز، قابل تغذیه از مادرساعـت، با
٣٠سیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود

 متر، ساخـت خارج. سانت

٢۵٠۵٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۶٣٩,٢١

ساعـت فرع دوطرفه آویز، قابل تغذیه از مادرساعـت،
۴٠باسیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود

 متر، ساخـت خارج. سانت

٢۵٠۵٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,١١,٩٨١

طرفه آویز، برای نصـب درخارج ساعـت فرع ی
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ۴٠دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 خارج.

٢۵٠۶٠١ 

  

 عدد ١٣,٣٠١,٠٠٠

طرفه آویز، برای نصـب  درخارجساعـت فرع ی
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، با سیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ۶٠دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 خارج.

٢۵٠۶٠٢ 

  

 عدد ١٧,١١۵,۵٠٠

طرفه آویز، برای نصـب درخارج ساعـت فرع ی
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ٧۵قطرحدود دقیقه ای، بدون صدا، به
 خارج.

٢۵٠۶٠٣ 

  

 عدد 

طرفه آویز، برای نصـب درخارج ساعـت فرع ی
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ٩٠دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 خارج.

٢۵٠۶٠۴ 



  مادرساعت  . سیستم و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 عدد ٠٠٠,٢١,٨۵۶

درخارج ساعـت فرع دوطرفه آویز، برای نصـب
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ۴٠دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 خارج.

٢۵٠٧٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٨,٧٧٧

ساعـت فرع دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ۶٠قطرحدود دقیقه ای، بدون صدا، به
 خارج.

٢۵٠٧٠٢ 

  

 عدد ٣٣,٨٢٣,٠٠٠

ساعـت فرع دوطرفه آویز، برای نصـب درخارج
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ٧۵دقیقه ای، بدون صدا، به قطرحدود
 خارج.

٢۵٠٧٠٣ 

  

 عدد ۴۴,۶٣٨,٠٠٠

برای نصـب درخارج ساعـت فرع دوطرفه آویز،
ساختمان، قابل تغذیه از مادرساعـت، باسیستم نوسان ی

متر، ساخـت سانت ٩٠ای، بدون صدا، به قطرحدود دقیقه
 خارج.

٢۵٠٧٠۴ 

  
 عدد ۴٧٠,٠٠٠,١٠

ساعته ١٢متر، کرونومتری  سانت ٢۵ساعـت دیواری به قطر
مترکابل به طور ٣کنترل فشاری و های عمل با اقتبرای ا

 کامل، ساخـت خارج.

٢۵٠٨٠١ 

  
 عدد ۵١٩,٠٠٠

طرفه، قابل تغذیه با دیواری روکار ی ساعـت کوارتز
ری، با سیستم نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا، بهتبا

 متر، ساخـت داخل. سانت ٢۵قطرحدود

٢۵٠٩٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,۵٣٠

طرفه، قابل تغذیه با ساعـت کوارتزدیواری روکار ی
نوسان ی دقیقه ای، بدون صدا، به ری، با سیستمتبا

 متر، ساخـت داخل. سانت ٣٠قطرحدود

٢۵٠٩٠٢ 



  حریق  و اطفای  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٤  
 

 

  حریق  و اطفای  اعالم  وسایل.  و ششم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
با   تغذيه  و منبع  با باطري  اصلي  كنترل  ، شامل مدار بسته  ، از نوع فصل  در اين  شده  درج )Conventional(  متعارف  حريق  اعالم  مراكز كنترل .1

  قابليت  ، داراي به باطري  معكوس  و اتصال  كوتاه  رابر اتصالدر ب  شده  محافظت  اتوماتيك  ، شارژر تمام مستقيم  ولت 24  شده  تثبيت  خروجي
  در اجزاي  نقص  دادن  نشان  براي  هايي چراغ  وآزمايش  ياب  مدار عيب  مراكز، بايد داراي  هستند. اين  شده  بندي  يا آب  خشك  كار با باطريهاي

مدارها بعد از هر   برگرداندن  عادي  به وضعيت  براي  ، كليد و كنترلهايي نقص  اعالم  براي  ، زنگ حريق  نواحي  تعيين  براي  هايي ، چراغ سيستم
  بايد داراي  سيستم  ماند، باشند. همچنين مي  ، روشن دستگاه  در آمدن  عادي  آژير تا به حالت  صداي  بعد از قطع  حتي  كه  و چراغي  حريق  اعالم

يا   اصلي  آالرم  باشد. هر خروجي )ALARM ZONE(  نواحي  آالرم  تفكيكي  و خروجي )MASTER ALARM(  اصلي  آالرم  مشترك  خروجي
مدار تكرار   نصب  براي  ييها ترمينال  مراكز بايد داراي  ، اين باشد. همچنين  يا آژير) را داشته  (زنگ  دو وسيله  حداقل  تحمل  بايد قابليت  اي ناحيه
 باشند.  كننده

،  حريق  اطفاي  يها دستگاه  و تحريك  تغذيه  با قابليت  اتوماتيك  ، از نوع فصل  در اين  شده  درج  متعارف  حريق  و اطفاي  اعالم  مراكز كنترل .2
  الكترونيكي  مدولهاي  مراكز بايد داراي  هستند. اين  و دستي  طور اتوماتيك به   كار مدارات  و نظارت  كنترل  براي  و بصري  سمعي  سيستم  داراي
 باشند.  ضد آتش  و پوشش  اتوماتيك  و شارژر تمام  شده  بندي يا آب  خشك  شارژ از نوع  قابل  ، باطري و گسترش  تعويض  قابل

كار  به   حريق  ماز مراكز اعال  شده  ارسال  حريق  اعالم  سيگنالهاي  دادن  نشان  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حريق  اعالم  مراكز تكرار كننده .3
 هستند.  تغذيه  و فاقد سيستم  و بصري  طور سمعي به   آزمايش  امكان  مراكز داراي  روند. اين مي
 و B.S.5839 و NFPA72E، مانند  المللي بين  استانداردهاي  ، بايد مطابق فصل  در اين  شده  بيني پيش  وتجهيزات  وسايل  تمام  فني  مشخصات .4

B.S.5445 باشد. 
ياد   استانداردهاي  بر اساس  كه  مورد تاييد است  كشور، در صورتي  داخل  ساخت  حريق  و اطفاي  اعالم  و تجهيزات  و كاربرد وسايل  استفاده .5

 ، باشند. ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  و ممهور به مهر موسسه  شده  ، توليد و ساخته شده
  ، تنوع كاري  ريزي ، از نظر كاربرد، برنامه ميكرو كامپيوتري )ADDRESSABLE( پذير آدرس  حريق  اعالم  سيستم  خاص  به ويژگي  با توجه .6

و   ، تعيين مربوط  و پروژه  كاربرد سيستم  خاص  شرايط  سيستمها، بر اساس  نوع  اين  فني  ، مشخصات هر پروژه  متفاوت  و نيازهاي  مشخصات
  جديد محاسبه خواهد شد. شماره  دار يا قيمتهاي ستاره  قيمتهاي  ضوابط  مورد، مطابق  آنها بر حسب  اندازي و راه  بو نص  ، حمل تهيه  قيمت
 . است 12  سيستم  اين  گروه

گاز   نشت  ، يا دتكتورهاي مربوط  گاز سوخت  نشت  و دتكتورهاي  با مركز كنترل  گاز سوخت  خبر نشت  اعالم  سيستم نياز به   در صورت .7
  بيني دار پيش ستاره  رديف  صورت ها را بايد به  سيستم  ، اين تكي  گاز سوخت  نشت  و يا دتكتورهاي  حريق  اعالم  سيستم به   اتصال  قابل  سوخت

 نمود.
 . است شده   ير درجز  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .8
 
 
 
 
 
 



  حریق  و اطفای  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٥  
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره
 . حريق  اعالم  مركز كنترل  01
 . حريق  اعالم  شستي  02
 . حريق  اعالم  زنگ  03
 خطر.  آژير اعالم  04
 . زن چشمك  چراغ  05
 . دتكتور دودي  06
 . دتكتور حرارتي  07
 . حريق  اطفاي  يها دستگاه  تحريك  مخصوص  شستي  08
 . حريق  و اطفاي  اعالم  مركز كنترل  09
 . گردان  از نوع  خطر حريق  اعالم  مخصوص  چراغ  10
 . حريق  اعالم  مركز تكرار كننده  11
 پذير. آدرس  حريق  اعالم  سيستم  12

 



  حریق  و اطفای  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٦  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢۶٠١٠١ مداری. ۴کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ۵٠٠,٢٢,٠۵٠  

 ٢۶٠١٠٢ مداری. ٨کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ٢٨,١۴١,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠٣ مداری. ١٢کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ۴۴,۵۴٢,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۴ مداری. ١۶کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ۴۵,۶٠٩,٠٠٠  

 ٢۶٠١٠۵ مداری. ٢۴ کنترل اعالم حریق متعارف مرکز دستگاه ۵٠٠,۶١,٧۵١  

 ٢۶٠١٠۶ مداری. ٣٢کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ۵۵٧,٠٠٠,٧٢  

 ٢۶٠١٠٧ مداری. ۴٠کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ٨٨,٣١۵,۵٠٠  

 ٢۶٠١٠٨ مداری. ۴٨کنترل اعالم حریق متعارف  مرکز دستگاه ۵٠٠,٣٩٨,١٠۶  

  

 دستگاه ٨١۵,۵٠٠

خـت ومقاوم قابلیت کاردر شرایطس شست اعالم حریق با
هایی آتـش، به رنـ قرمز، دارای مجموعه کنتاکت برابر در

های مداربسته سیستم و های مدارباز سیستم در که بتواند
داخل محفظه روی آن، ی در و استفاده قرارگیرد مورد

لحظه بدون به بتوان هر شست آزمایش قرارداشته باشد، تا
را مدار اعالم حریق، صحـت کار درآوردن آژیر صدا

 بررس نمود.

٢۶٠٢٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,١۶١

متر، باپوشـش سانت ١٠زنـ اعالم حریق به قطرحدود
ولـت مستقیم، با تولرانـس ٢۴ضدگردوخاک، باولتاژکار

 مناسـب.

٢۶٠٣٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١,٣١۶

متر، باپوشـش سانت ١۵زنـ اعالم حریق به قطرحدود
ولـت مستقیم، با تولرانـس ٢۴ضدگردوخاک، باولتاژکار

 مناسـب.

٢۶٠٣٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٢٢٢

، با از اعالم خطر آژیر انی تروم و فرکانـس باال نوع ال
کوستی حدود فشار )،Aمتر (کالس  ٣دسیبل در ١٠٠ آ

 تولرانـس مناسـب. ولـت مستقیم، با ٢۴کار ولتاژ با

٢۶٠۴٠١ 

  
 دستگاه ٩٣۴,۵٠٠

ترونی دارای حداقل دو صدا آژیر فشار خروج با و ال
کوستی  ولتاژ ، با)Aکالس (متر  ١ دسیبل در ١٠٠آ

 تولرانـس مناسـب. ولـت مستقیم با ٢۴کار

٢۶٠۴٠٢ 

 دستگاه ٨٣۴,۵٠٠  
ولـت ٢۴کار ولتاژ زن سیستم اعالم حریق، با چراغ چشم

 مستقیم با تولرانـس مناسـب.
٢۶٠۵٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١,٢٢۴

تری (نوری یا دودی از دتکتور )، دارایا نوع فتوال پتی
ولـت مستقیم، با ٢۴کار ولتاژ خاک، با و پوشـش ضد گرد

چراغ نشان دهنده نصـب شده روی تولرانـس مناسـب و
 دتکتور.

٢۶٠۶٠١ 



  حریق  و اطفای  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٧  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 دستگاه ٠٠٠,١,٢٢۴

ای، دارای دتکتوردودی ازنوع یونیزاسیون دو محفظه
ولـت مستقیم، بات ٢۴کار ولتاژ گردوخاک، با ضد پوشـش

چراغ نشان دهنده نصـب شده روی ولرانـس مناسـب و
 دتکتور.

٢۶٠۶٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١,١١٢

العمل سریع در مقابل سرعـت دتکتور حرارت با عکس
افزایش درجه حرارت، با درجه حرارت ثابـت که بی نیاز از

رد باشد، داری پوشـش تعویض یا تعمیر بعد از هرعمل
ولـت مستقیم، با تولرانـس ٢۴کار  ضدگرد و خاک، با ولتاژ

 مناسـب و چراغ نشان دهنده نصـب شده روی دتکتور.

٢۶٠٧٠١ 

  

 دستگاه ٨٨٩,٠٠٠

العمل در مقابل درجه حرارت ثابـت دتکتورحرارت باعکس
راد)، که احتیاج به هیچ گونه ۵٧(حدود درجه سانتی

رد از بعد تعمیر تعویض یا دارای و نداشته باشد هر عمل
ولـت مستقیم، با ٢۴کار ولتاژ گردوخاک، با پوشـش ضد

تولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده نصـب شده روی
 دتکتور.

٢۶٠٧٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١,٠١۵

دتکتورحرارت باعکس العمل در مقابل درجه حرارت
راد)، که احتیاج به  ٨٠ثابـت (حدود هیچ گونهدرجه سانتی
رد از بعد تعمیر تعویض یا دارای و نداشته باشد هر عمل

ولـت مستقیم، ٢۴کار ولتاژ گردوخاک، با پوشـش ضد
چراغ نشان دهنده نصـب شده روی باتولرانـس مناسـب و

 دتکتور.

٢۶٠٧٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١,١۵۶  
ی اطفای حریق بهها دستگاهشست مخصوص تحری 

، با  بسته. مدار و باز سیستمهای مدار در کاربرد طوردست
٢۶٠٨٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,۵۴٩,٢١  
مرکزکنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با ی مدار اطفا و

 دو مدار اعالم حریق.
٢۶٠٩٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٧,١۴۵  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با دو مدار اطفا و

 مدار اعالم حریق. ۴
٢۶٠٩٠٢ 

 دستگاه ٣٢,٨١٨,٠٠٠  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با سه مدار اطفا

 مدار اعالم حریق. ۶و 
٢۶٠٩٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٣٩,٢٩١  
مرکز کنترل اعالم و اطفای حریق متعارف، با چهار مدار

 مدار اعالم حریق. ٨اطفا و 
٢۶٠٩٠۴ 

  
 دستگاه ٢,٢۴٠,٠٠٠

گردان، برای خارجچراغ مخصوص اعالم خطرحریق ازنوع 
ولـت مستقیم، ٢۴ساختمان، به رنـ قرمز، باولتاژکار

 باتولرانـس مناسـب.

٢۶١٠٠١ 

 ٢۶١١٠١ مدار اعالم حریق. ۴مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ۵٠٠,۵٢٧,٨  



  حریق  و اطفای  اعالم  . وسایل و ششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٨  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢۶١١٠٢ مدار اعالم حریق. ٨مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ۵٠٠,١٠,٩١٣  

 ٢۶١١٠٣ مدار اعالم حریق. ١٢کننده تا  مرکز تکرار دستگاه ۵٠٠,۵٨٣,١٢  

 ٢۶١١٠۴ مدار اعالم حریق. ١۶مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ٣٩٠,٠٠٠,١۵  

 ٢۶١١٠۵ مدار اعالم حریق. ٢۴مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ۵٠٠,٨٣٠,٢۵  

 ٢۶١١٠۶ مدار اعالم حریق. ٣٢مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ۵٠٠,۵٢٧,٣٣  

 ٢۶١١٠٧ مدار اعالم حریق. ۴٠مرکز تکرار کننده تا دستگاه ۴٢١,٠٠٠,۴٨  

 ٢۶١١٠٨ مدار اعالم حریق. ۴٨مرکز تکرار کننده تا  دستگاه ۵٠٠,۵٩,٠٢٩  



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٣٩  
 

 

  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
واحدي ساخته  36و  27، 24، 15با ارتفاع  متر سانتي 45) و عمق حداقل متر ميلي 6/482اينچ ( 19ركهاي صوتي بايد با دهانه استاندارد  .1

4برابر  BS 5954و  IEC 297 ،DIN 41494شده باشد. ارتفاع هر واحد پنل مطابق استانداردهاي 
 ) است.متر ميلي 45/44اينچ ( 31

هاي  هاي قدرت داشته و نگهدارنده كننده . ركهاي صوتي بايستي از استحكام الزم براي تحمل وزن تجهيزات مربوط و بخصوص تقويت2
 كمتر باشد. متر ميلي 5/1مناسب براي حفظ پنلها در آن تعبيه شده باشد. ضخامت ورق چهارچوب اصلي ركها نبايد از 

بايستي  ها دستگاهسيستم صوتي مانند ركها و پنلهاي مربوط، بلندگوهاي ستوني و شيپوري و ساير  . تمام تجهيزات فلزي مورد استفاده در3
اي پوشيده شده و بخشهاي متحرك احتمالي آنها از جنس  پس از فسفاته شدن و يك دست رنگ ضد زنگ مرغوب، از يك دست رنگ كوره

 گالوانيزه باشد.
هاي قدرت بوده و تمام  كننده ها و تقويت ها و كابلهاي ارتباطي داخلي پنل اي نگهداري سيم. ركهاي صوتي بايستي داراي وسايل الزم بر4

 پذير باشد. اتصاالت داخلي آن از نوع جداشونده باشد تا درصورت نياز به تعمير، جابجايي و يا تعويض، اين عمليات با سهولت بيشتر امكان
درجه سانتيگراد) ضروري است  35ا قدرت زياد و استقرار رك در مناطق گرم (بيش از . درصورت نياز به استفاده از وسايل و تجهيزات ب5

 رك مجهز به فن تهويه باشد. ولتاژ تغذيه اين فن بايستي از كليد اصلي رك تامين شود.
ز به سيستم حفاظت دار با المپ پيلوت بوده و مجه كننده قدرت تعبيه شده در رك صوتي بايد داراي كليد چراغ . تمام پنلهاي تقويت6

 باشد. (Short Circuit)يا اتصال كوتاه خروجي  (Over Load)الكترونيك با چراغ اخطار بار بيش از حد 
خودرنگ مقاوم ساخته شده باشد تا مقاومت مكانيكي الزم را دارا بوده  ABSرساني بايد از جنس  هاي پيام پالستيكي سيستم . كليه تجهيزات7

 ، ارتعاش نامناسب ايجاد ننمايد.و در هنگام توليد صدا
ولت بوده و  100و  70اهم و ولتاژ  16و  8المللي داراي امپدانس  هاي صوتي بايستي مطابق استانداردهاي معتبر بين كننده . خروجي تقويت8

 ي مذكور با حروف درشت مشخص شده باشد.ها ترمينال
 ي صوتي با بدنه فلزي الزامي است.ها دستگاه. وجود ترمينال اتصال زمين براي كليه تجهيزات و 9
بيني شده  ي مربوط پيشها رديفكننده و ... در رك استاندارد، در قيمت  مانند راديو پخش، تقويت ها دستگاه. هزينه نصب واحدهاي پنل و 10

 باشد.
بيني نشده و  ي مربوط پيشها رديفحد كاري و جاسازي محل نصب بلندگوهاي سقفي در انواع سقفهاي كاذب در بهاي وا . هزينه كنده11

 شود. بطور جداگانه پرداخت مي
 درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد شد. 10) داراي چرخ باشد 01اينچ (گروه  19. چنانچه رك استاندارد 12
 احد رديف مربوط اضافه خواهد شد.درصد به بهاي و 8) مجهز به فن تهويه اتوماتيك باشد 01اينچ (گروه  19. چنانچه رك استاندارد 13
درصد به بهاي واحد رديف مربوط اضافه خواهد  12باشد  (CD)) مجهز به سيستم لوح فشرده 05. چنانچه پنل راديو يا راديو پخش (گروه 14

 شد.
 . است شده   زير درج  جدولدر   فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .15
 
 

  



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٠  
 

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره  مختصر گروه  شرح گروه شماره
 كنسول كنترل ارتباط. 12 اينچ. 19رك استاندارد  01
 پنل اولويت دهنده اتوماتيك. 13 واحد اتصاالت ترمينال. 02
 ميكروفون. 14 پنل خالي. 03
 پايه براي نصب ميكروفون. 15 كننده و ميكسر. پيش تقويت 04
 كابل مخصوص ميكروفون. 16 دستگاه راديو و راديو پخش. 05
 پريز ميكروفون. 17 گيري و كنترل توان. پنل اندازه 06
 بلندگوي ستوني. 18 پنل انتخاب برنامه. 07
 بلندگوي ديواري. 19 . هكنند  تقويت ميكسر و 08
 بلندگوي سقفي. 20 كننده قدرت. تقويت 09
 بلندگوي شيپوري. 21 كننده ميكروفون. پيش تقويت 10
 ولوم كنترل. 22 پنل آژير. 11

 
 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,٨٢٨,۵

یها دستگاهواحدی برای نصب  ١۵اینچ  ١٩رک استاندارد 
، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره ای، با اتصاالت صوت

، با  پیچ و مهره ان تهویه طبیع براکتهای نصب وای و ام
تری و سیم کلیه سیم های بندیها و اتصاالت جداشونده ال
 بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت. کالف فرم

٢٧٠١٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٧,٨٢٧

یها دستگاهواحدی برای نصب  ٢۴اینچ  ١٩رک استاندارد 
، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره ای، با اتصاالت صوت

، با براکتهای نصب و مهرهپیچ و  ان تهویه طبیع ای و ام
تری و سیم کلیه سیم های بندیها و اتصاالت جداشونده ال
 بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت. کالف فرم

٢٧٠١٠٢ 

  

 دستگاه ۴٣٢,٠٠٠,٧

یها دستگاهواحدی برای نصب  ٢٧اینچ  ١٩رک استاندارد 
، از نوع فلزی با رنگ مناسب  ای، با اتصاالت کورهصوت

، با براکتهای نصب و پیچ و مهره ان تهویه طبیع ای و ام
تری و سیم کلیه سیم های بندیها و اتصاالت جداشونده ال
 بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت. کالف فرم

٢٧٠١٠٣ 

  

 دستگاه ۶٨۶,۵٠٠,٩

یها دستگاهواحدی برای نصب  ٣۶اینچ  ١٩رک استاندارد 
، ای، با اتصاالت از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره صوت

، با براکتهای نصب و پیچ و مهره ان تهویه طبیع ای و ام
تری و سیم کلیه سیم های بندیها و اتصاالت جداشونده ال
 بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت. کالف فرم

٢٧٠١٠۴ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۴۶٧,١

ی الزمها ترمینالواحد اتصاالت ترمینال، شامل مدار و 
اینچ ١٩برای توزیع برق و سیستم صوت در ی واحد رک 

 استاندارد.

٢٧٠٢٠١ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠  
اینچ ی یا دو ١٩پنل خال یا مسدودکننده رک صوت 

 واحدی.
٢٧٠٣٠١ 

 دستگاه ١٢٧,٠٠٠  
سه یا چهاراینچ  ١٩پنل خال یا مسدودکننده رک صوت 

 واحدی.
٢٧٠٣٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٣٩٣,۴

سر تمام ترانزیستوری با پاسخ تقویت پیش کننده و می
هرتز و اعوجاج ١۴٠٠٠هرتز تا حداقل  ٣٠فرکانس حدود 

روفن و سه کمتر از ی درصد شامل سه ورودی می
های ورودی کم جهت اتصال به رادیو ضبط با ولوم

مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه
،  دسیبل ±١٥ تغییرات متر، دو خروج VU، کنترل اصل

 اینچ. ١٩و با قابلیت نصب در رک 

٢٧٠۴٠١ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,٣٩٣,۴

سر تمام ترانزیستوری با پاسخ تقویت پیش کننده و می
هرتز و اعوجاج ١۴٠٠٠هرتز تا حداقل  ٣٠فرکانس حدود 

روفن و سه کمتر از ی درصد شامل سه ورودی می
های ورودی کم جهت اتصال به رادیو ضبط با ولوم

و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنهمجزا 
، د ±١٥ تغییرات متر، دو خروج VUسیبل، کنترل اصل

 اینچ. ١٩و با قابلیت نصب در رک  مجهز به مدار اولویت

٢٧٠۴٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٣,٧۶٢

مجاز و استاندارد AM-FMدستگاه رادیو با باندهای 
نال به ٣٠کشور، با حساسیت  روولت در نسبت سی می

با حساسیت AM-FMدسیبل در امواج  ٢٠نویز حداقل 
نال  ٢۵حداکثر ورودی  روولت در سی دسیبل در ٢٠می

وت در ایستگاه فرستنده  ، شامل مداراتFMوضعیت س
و قابل نصب در (AFC)فیلتر و کنترل اتوماتی فرکانس 
 ولت تثبیت شده. ٢٢٠رک صوت با منبع تغذیه مستقل 

٢٧٠۵٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٧,٧٧٩

دستگاه رادیوپخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی در
مجاز و استاندارد کشور، با حساسیت AM-FMباندهای 

نال  ٢٠ روولت در سی دسیبل به همراه پخش ٢٠می
صوت تمام ترانزیستوری با برگشت اتوماتی دارای مدار

متر، قابل نصب در رک صوت VUبلندگوی مانیتورینگ و 
 ولت تثبیت شده. ٢٢٠تقل با منبع تغذیه مس

٢٧٠۵٠٢ 

  

 دستگاه ١,٨١۶,۵٠٠

گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل پنل اندازه
های قدرت کننده سمع و بصری کیفیت خروج تقویت

، دارای حداقل  VUورودی،  ۴نصب شده در رک صوت
ای با متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل پله

ان قطع، قابل نصب در رک   اینچ استاندارد. ١٩ام

٢٧٠۶٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٢,٠٩۶

ورودی اصل و ۴پنل انتخاب برنامه ورودی دارای حدود 
اینچ ١٩خروج انشعابی قابل نصب در رک  ١٠حدود 

 استاندارد.

٢٧٠٧٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢,٨۴۴

کلید انتخاب و ی کلید ١٠پنل انتخاب برنامه خروج با 
به همراه چراغهایی Cancelو کلید  (All Call)همه با هم 

جهت نمایش وصل بودن خطوط انتخابی، با قابلیت اتصال
اینچ ١٩به کنسول ارتباط رومیزی، قابل نصب در رک 

 استاندارد.

٢٧٠٧٠٢ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٣,٠٠٠,٣

کلید انتخاب و ی کلید ٢٠پنل انتخاب برنامه خروج با 
به همراه چراغهایی Cancelو کلید  (All Call)همه با هم 

جهت نمایش وصل بودن خطوط انتخابی، قابل نصب در
 اینچ استاندارد. ١٩رک 

٢٧٠٧٠٣ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٠۶٩,۴

ای قابل کنترل از راه پنل انتخاب برنامه خروج نوع رله
کلید انتخاب و ١٠دور جهت استفاده با کنسول رومیزی با 

به همراه چراغهایی برای (All Call)ی کلید همه با هم 
نمایش وصل بودن خطوط خروج انتخابی، قابل نصب در

 اینچ استاندارد. ١٩رک 

٢٧٠٧٠۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴,۶٣۶

ای قابل کنترل از راه پنل انتخاب برنامه خروج نوع رله
کلید انتخاب و ٢٠دور جهت استفاده با کنسول رومیزی با 

به همراه چراغهایی برای (All Call)ی کلید همه با هم 
نمایش وصل بودن خطوط خروج انتخابی، قابل نصب در

 اینچ استاندارد. ١٩رک 

٢٧٠٧٠۵ 

  

 دستگاه ٧٢٣,٠٠٠,۴

سر و تقویت کننده صوت تمام ترانزیستوری نوع می
وات و با پاسخ ۶٠با قدرت موثر  (Portable)رومیزی 
٠٫٨هرتز و حساسیت ورودی  ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠فرکانس 

کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و ١٠ولت در امپدانس 
روفن و سه ورودی کم هرکدام مجهز به سه ورودی می

 گانه و ولومهای باس و تریبل.با ولوم کنترل جدا

٢٧٠٨٠١ 

  

 دستگاه ٣٨٨,٠٠٠,۶

سر و تقویت کننده صوت تمام ترانزیستوری نوع می
وات و با پاسخ ١٢٠با قدرت موثر  (Portable)رومیزی 
٠٫٨ هرتز و حساسیت ورودی ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠فرکانس 

کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و ١٠ولت در امپدانس 
روفن و سه ورودی کم هرکداممجهز به  سه ورودی می

 با ولوم کنترل جداگانه و ولومهای باس و تریبل.

٢٧٠٨٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٠۴,۶

تقویت کننده قدرت صوت تمام ترانزیستوری با قدرت
هرتز، ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠وات با پاسخ فرکانس  ١٢٠موثر 

کیلواهم و ١٠ولت در امپدانس  ٠٫٨دارای حساسیت 
نال و ی مدارات کاهش نویز، مجهز به ی ورودی سی

نال جهت اتصال به تقویت ر و کننده خروج سی های دی
به انضمام ولوم AVCوماتی با مدار دو طبقه فیلتر ات

ی پیچ جهتها ترمینالاصل کنترل صدای خروج و 
ولت به ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶و  ٨خروجیهای استاندارد 

همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصل
 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک  VUدار و  چراغ

٢٧٠٩٠١ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٤  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,٨,٣٨٧

تقویت کننده قدرت صوت تمام ترانزیستوری با قدرت
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠وات با پاسخ فرکانس  ٢۴٠-٢٠٠موثر 

کیلواهم و ١٠ولت در امپدانس  ٠٫٨هرتز، دارای حساسیت 
نال و ی مدارات کاهش نویز، مجهز به ی ورودی سی

نال جهت اتصال به تقویت ر و کننده خروج سی های دی
به انضمام ولوم AVCتر اتوماتی با مدار دو طبقه فیل

ی پیچ جهتها ترمینالاصل کنترل صدای خروج و 
ولت به ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶و  ٨خروجیهای استاندارد 

همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصل
 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک  VUدار و  چراغ

٢٧٠٩٠٢ 

  

 دستگاه ١١,٩۶٧,٠٠٠

تقویت کننده قدرت صوت تمام ترانزیستوری با قدرت
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠وات با پاسخ فرکانس  ٣۵٠-٣٠٠موثر 

کیلواهم و ١٠ولت در امپدانس  ٠٫٨هرتز، دارای حساسیت 
نال و ی مدارات کاهش نویز، مجهز به ی ورودی سی

نال جهت اتصال به تقویت ر و کننده خروج سی های دی
به انضمام ولوم AVCقه فیلتر اتوماتی با مدار دو طب

ی پیچ جهتها ترمینالاصل کنترل صدای خروج و 
ولت به ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶و  ٨خروجیهای استاندارد 

همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصل
 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک  VUدار و  چراغ

٢٧٠٩٠٣ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٢٢,٧٩٩

تقویت کننده قدرت صوت تمام ترانزیستوری با قدرت
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠وات با پاسخ فرکانس  ۶٠٠-۵٠٠موثر 

کیلواهم و ١٠ولت در امپدانس  ٠٫٨هرتز، دارای حساسیت 
نال و دو مدارات کاهش نویز، مجهز به ی ورودی سی

به انضمام ولوم اصل AVCطبقه فیلتر اتوماتی با مدار 
ی پیچ جهتها ترمینالکنترل صدای خروج و 

ولت به ١٠٠و  ٧٠اهم و  ١۶و  ٨خروجیهای استاندارد 
همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصل

 اینچ استاندارد. ١٩متر، قابل نصب در رک  VUدار و  چراغ

٢٧٠٩٠۴ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١,٢٠۴

روفن (تقویتکننده  تقویت پیش کننده خط) برای انتقال می
نال به فواصل بیش از  متر از ورودی ١۵سی

. تقویت پیش  کننده اصل

٢٧١٠٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٨٨,١

ترونی با توانایی تولید فرکانسهای پنل آژیر تمام ال
مختلف صوت اخطاری (وضعیتهای سفید، زرد و قرمز) و

تور چند حالت برای  انتخاب وضعیتهای فوق.مجهز به سل

٢٧١١٠١ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٥  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه 

رسان برای کنسول کنترل ارتباط رومیزی، به منظور پیام
، مجهز به ٣٠حداکثر فاصله حدود  متر از مرکز صوت

روفن و پیش کننده داخل با سه واحد پنل خال تقویت می
زین پنل انتخاب مدار به تعداد موردنیاز، برای جای

. ی خروجها ترمینال  به تعداد کاف

٢٧١٢٠١ 

 دستگاه ٢,٠٢٧,٠٠٠  
پنل اولویت دهنده اتوماتی صوت جهت اتصال سیستم

رد سریع.  مرکزی به مرکز فرع صوت با عمل
٢٧١٣٠١ 

  
 دستگاه ١,٨۶٠,٠٠٠

روفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به کنسول می
روفن با پایه فنری قابل تنظیم، پیش تقویت داخلکننده  می

 و زنگ آغاز پیام.

٢٧١۴٠١ 

  
 دستگاه ١,١۵٠,٠٠٠

روفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به کنسول می
روفن با پایه فنری قابل تنظیم، بدون پیش کننده تقویت می

 داخل و زنگ آغاز پیام.

٢٧١۴٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩٩۵

روفن دست دینامی ی جهته با امپدانس  اهم ۶٠٠می
هرتز تا ١٠٠کلید قطع و وصل با پاسخ فرکانس مجهز به 
دسیبل قابل نصب ٧۴هرتز و حساسیت دریافت  ١۴٠٠٠

 به روی پایه بلند و کوتاه.

٢٧١۴٠٣ 

 دستگاه ٢١۶,۵٠٠  
روفن دینامی با شفت قابل پایه رومیزی مخصوص می

 انعطاف.
٢٧١۵٠١ 

  
 دستگاه ٣٩١,٠٠٠

روفن دینامی ی تکه نوع فلزی با رنگ پایه بلند می
مقاوم یا از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تنظیم افق یا

 عمودی.

٢٧١۵٠٢ 

  
 دستگاه ٩١۶,۵٠٠

روفن دینامی دو تکه نوع فلزی با رنگ پایه بلند می
مقاوم یا از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تنظیم افق یا

 عمودی.

٢٧١۵٠٣ 

  
 دستگاه ١,٢۶۶,۵٠٠

روفن  دینامی سه تکه نوع فلزی با رنگپایه بلند می
مقاوم یا از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تنظیم افق یا

 عمودی.

٢٧١۵٠۴ 

 دستگاه ۵٠,٣٠٠  
روفن با شیلد قلع اندود و بافته شده و کابل مخصوص می

 متر مربع. میل ٠٫۵اهم و با حداقل مقطع  ۶٠امپدانس 
٢٧١۶٠١ 

روفن دکوراتیو دستگاه     ٢٧١٧٠١ برای نصب توکار یا روکار. پریز می



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٦  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٣٢,٠٠٠

ای، بلندگوی ستون با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دارای براکتهای

درجه و  ±٣۵مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل 
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانس 

وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق ۵هرتز، با قدرت کل 
. ١٠٠یا  ٧٠امپدانس   ولت

٢٧١٨٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۶٣٠

ای، بلندگوی ستون با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
براکتهایمناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دارای 

درجه و پنل ±٣۵مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل 
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠با نمای مناسب و با پاسخ فرکانس 

هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخل با قدرت کل
١٠٠یا  ٧٠وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس  ١٠

.  ولت

٢٧١٨٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٨٠۴

ای، بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کورهبلندگوی ستون با 
مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دارای براکتهای

درجه و پنل ±٣۵مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل 
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠با نمای مناسب و با پاسخ فرکانس 

هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخل با قدرت کل
١٠٠یا  ٧٠ماتور تطبیق امپدانس وات و دارای ترانسفور ٢٠

.  ولت

٢٧١٨٠٣ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١,٠١٨

ای، بلندگوی ستون با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دارای براکتهای

درجه و پنل ±٣۵مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل 
١۴٠٠٠ هرتز تا ٣٠با نمای مناسب و با پاسخ فرکانس 

هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخل با قدرت کل
١٠٠یا  ٧٠وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس  ٣٠

.  ولت

٢٧١٨٠۴ 

  

 دستگاه ١,٠٩٩,٠٠٠

ای، بلندگوی ستون با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره
مناسب برای داخل ساختمان یا فضای آزاد، دارای براکتهای

درجه و پنل ±٣۵برای نصب قابل تنظیم حداقل مخصوص 
١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠با نمای مناسب و با پاسخ فرکانس 

هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخل با قدرت کل
١٠٠یا  ٧٠وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس  ۴٠

.  ولت

٢٧١٨٠۵ 

 دستگاه ۴٢۶,۵٠٠  
وات ۵چوبی و با قدرت بلندگوی دیواری دکوراتیو با بدنه 

. ١٠٠و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس   ولت
٢٧١٩٠١ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ۵٠٠,۵٣٢  
١٠بلندگوی دیواری دکوراتیو با بدنه چوبی و با قدرت 

. ١٠٠وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس   ولت
٢٧١٩٠٢ 

  

 دستگاه ١,٠٢۵,۵٠٠

وات ٢×۵قدرت  بلندگوی دو طرفه دیواری با بدنه فلزی و
۶٠برای نصب در راهروها و معابر عبوری با زاویه پوشش 

هرتز و دارای ١۴٠٠٠هرتز تا  ٣٠درجه و پاسخ فرکانس 
. ١٠٠ترانسفورماتور تطبیق امپدانس   ولت

٢٧١٩٠٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٣٨٧

، با پاسخ فرکانس  ۵-٣بلندگوی سقف با قدرت  ٣٠وات
بصورت توکار در انواع هرتز، قابل نصب ١۴٠٠٠هرتز تا 
 های کاذب. سقف

٢٧٢٠٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٣٧۶

، با پاسخ فرکانس  ۵-٣بلندگوی سقف با قدرت  ٣٠وات
هرتز، قابل نصب بصورت روکار در انواع ١۴٠٠٠هرتز تا 

 سقفها.

٢٧٢٠٠٢ 

  
 دستگاه ٨٣۶,۵٠٠

با قدرت ABSبلندگوی شیپوری کتابی پالستی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به ١٠-١۵

 همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٩٧۶

با قدرت ABSبلندگوی شیپوری کتابی پالستی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به ٢٠-٢۵

 همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٢ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١,٠٩۴

با قدرت ABSبلندگوی شیپوری کتابی پالستی از نوع 
وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه ٣٠

 براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٣ 

  
 دستگاه ١,١٧٨,٠٠٠

٢۵بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت 
تطبیق، دارای ترانسفورماتور ٨×"۶" وات، با ابعاد حداقل

 امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۴ 

  
 دستگاه ٢,١٧۵,۵٠٠

۴٠بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت 
، دارای ترانسفورماتور تطبیق٨×"۶وات، با ابعاد حداقل "

 امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۵ 

  
 دستگاه ٢,٢۵١,٠٠٠

١۵کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت  بلندگوی شیپوری
، دارای ترانسفورماتور١١×"۶٫۵وات، با ابعاد حداقل "

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠۶ 

  
 دستگاه ۴۶۵,۵٠٠,٢

٢۵بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت 
ترانسفورماتور، دارای ١١×"۶٫۵وات، با ابعاد حداقل "

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٧ 



  صوت  . وسایل و هفتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٤٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۵٠٠,۶٩٠,٢

۴٠بلندگوی شیپوری کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت 
، دارای ترانسفورماتور١١×"۶٫۵وات، با ابعاد حداقل "

 تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری.

٢٧٢١٠٨ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۴٧٨,١

وات، ١۵-١٠به قدرت  ٨بلندگوی شیپوری به قطر حداقل "
هرتز ٨٠٠٠هرتز تا حدود  ٢٠٠و با پاسخ فرکانس حدود 

، ضد رطوبت و ١٢٠با زاویه پوشش  درجه از نوع صنعت
گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و

 ترانسفورماتور تطبیق امپدانس.

٢٧٢١٠٩ 

  

 دستگاه ۴٨٧,٠٠٠,١

٢۵-٢٠به قدرت ١٢بلندگوی شیپوری به قطر حداقل "
٨٠٠٠هرتز تا حدود  ٢٠٠وات، و با پاسخ فرکانس حدود 

، ضد ١٢٠هرتز با زاویه پوشش  درجه از نوع صنعت
رطوبت و گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و

 ترانسفورماتور تطبیق امپدانس.

٢٧٢١١٠ 

  

 دستگاه ۴٨۴,۵٠٠,٢

۶٠-۴٠به قدرت  ١۵شیپوری به قطر حداقل "بلندگوی 
٨٠٠٠هرتز تا حدود  ٢٠٠وات، و با پاسخ فرکانس حدود 

، ضد ١٢٠هرتز با زاویه پوشش  درجه از نوع صنعت
رطوبت و گرد و خاک، مجهز به براکت فلزی برای نصب و

 ترانسفورماتور تطبیق امپدانس.

٢٧٢١١١ 

 دستگاه ۵٠٠,٣۶٢  
توری  از نوع دیواری، با جعبه روکار یاولوم کنترل سل

 وات. ۵توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠١ 

 دستگاه ۴۴٠,٠٠٠  
توری از نوع دیواری، با جعبه روکار یا ولوم کنترل سل

 وات. ١٠توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٧۶  
توری از نوع دیواری،  با جعبه روکار یاولوم کنترل سل

 وات. ٢٠توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,۵۶٨  
توری از نوع دیواری، با جعبه روکار یا ولوم کنترل سل

 وات. ٣٠توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠۴ 

 دستگاه ۶٢٠,٠٠٠  
توری از نوع دیواری، با جعبه روکار  یاولوم کنترل سل

 وات. ۴٠توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 
٢٧٢٢٠۵ 
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  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
و ها  يا كابل  كابل  روي متر سانتي 10 وزير   نرم  ماسه متر سانتي 10  ريختن  ، شامل فصل  در اين  شده  درج  و آجرچيني  ريزي ماسه  عمليات .1

 . است  و مشخصات  نقشه  طبقبه تعداد كافي   آجر فشاري  چيدن
كار اين  فهرست مصالح پاياز   با استفاده  آن  ، هزينه است  نشده  گرفته در نظر  و آجرچيني  ريزي ماسه  يها رديفدر   مصالح  تهيه  هزينه .2

  پرداخت  پيمانفهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده براي ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرايب مندرج در 
 شود. مي
درصد به بهاي واحد رديف زانوي  5ني كابل بجاي زانوي افقي سيني كابل، . در صورت استفاده از زانوي عمودي قابل تنظيم (مفصلي) سي3

 ) اضافه خواهد شد.21افقي سيني كابل مربوط (گروه 
از درپوش سيني  متر ميلي 300تا  100راهي و چهارراهي سيني كابل به عرض  ي سيني كابل، زانوي افقي، سهها رديف. در صورتي كه در 4

 درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد. 50استفاده شود  متر ميلي 25/1كابل ساخته شده از ورق گالوانيزه يه ضخامت 
از درپوش سيني  متر ميلي 600تا  400راهي و چهارراهي سيني كابل به عرض  ي سيني كابل، زانوي افقي، سهها رديف. در صورتي كه در 5

 درصد به بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد. 60استفاده شود  متر ميلي 5/1شده از ورق گالوانيزه به ضخامت كابل ساخته 
درصد به بهاي رديف زانوي  5. در صورت استفاده از زانوي عمودي قابل تنظيم (مفصلي) نردبان كابل به جاي زانوي افقي نردبان كابل، 6

 خواهد شد.) اضافه 27افقي نردبان كابل (گروه 
راهي و چهارراهي نردبان كابل  راهي و چهارراهي سيني كابل و نيز نردبان كابل، زانو، سه ي سيني كابل، زانو، سهها رديف. در صورتي كه در 7

درصد به  7 ترم سانتي 10افزايش در طول لبه تا طول حداكثر  متر سانتي 2و جداكننده سيني و نردبان كابل، طول لبه افزايش يابد، به ازاي هر 
 بهاي رديف مربوط اضافه خواهد شد.

 اي است. بيني شده در اين فصل، از نوع كارخانه . ورق گالوانيزه پيش8
 . است شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .9
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 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  ولجد
  مختصر گروه  شرح  گروه شماره مختصر گروه  شرح  گروه شماره

  نصب  براي  آهني  و بست  قاب 19 . كابل  در كانال  و آجرچيني  ريزي ماسه 01
  ترانسفورماتورهاي هوايي.

در   كردن ، سوراخ ، شيار درآوردن كاري كنده 02
 . كابل  سيني  20 . برق  لوله  نصب  براي  مختلف سطوح

 . سيني كابل  افقيزانوي  21 . فلزي  عدد بوشن  با يك  بوش  براس 03
 راهي سيني كابل. سه 22 . عدد مهره  با يك  گلند برنجي  04
 چهار راهي سيني كابل. 23 . گرد چدني  تقسيم  قوطي  05
 نگهدارنده افقي پرسي. 24 . چدني  چهارگوش  تقسيم  قوطي  06
 ناوداني عمودي. 25 دردار. و فوالدي  چدني  راه زانو و سه  07
 نردبان كابل. 26 . گالوانيزه  چهارگوش  تقسيم  قوطي  08
  پرسي  كليد و پريز چهارگوش  قوطي  09

 زانوي افقي نردبان كابل. 27 . گالوانيزه
 كابل.سه راهي نردبان  28). باكس  (لوپينگ  گرد گالوانيزه  تقسيم  قوطي  10
 چهار راهي نردبان كابل. 29 .  فوالدي  لوله  براي  برنجي  مهره  11
 جداكننده سيني و نردبان كابل. 30 . يا آهن  بتن  براي  يا پيچ  ميخ  12
 اتصال (رابط) سيني و نردبان كابل. 31 . كائوچويي  چهارگوش  جعبه تقسيم  13
 ). (اسپيت  فلزي  بست 32 دردار ضدانفجار.  جعبه تقسيم 14
 . كائوچويي  بست  33 زانوي دردار ضد انفجار. 15
 . فلزي  با ريل  كائوچويي  بست  34 جعبه تقسيم فيوزدار چدني. 16
 بست پالستيكي كمر بندي 35 هاي توكار. فريم براي نصب چراغ 18
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٢٧,٢٠٠  
٨٠عمق  کانال کابل تا آجرچین در ریزی و ماسهدستمزد 

 رشته کابل. متر، برای هر سانت
٢٨٠١٠١ 

 مترطول ۴٠٠,٣١  
عمقبرای کانال کابل  آجرچین در ریزی و ماسهدستمزد 
 رشته کابل. متر، برای هر سانت ٨٠بیش از 

٢٨٠١٠٢ 

  
 مترطول ١٨,٣٠٠

دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در
غیر بتن برای نصـب لوله های برق تا سطح بنایی سطوح
 متر مربع. سانت ٢٠مقطع 

٢٨٠٢٠١ 

  
 مترطول ١١۵,۵٠٠

دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در
٢٠های برق تا سطح مقطع  سطوح بتن برای نصـب لوله

 متر مربع. سانت

٢٨٠٢٠٢ 

 عدد ٨٠٠,١۶  
١١Pgلوله های براس بوش با ی عددبوشن فلزی برای 

١٣٫۵Pg  ١۶وPg. 
٢٨٠٣٠١ 

 ٢٨٠٣٠٢ .٢١Pgهای  براس بوش با ی عدد بوشن فلزی برای لوله عدد ۶٠٠,١٧  

 ٢٨٠٣٠٣ .٢٩Pgبوشن فلزی برای لوله های  براس بوش با ی عدد عدد ٣٠٠,٢۵  

 ٢٨٠٣٠۴ .٣۶Pgبوشن فلزی برای لوله های  براس بوش با ی عدد عدد ۶٠٠,٢٧  

 ٢٨٠٣٠۵ .۴٢Pgبوشن فلزی برای لوله های  براس بوش با ی عدد عدد   

 ٢٨٠٣٠۶ .۴٨Pgبوشن فلزی برای لوله های  براس بوش با ی عدد عدد   

 عدد ۵٠٠,٢٣  
،١١Pgمهره برای لوله های  گلندبرنج با ی عدد

١٣٫۵Pg  ١۶وPg. 
٢٨٠۴٠١ 

 ٢٨٠۴٠٢ .٢١Pgمهره برای لوله های  گلندبرنج با ی عدد عدد ٣۴,۶٠٠  

 ٢٨٠۴٠٣ .٢٩Pgمهره برای لوله های  گلندبرنج با ی عدد عدد ۵٠٠,۴٠  

 ٢٨٠۴٠۴ .٣۶Pgمهره برای لوله های  گلندبرنج با ی عدد عدد ۴٨,٠٠٠  

 ٢٨٠۴٠۵ .۴٢Pgمهره برای لوله های  گلندبرنج با ی عدد عدد ۵٠٠,۵٨  

 ٢٨٠۴٠۶ .۴٨Pgلوله های مهره برای  گلندبرنج با ی عدد عدد ٧٠٠,۶۵  

 عدد ۴٩,٠٠٠  
، به قطرتقریبی  متر، میل ٧٠-٩٠قوط تقسیم گردچدن

 دوراه، سه راه و چهارراه دردار.
٢٨٠۵٠١ 

 عدد ٣٠٠,۵۶  
، به قطرتقریبی  متر، میل ٧٠-٩٠قوط تقسیم گردچدن

 بوشن دار. دوراه، سه راه و چهارراه در
٢٨٠۵٠٢ 

 عدد ١٠٣,٠٠٠  
متر میل ١٠٠×١٠٠ چدن چهارگوش، به ابعادقوط تقسیم 

 دردار.
٢٨٠۶٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ١٧٧,٠٠٠  
متر میل ١۵٠×١۵٠ قوط تقسیم چدن چهارگوش، به ابعاد

 دردار.
٢٨٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٢٣٧  
متر میل ٢٠٠×٢٠٠ قوط تقسیم چدن چهارگوش، به ابعاد

 دردار.
٢٨٠۶٠٣ 

 عدد ١٧,٢٠٠  
،١١Pgهای  برای لولهسه راه چدن دردار،  و زانو
١٣٫۵Pg،  ١۶Pg ٢١ وPg. 

٢٨٠٧٠١ 

  
 عدد 

،١١Pgهای  زانو و سه راه فوالدی دردار، برای لوله
١٣٫۵Pg،  ١۶Pg ٢١ وPg. 

٢٨٠٧٠٢ 

 عدد ٢٣,٠٠٠  
تقریبی قوط تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد

 متر. میل ٨٠×٨٠
٢٨٠٨٠١ 

 عدد ۶٠٠,۶٢  
تقریبی گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعادقوط تقسیم 

 متر. میل ١٠٠×١٠٠
٢٨٠٨٠٢ 

 عدد ۶٠٠,٧٠  
تقریبی قوط تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد

 متر. میل ١۵٠×١۵٠
٢٨٠٨٠٣ 

 عدد ١٠٢,٠٠٠  
تقریبی قوط تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد

 متر. میل ٢٠٠×٢٠٠
٢٨٠٨٠۴ 

 عدد ١١١,٠٠٠  
قوط تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،  به ابعاد تقریبی

 متر. میل ١٠٠×٣٠٠
٢٨٠٨٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٢٢  
قوط کلیدوپریزچهارگوش پرس گالوانیزه،  به ابعاد تقریبی

 متر. میل ٧٠×٧٠
٢٨٠٩٠١ 

 عدد ٢٣,٣٠٠  
٧٠قوط تقسیم، گردگالوانیزه، یا لوپینـ باکس،  به قطر

 متر، دردار یا بدون در. میل
٢٨١٠٠١ 

 عدد ١١,٣٠٠  
و ١٣٫۵Pg، ١١Pgمهره برنج برای لوله های فوالدی 

١۶Pg. 
٢٨١١٠١ 

 ٢٨١١٠٢ .٢١Pgمهره برنج برای لوله های فوالدی  عدد ۶٠٠,١٣  

 ٢٨١١٠٣ .٢٩Pgمهره برنج برای لوله های فوالدی  عدد ٧٠٠,١۶  

 ٢٨١١٠۴ .٣۶Pgلوله های فوالدی  مهره برنج برای عدد ٢٢,١٠٠  

  
 عدد 

چاشن با متر سانت ٣ یا ٢ پیچ به طول متوسط میخ یا
 تفنـ مربوط، نصـب شود. آهن که با مربوط، برای بتن و

٢٨١٢٠١ 

  
 عدد 

چاشن مربوط، متر با سانت ۴ پیچ به طول متوسط میخ یا
 تفنـ مربوط، نصـب شود. آهن که با برای بتن و

٢٨١٢٠٢ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ٣٢,٣٠٠  
٨٠× ٨٠جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 

. میل  متر باران
٢٨١٣٠١ 

 عدد ۴٩,١٠٠  
تقریبی جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد

. میل ١٠٠×١٠٠  متر باران
٢٨١٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۶۶  
تقریبی جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد

.متر  میل ١۵٠×١۵٠  باران
٢٨١٣٠٣ 

. عدد     ٢٨١۴٠١ جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با چهارخروج

. عدد     ٢٨١۴٠٢ جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با شـش خروج

 ٢٨١۵٠١ زانوی دردار ضد انفجار. عدد   

 عدد ۶٢۶,۵٠٠  
چدن گلودار، برای نصـب درفضای جعبه تقسیم فیوزدار

 .به طور کاملآمپر  ٢۵آزادباسه عدد فیوز 
٢٨١۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,٩٩٣  
چدن گلودار، برای نصـب درفضای جعبه تقسیم فیوزدار
 .به طور کاملآمپر   ٢۵آزادباشـش عدد فیوز 

٢٨١۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١,٩١٧  
چدن گلودار، برای نصـب درفضای جعبه تقسیم فیوزدار
 .به طور کاملآمپر  ٢۵آزادبادوازده عددفیوز 

٢٨١۶٠٣ 

 عدد ٧٠٨,٠٠٠  
چدن گلودار، برای نصـب درفضای جعبه تقسیم فیوزدار

 .به طور کاملآمپر  ۶٣آزادباسه عدد فیوز 
٢٨١۶٠۴ 

 عدد ١,١٢٢,٠٠٠  
چدن گلودار، برای نصـب در فضای جعبه تقسیم فیوزدار
 آمپرچاقویی. ١٢۵آزاد باسه عدد فیوز 

٢٨١۶٠۵ 

  
 کیلوگرم ٧١,٠٠٠

های توکار، ساخته شده از نبش فریم برای نصـب چراغ
ابعاد مناسـب چراغ  وتسمه آهن در سقفهای کاذب، به

.  مربوط، با ی دسـت رنـ ضد زنـ

٢٨١٨٠١ 

  

 کیلوگرم ۶٠٠,۴٢

، برای نصـب  ترانسفورماتورهای هواییقاب وبسـت آهن
های عمودی متعلقات نصـب ناودان یا های توکار یا چراغ

سین کابل، نردبان کابل، آویز و سین کابل یا انواع نگهدار
های مختلـف یا پروفیل موارد مشابه، که از های برق و لوله

مهره الزم پیچ و ساخته شده، با میله گرد تسمه و یا نبش و
بین شده، های مربوط پیش نقشه طابق آنچه دربرای تنظیم، م

.  با ی دسـت رنـ ضد زنـ

٢٨١٩٠١ 

  
 مترطول ١١۴,۵٠٠

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته میل ١٠٠سین کابل به عرض 
متر، با ی لبه میل ١٫٢۵شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. ی لبه ی سانت متری و سانت ۴

٢٨٢٠٠١ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١۶١

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته میل ٢٠٠سین کابل به عرض 
متر، با ی لبه میل ١٫٢۵شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. ی لبه ی سانت متری و سانت ۴

٢٨٢٠٠٢ 

  
 مترطول ٢١٠,٠٠٠

پانچ شده متقاطع، ساختهمتر،  میل ٣٠٠ن کابل به عرض سی
متر، با ی لبه میل ١٫٢۵به ضخامـت شده از ورق گالوانیزه 

 متری. ی لبه ی سانت متری و سانت ۴

٢٨٢٠٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۶٧

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته میل ۴٠٠سین کابل به عرض 
۴متر، با ی لبه  میل ١٫۵شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. ی لبه ی سانت متری و سانت

٢٨٢٠٠۴ 

  
 مترطول ٣٢١,٠٠٠

متر، پانچ شده متقاطع، ساخته میل ۵٠٠سین کابل به عرض 
۴متر، با ی لبه  میل ١٫۵شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متری. متری وی لبه ی سانت سانت

٢٨٢٠٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٣٩

پانچ شده متقاطع، ساختهمتر،  میل ۶٠٠سین کابل به عرض 
۴متر، با ی لبه  میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامـت شده از ورق 

 متری. متری وی لبه ی سانت سانت

٢٨٢٠٠۶ 

  

 عدد ١۴۵,۵٠٠

متر، پانچ شده میل ١٠٠زانوی افق سین کابل به عرض 
١٫٢۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٢٧

متر، پانچ شده میل ٢٠٠زانوی افق سین کابل به عرض 
١٫٢۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠٢ 

  

 عدد ٢٩١,٠٠٠

پانچ شده متر، میل ٣٠٠زانوی افق سین کابل به عرض 
١٫٢۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠٣ 

  

 عدد ۴٢٩,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ۴٠٠زانوی افق سین کابل به عرض 
١٫۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴لبه متر، با ی  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠۴ 

  

 عدد ۵٢٩,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ۵٠٠زانوی افق سین کابل به عرض 
١٫۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠۵ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٥٥  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 عدد ۶٢١,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ۶٠٠سین کابل به عرض زانوی افق 
١٫۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢١٠۶ 

  

 عدد ٠٠٠,١٨۴

متر، پانچ شده میل ١٠٠سه راه سین کابل به عرض 
١٫٢۵ضخامـت متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢٢٠١ 

  

 عدد ۵٠٠,٢٧٨

متر، پانچ شده میل ٢٠٠سه راه سین کابل به عرض 
١٫٢۵متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل
 متری. سانت

٢٨٢٢٠٢ 

  

 عدد ٣٩١,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ٣٠٠سه راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫٢۵
 متری. سانت

٢٨٢٢٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,۴٣٧

متر، پانچ شده میل ۴٠٠سه راه سین کابل به عرض 
از ورق گالوانیزه به ضخامـت متقاطع، ساخته شده

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٢٠۴ 

  

 عدد ۴٧۴,۵٠٠

متر، پانچ شده میل ۵٠٠سه راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٢٠۵ 

  

 عدد ۵٧٩,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ۶٠٠سه راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٢٠۶ 

  

 عدد ٢٣٨,٠٠٠

شدهمتر، پانچ  میل ١٠٠چهار راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫٢۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠١ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٥٦  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 عدد ٣۵١,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ٢٠٠چهار راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫٢۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠٢ 

  

 عدد ۴٠٧,٠٠٠

متر، پانچ شده میل ٣٠٠چهار راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫٢۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,۴۴٣

متر، پانچ شده میل ۴٠٠به عرض  چهار راه سین کابل
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠۴ 

  

 عدد ۵٠٠,۵٧٢

متر، پانچ شده میل ۵٠٠چهار راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠۵ 

  

 عدد ۵٠٠,۶۶٣

متر، پانچ شده میل ۶٠٠چهار راه سین کابل به عرض 
متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت

متری  و ی لبه ی سانت ۴متر، با ی لبه  میل١٫۵
 متری. سانت

٢٨٢٣٠۶ 

  
 عدد ۵٣,٧٠٠

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میل ١٠٠

٢٨٢۴٠١ 

  
 عدد ٨٠٠,۵۵

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میل ٢٠٠

٢٨٢۴٠٢ 

  
 عدد ۵٨,٩٠٠

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میل ٣٠٠

٢٨٢۴٠٣ 

  
 عدد ١٠٠,۶۵

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میل ۴٠٠

٢٨٢۴٠۴ 

  
 عدد ٧۵,۵٠٠

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر. میل ۵٠٠

٢٨٢۴٠۵ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٥٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد ٨٢,٨٠٠

، ساخته شده از نگهدارنده (ساپورت) افق پرس زیر سین
متر برای سین به عرض میل ٢٫۵گالوانیزه به ضخامت  ورق
 متر. میل ۶٠٠

٢٨٢۴٠۶ 

  

 عدد ۵٢,٨٠٠

متر برای نصب میل ٢٠٠ناودان عمودی به طول 
،٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١ی ها ردیفهای افق  نگهدارنده

متر برای میل ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 
.  ی ردیف سین

٢٨٢۵٠١ 

  

 عدد ٨٢,١٠٠

متر برای نصب میل ۴٠٠ناودان عمودی به طول 
،٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١ی ها ردیفهای افق  نگهدارنده

متر برای میل ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 
.  دو ردیف سین

٢٨٢۵٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,١٢۶

متر برای نصب میل ٨٠٠ناودان عمودی به طول 
،٢٨٢۴٠۶تا  ٢٨٢۴٠١ی ها ردیفهای افق  نگهدارنده

متر برای میل ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 
.  سه ردیف سین

٢٨٢۵٠٣ 

  
 مترطول ٢١١,٠٠٠

متر، ساخته شده از ورق سانت ٢٠نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠١ 

  
 مترطول ٢٣۶,۵٠٠

متر، ساخته شده از ورق سانت ٣٠نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠٢ 

  
 عدد ٢٧١,٠٠٠

متر، ساخته شده از ورق سانت ۴٠نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣١٣

متر، ساخته شده از ورق سانت ۵٠نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣۴١

متر، ساخته شده از ورق سانت ۶٠نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠۵ 

  
 مترطول ٣٩۶,۵٠٠

متر، ساخته شده از ورق سانت ٧۵نردبان کابل به عرض 
٢۵های  متر و با فاصله پله میل ١٫۵گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت

٢٨٢۶٠۶ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 

  

 
 

 

٢٥٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد ٢٠٨,٠٠٠

متر، ساخته شده سانت ٢٠زانوی افق نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶نردبان متری و با لبه  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢۵۶

متر، ساخته شده سانت ٣٠زانوی افق نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٠۴

متر، ساخته شده سانت ۴٠زانوی افق نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠٣ 

  
 عدد ٣٩٢,٠٠٠

متر، ساخته شده سانت ۵٠زانوی افق نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠۴ 

  
 عدد ۴۵۴,۵٠٠

متر، ساخته شده سانت ۶٠زانوی افق نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠۵ 

  
 عدد ۵٣٨,٠٠٠

متر، ساخته شده سانت ٧۵نردبان کابل به عرض زانوی افق 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٧٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,٣٠٢

متر، ساخته شده از سانت ٢٠سه راه نردبان کابل به عرض 
های با فاصله پله متر و میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠١ 

  
 عدد ٣٧٠,٠٠٠

متر، ساخته شده از سانت ٣٠سه راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٣٧

متر، ساخته شده از سانت ۴٠سه راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠٣ 

  
 عدد ۴٩٢,٠٠٠

متر، ساخته شده از سانت ۵٠سه راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,۵۴٠

متر، ساخته شده از سانت ۶٠سه راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠۵ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 عدد ۶٣١,٠٠٠

متر، ساخته شده از سانت ٧۵سه راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٨٠۶ 

  
 عدد ٣۶۶,۵٠٠

متر، ساخته شده سانت ٢٠چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵گالوانیزه به ضخامت از ورق 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٩٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۴٢۴

متر، ساخته شده سانت ٣٠چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٩٠٢ 

  
 عدد ۴۵٨,٠٠٠

متر، ساخته شده سانت ۴٠چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٩٠٣ 

  
 عدد ۴٩٨,٠٠٠

ساخته شدهمتر،  سانت ۵٠چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٩٠۴ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۴۶

متر، ساخته شده سانت ۶٠چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶و با لبه نردبان  متری سانت ٢۵

٢٨٢٩٠۵ 

  
 عدد ۶٣٧,٠٠٠

متر، ساخته شده سانت ٧۵چهار راه نردبان کابل به عرض 
های متر و با فاصله پله میل١٫۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متری. سانت ۶متری و با لبه نردبان  سانت ٢۵

٢٨٢٩٠۶ 

  
 مترطول ١٠٨,٠٠٠

سین کابل و نردبان کابل، ساخته شده (Divider)جداکننده 
متر، مناسب برای میل١٫٢۵از ورق گالوانیزه به ضخامت 

.٢٨٢۶٠۶ال  ٢٨٢۶٠١و  ٢٨٢٠٠۶ال  ٢٨٢٠٠١ی ها ردیف

٢٨٣٠٠١ 

  
 عدد ١١٢,٠٠٠

اتصال (رابط) مستقیم سین کابل و نردبان کابل بصورت
، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت نبش

 مترو با پیچ و مهره مربوط. میل١٫۵

٢٨٣١٠١ 

  
 عدد ۵٠٠,١٢٨

اتصال (رابط) عمودی قابل تنظیم سین کابل و نردبان کابل
، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت بصورت نبش

 مترو با پیچ و مهره مربوط. میل١٫۵

٢٨٣١٠٢ 

 عدد ٨,٠٨٠  
و ١٣٫۵Pg، ١١Pgهای  بست فلزی (اسپیت) برای لوله

١۶Pg .با پیچ و رول پالگ مربوط 
٢٨٣٢٠١ 

 عدد ٩,١٧٠  
با پیچ و رول پالگ ٢١Pgبست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠٢ 



  متفرقه  . وسایل و هشتم  بیست فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ١١,٠٠٠  
با پیچ و رول پالگ ٢٩Pgبست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠٣ 

 عدد ١١,٣٠٠  
پالگبا پیچ و رول  ٣۶Pgبست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۴ 

 عدد ١٣,٩٠٠  
با پیچ و رول پالگ ۴٢Pgبست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۵ 

 عدد ٣٠٠,١۴  
با پیچ و رول پالگ ۴٨Pgبست فلزی (اسپیت) برای لوله 

 مربوط.
٢٨٣٢٠۶ 

 عدد ۴٣٠,٧  
متر، با پیچ و میل ۶-١٧، یا ۵-١۴بست کائوچویی به قطر 

 رول پالگ مربوط.
٢٨٣٣٠١ 

 عدد ۵۴٠,٧  
متر، با پیچ و رول میل ١۵-٢۵بست کائوچویی به قطر 

 پالگ مربوط.
٢٨٣٣٠٢ 

 عدد ۴٠٠,١٠  
متر، با پیچ و رول میل ٢۴-٣۴بست کائوچویی به قطر 

 پالگ مربوط.
٢٨٣٣٠٣ 

 عدد ١٣,١٠٠  
متر، با پیچ و رول میل ٣٢-۴۵بست کائوچویی به قطر 

 پالگ مربوط.
٢٨٣٣٠۴ 

 ٢٨٣۴٠١ متر. میل ٧-٢۵بست کائوچویی با ریل فلزی، به قطر  عدد ۵٨٠,٣  

 ٢٨٣۴٠٢ متر. میل ١٣-٣٨کائوچویی باریل فلزی، به قطر  بست عدد ۶٧٠,٣  

 ٢٨٣۵٠١ بست پالستی کمربندی. عدد   



ه فصل بیست و نهم.  های اطالع رسان سیستم شب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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ه  های اطالع رسان فصل بیست و نهم. سیستم شب
 

  مقدمه
 

مطابق با استانداردهاي شبكه بوده و تجهيزات مذكور براي طراحي بر اساس توپولوژي ستاره  Passiveاقالم اين فصل شامل تجهيزات  .1
EIA/TIA568 ،ed2    ISO/IEC11801 وEN50173-1  باشد. مي   

 بايد نام سازنده، نوع كابل، متراژ، جنس روكش و استانداردها حك شده باشد. GBIT 10و  Cat6 ،Cat7هاي مسي  بر روي كليه كابل .2

 ر ساخته شده باشد:بوده و مطابق با استانداردهاي زي IK08و  IP20ها بايد داراي حداقل درجه حفاظت  ها و رك كليه كابينت .3
IEC 60950-10, 60297-1,2, 60917-1, 60917-2-1, EIA-310-D 

 هاي دوازدهم و سيزدهم استفاده شود. به ترتيب بايد از فصل PVCهاي فلزي و  براي ترانكينگ .4
 ) انتخاب شود.GBIT 10و  Cat6 ،Cat7بندي يكسان ( تمام متعلقات خط ارتباطي بايد از يك طبقه .5
 جدا شود. EN50174-2هاي برق بايد مطابق با استاندارد  هاي شبكه از كابل مسير كابل .6
 و با وسايل موتوري و صنعتي  يك متر باشد. متر سانتي 50هاي فلورسنت بايد  حداقل فاصله بين كابل شبكه و چراغ .7
 باشد. متر ميلي 13هاي باز شده كابل در محل اتصاالت بايد  حداكثر طول رشته .8
هاي خارج ساختمان بايد داراي محافظ  باشد. كابل هاي فيبر نوري داخل يا خارج ساختمان مي ، شامل كابل290104تا  290101ي ها رديف .9

 فلزي باشد.
ارات مربوط، در و شرح اختص 1  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  يها رديف به   دسترسي  منظور سهولت به  .10

 . است شده   درج 2جدول 
 

 ها مختصر گروه  شرح . شماره و1  جدول
 

 ها شرح مختصر گروه شماره گروه
 كابل شبكه و متعلقات 01
 كابينت، رك و متعلقات 02

 

 .  شرح اختصارات2جدول 
ABBREVIATION MEANING 

CAT6Category 6
CAT7Category 7
FTPFoiled Twisted Pair
ISDNIntegrated Services Digital Network
LCLucent Connector / Local Connector
LSZHLow Smoke Zero Halogen 
OMMOptical Multi mode 
OSMOptical Single mode 
POEPower Over Ethernet
RJ45Registered Jack 45
SCSubscriber Connector / Standard Connector
SFTPShielded Foiled Twisted Pair
SSTPShielded Screened Twisted Pair
STPShielded Twisted Pair
UTPUnshielded Twisted Pair
VDI (IT)Voice Data Image

                   LSZHسوزي براي سالمتي مضر نيست.  ، يعني دود حاصل از آتش 



ه  های اطالع رسان فصل بیست و نهم. سیستم شب
 ١٣٩٣برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٢٩٠١٠١ .OMMای مالت مود  رشته ۶کابل فیبر نوری،  مترطول ۵٠٠,۶٧  

 ٢٩٠١٠٢ .OMMای مالت مود  رشته ١٢کابل فیبر نوری،  مترطول ۵٠٠,١٢٢  

 ٢٩٠١٠٣  .OSMای تک مود  رشته ۶کابل فیبر نوری،  مترطول ۵٢,٧٠٠  

 ٢٩٠١٠۴ .OSMای تک مود  رشته ١٢کابل فیبر نوری،  مترطول ۵٧,٠٠٠  

 مترطول ٢٨,٩٠٠  
یا PVCهمراه با پوشش  UTP چهار زوج نوع  CAT٦کابل 

LSZH. 
٢٩٠١٠۵ 

 مترطول ٣٣,٣٠٠  
ابل  همراه با SFTPیا  FTP چهار زوج نوع  CAT٦ک
 .LSZHپوشش 

٢٩٠١٠۶ 

 مترطول ٨٠٠,٢۶  
همراه با SFTPیا  FTP چهار زوج نوع  CAT٦کابل 

 .PVCپوشش 
٢٩٠١٠٧ 

 مترطول ۴٢,٨٠٠  
همراه با پوشش SSTPچهار زوج نوع  CAT٧کابل 

LSZH. 
٢٩٠١٠٨ 

 مترطول ۴٠٠,٣٨  
همراه با پوشش FTP چهار زوج نوع  GBIT١٠ کابل

LSZH. 
٢٩٠١٠٩ 

 ٢٩٠١١٠ به طول ی متر. μM ۵٠٫١٢۵ LC/SC پچ کرد فیبر نوری عدد ٩۵٢,٠٠٠  

 ٢٩٠١١١ به طول دو متر. μM ۵٠٫١٢۵ LC/LC پچ کرد فیبر نوری عدد ١,١١١,٠٠٠  

 ٢٩٠١١٢ به طول ی متر.٩٫١٢۵  SC/SC  μM پچ کرد فیبر نوری عدد ٧٠١,٠٠٠  

 عدد ۵٠٠,١,٢٨٠  
ــــــــوری ٩٫١٢۵ LC/LC  μM پــــــــچ کــــــــرد فیبــــــــر ن

 به طول ی متر. ٩٫١٢۵ SC/LC μM یا
٢٩٠١١٣ 

تل عدد ٣٠٢,٠٠٠   به طول ی متر.   ٩٫١٢۵ LC μMیا  ٩٫١٢۵ SC μM پی ٢٩٠١١۴ 

 عدد ۴,۴١٣,٠٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار CAT٦از نوع  UTP تایی٢۴پنل 

 .(Tool Free)خاص 
٢٩٠١١۵ 

 عدد ۵٠٠,١٠٧,۵  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار CAT٦از نوع  FTP تایی٢۴پنل 

 .(Tool Free)خاص 
٢٩٠١١۶ 

 عدد ٨٠٢,٠٠٠,۵  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار CAT٦از نوع  STP تایی٢۴پنل 

 .(Tool Free)خاص 
٢٩٠١١٧ 

 ٢٩٠١١٨ ).٣-۴٫۶-۵(کانکتور  RJ٤٥ تلفن با پورت  تایی۴٨پنل  عدد ۵٠٠,٧,٨٨٧  

 ٢٩٠١١٩ چهار پورت. POEآداپتور  عدد ۵٠٠,٧,٠٧١  

 ٢٩٠١٢٠ .μM LC 62.5/125 & 50/125 کانکتور عدد ٢٢١,٠٠٠  

 ٢٩٠١٢١ .μM SC 50/125 یا μM LC 50/125 کانکتور عدد ٩٨۶,۵٠٠  



ه  های اطالع رسان فصل بیست و نهم. سیستم شب
 ١٣٩٣برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

. عدد ١٧,٨۵٢,٠٠٠    ٢٩٠١٢٢ مبدل کابل فیبر نوری به کابل مس

 عدد ٢۶٣,٠٠٠  
به طول ی FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH پچ کرد 

 متر. 
٢٩٠١٢٣ 

 عدد ۵٠٠,٣٣٢  
به طول دو FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH پچ کرد 

 متر. 
٢٩٠١٢۴ 

 عدد ۵۵٠,٠٠٠  
به طول پنج FTPیا  PVC UTP CAT6یا  LSZH  پچ کرد 

 متر. 
٢٩٠١٢۵ 

 ٢٩٠١٢۶ . RJ45ج (کانکتور)  عدد ١٠٠,٣۶  

 ٢٩٠١٢٧ . RJ45ج (کانکتور)شیلددار  عدد ٧١,٧٠٠  

 ٢٩٠١٢٨ به طول ی متر. LSZH STP CAT٧پچ کرد  عدد ۴۶٨,٠٠٠  

 ٢٩٠١٢٩ به طول دو متر. LSZH STP CAT٧پچ کرد  عدد ۵٩٠,٠٠٠  

 ٢٩٠٢٠١ پنل فیبر نوری. کابینت پچ عدد ۶۵٢,٠٠٠,٢  

 عدد ۵٠٠,٢٨,٨۶٢  
یونیت با ابعاد ۴٢دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میل  ۶٠٠×٢١٠٨×٨٠٠
٢٩٠٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٨١٣,٣۴  
یونیت با ابعاد ۴٢دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میل  ٨٠٠×٢١٠٨×١٠٠٠
٢٩٠٢٠۴ 

 عدد ٣٩١,٠٠٠,٣۵  
یونیت با ابعاد ۴٧دارای  ITرک ایستاده 

 متر. میل  ٨٠٠×٢٣٠٣×٨٠٠
٢٩٠٢٠۵ 

 عدد ۵٠٠,١۴,۵٧٩  
یونیت با ابعاد ۶دارای  ITرک دیواری 

 متر. میل  ۶٠٠×٣۵٠×۴٠٠
٢٩٠٢٠۶ 

 عدد ٧٣٣,٠٠٠,١۵  
یونیت با ابعاد ١٢دارای  ITرک دیواری 

 متر.  میل  ۶٠٠×۶٠٠×۴٠٠
٢٩٠٢٠٧ 

  
 عدد ٢٢,٩۶٠,٠٠٠

یونیت با ابعاد ١٢دارای  ITرک دیواری 
انات دسترس به پشت میل  ۶٠٠×۶٠٠×۶٠٠ متر با ام

ه.   تجهیزات شب

٢٩٠٢٠٨ 

  
 عدد ٢٨,١٣۶,۵٠٠

یونیت با ابعاد ٢١دارای  ITرک دیواری 
انات دسترس به پشت میل  ۶٠٠×١٠٠٠×۶٠٠ متر با ام

ه.  تجهیزات شب

٢٩٠٢٠٩ 

 ٢٩٠٢١٠ پورت. ۴کاست فیبر نوری  عدد ٠٠٠,٩۶۵  

 عدد ٠٠٠,٧۶۵  
با قابلیت بدون نیاز به ابزار ١٠GBITموزایی  RJ٤٥پریز 

 .(Tool Free)خاص 
٢٩٠٢١١ 



ه  های اطالع رسان فصل بیست و نهم. سیستم شب
 ١٣٩٣برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ۶٢۵,۵٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به UTP CAT٦موزایی  RJ٤٥پریز 

 .(Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١٢ 

 عدد ٧٠٨,٠٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به STP CAT٦موزایی  RJ٤٥پریز 

 .(Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١٣ 

 عدد ۶۴۶,۵٠٠  
با قابلیت بدون نیاز به FTP CAT٦موزایی  RJ٤٥پریز 

 .(Tool Free)ابزار خاص 
٢٩٠٢١۴ 

 عدد ۵٠٠,١,٢۵٨  
٨٠٠یا  ۶٠٠صفحه فن به اندازه جاگیری دو فن با عرض 

 متر (بدون فن). میل
٢٩٠٢١۶ 

 ٢٩٠٢١٨ متر. میل ١٠۵ولت با قطر  ٢٢٠فن رک به ولتاژ  عدد ۵٠٠,٢,٩١٩  

تل. عدد ۵٠٠,١,٠٨٢    ٢٩٠٢١٩ کاست نگهدارنده پی

راد. ۶٠درجه تا  ۵ترموستات قابل تنظیم از  عدد ۵٠٠,١,٨۵٧    ٢٩٠٢٢٠ درجه سانتی
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  دستمزدی  . کارهای و نهم  س  فصل
  

  مقدمه
 : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  شود. هنگام مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهيهدستورالعمل كاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
 د.شو مي  درج  فصلاين در 
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 

  مقدمه
 
  كار، طبق  اجراي  زماني  به برنامه  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  عمليات  اجراي  براي  شود كه مي  القتا  مصالحي كار، به  پاي  . مصالح1

ورود   باشـد. هنگـام    يـا شـمارش    گيـري  اندازه  قابل  شود كه نگهداري  شكلي به   طور مرتب به   و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات
 شود.  تنظيم  نظارت  ، با حضور دستگاه است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه  به  مصالح

ور منظـ   كار بـراي  پاي  مصالح  ، بهاي مربوط  فصل  يها رديف  بهاي كار، به  پاي  مصالح  ضرايب  در فهرست  شده  درج  متوسط  ضرايب  . با اعمال2
  در نظـر گرفتـه    كيلومتر و بارانـدازي  30تا   ، حمل بارگيري  كار هزينه  پاي  مصالح  شود. در بهاي مي  تعيين  موقت  هاي وضعيت صورتدر   كردن
 نخواهد شد.  كيلومتر انجام 30مازاد بر   حمل  براي  پرداختي  گونه و هيچ  است  شده

  مصـالح   درصـد بهـاي   70پيمانكـار،    مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ر مصالح، مقدا موقت  وضعيت صورت  تهيه  . هنگام3
  پيشـنهادي  هـاي باالسـري و   ضـريب   بـا احتسـاب   آيـد)  به دست مي ها رديفهاي جدول زير به بهاي واحد  (كه پس از اعمال ضريبكار،  پاي

 شود. ها منظور مي وضعيت صورتپيمانكار، در 
  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به   ، متعلقهاي موقت وضعيت صورتدر   از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  . تمام4

ـ   در ايـن   باشـد. كـه    نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  عمليات  اجراي  براي  كه  ، مگر مصالحي نخواهد داشت  كارگاه از   كسـر آن از   ، پـس  تحال
كارفرمـا، آنهـا را از     و موافقـت   نظـارت   تواند با پيشنهاد دستگاه باشد )، پيمانكار مي  منظور شده  وضعيت صورتدر   ( چنانچه  وضعيت صورت
 كند.  خارج  كارگاه

  در مقابـل   كـه   مناسـبي   ايد آنهـا را در محـل  و پيمانكار ب  پيمانكار است  عهده ، به  پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  . مسئوليت5
 كند. نگهداريباشد،   مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل

كار  پاي  مصالح  محاسبه بهاي  ، منحصراً براي ياد شده  در فهرست  شده  درج  ضرايب  كار و همچنين پاي  مصالح  از ضرايب  حاصل  مصالح  . نرخ6
 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است  شده  رونظم  موقت  هاي وضعيت صورتدر 
كـار منظـور شـود.     پـاي   مصـالح   نـوع   ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت صورت  ، و همچنين موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت صورت  . در آخرين7

 شود.  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط استپيمانكار  به   و متعلق  باقيمانده  در كارگاه  كه  مازاد بر مصرف  مصالح
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 كار براي تعيين مصالح پاي ها رديفهاي متوسط قابل اعمال به بهاي واحد  فهرست ضريب
 ضريب عنوان فصل فصل شماره ضريب عنوان فصل فصل شماره
 95/0 ) شده ساخته (تابلوي گيري اندازه وسايل 15 90/0 فلورسنت  هاي چراغ 1
 95/0 ) شده ساخته (تابلوي متوسط شارف تابلوهاي 16 70/0 اي رشته  هاي چراغ 2
 92/0  برق  مولدهاي 17 85/0 صنعتي  هاي چراغ 3
 95/0 مستقيم جريان تغذيه ومنابع صنعتي خازنهاي 18 90/0 آزاد  فضاي  هاي چراغ 4
 95/0 متوسطفشار   ترانسفورماتورهاي 19 90/0  مخصوص  هاي چراغ 5
 70/0  شبكه  وسايل 20 55/0 سيمها 6
 80/0 تلفن  هاي كابل 21 85/0 فشار ضعيف  هاي كابل 7
 90/0  ارتباطي  وسايل 22 20/0 كابلشوها 8
 70/0 احضار و دربازكن  سيستم 23 90/0 متوسطفشار   هاي كابل 9
 70/0 تلويزيون  آنتن  سيستم 24 70/0 ها ها و مفصل سركابل 10
 90/0 مادر ساعت  سيستم 25 60/0 كليدها و پريزها 11
 90/0  حريق  واطفاي  اعالم  وسايل 26 60/0 فوالدي  هاي لوله 12
 95/0 صوتي  وسايل 27 40/0 .سي .وي پي  هاي لوله 13
 65/0 متفرقه  وسايل 28 95/0 ) شده ساخته تابلويي(تابلوي  فشارضعيف وسايل 14

 
 
 اجراي كابل در كانال مصالح مصرفي براي

بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ١١٨,٠٠٠    ۴١٠١٠١ ماسه برای زیر و روی کابل. مترم

 ۴١٠٢٠١ آجر فشاری. قالب ١,٠۶٠  

 ۴١٠٣٠١ دار به ابعاد آجر فشاری. آجر ماشین سوراخ قالب ٩۶۵  
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست
 

  چنانچه ، و است  شده  در نظر گرفته  و زير همكف  همكف  كار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در اين  شده  درج  قيمتهاي:طبقات  . ضريب1
از   ناشي  مصالح  و افت  ياد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزينه  شود، بابت  انجام  زير همكف  تر از طبقه و پايين  باالتر از همكف  كار در طبقات

 شود. ، منظور مي لياتعم  اجراي  و در برآورد هزينه  زير تعيين  شرح به  طبقات  كار، ضريب  اجراي  سختي  و همچنين  طبقات به  آن  حمل
باالتر از   طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به همكف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زير بناي  .سطح1-1

،  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  سومين  نايزيرب  ، سطح2  ، در ضريب همكف  باالتر از طبقه  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب همكف  طبقه
 شود. مي  ، ضربn  ، در ضريب همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين و به 3  در ضريب

  پايين  طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به زير همكف  تر از طبقه پايين  هر طبقه  زيربناي  .سطح1-2
  طبقه  سومين  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه

  ، ضربm  ، در ضريب زير همكف  طبقه تر از پايين  ام m  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين و به 3  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين
 شود. مي

  محوطه به  كار مربوط  اقالم  استثناي (به  هر ساختمان  براي  طور جداگانه به  كه  است  آيد، ضريبي مي  دست زير به  از رابطه  كه )P(  طبقات  .ضريب1-3
 شود. مي  ، اعمال مربوط  كار ساختمان  اقالم  تمام  و به   ) محاسبه سازي

كند و اين تغييرات به اجرا در آيد فرمول مربوط يكبار ديگر بر اساس ضـريب  .چنانچه در حين اجراي كار تعداد طبقات و مساحت آنها تغيير 1-4
بيني شده باشـد.   بيش pشود، مشروط بر اينكه در برآورد انجام شده ضريب  حاصل از اين تغييرات محاسبه و در آخرين صورت وضعيت اعمال مي

رد محاسبه شود ولي در حين اجراي كـار و تغييـر نقشـه، اسـتحقاق دريافـت      در برآو pاي باشد كه نبايد ضريب   هاي اجرايي به گونه چنانچه نقشه
 شود. ها اعمال مي را پيدا نمايد اين ضريب محاسبه و در صورت وضعيت pضريب 

 
 

S
BmBBBFnFFF
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 0Fهمكف =   زيربناي  سطح 
 1F=  همكف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
 2F=   همكف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 
 3F=   همكف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 Fn=   همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  سطح 
 0B=   زير همكف  طبقه  زيربناي  سطح 

 1B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
 2B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 
 3B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زير همكف  تر از طبقه پايين  ام m  طبقه  زيربناي  سطح 
 

 S=   زيرهمكف  تر از طبقه پايين  طبقات تمام و  باالتر از همكف  طبقات  ، تمام زير همكف ، طبقه همكف  طبقه  زيربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زيربناي  كل  سطح



 .     
       

  

  1  (                                      
                    .  

  2   (                                 
  .  

  3 (                                     
                 .  
  4 (                             5      

5                    .  
  :                                         
          .  

                    400     1200   .  
          )0B(  =400   .  
         )0F(  =600   .  
                     500     5000   .  
          =400   .  
      )S(  =1200  +400  +600  +5000  +400  7600   .  

 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  

34300                         

P= 1 + 
34300

100 7600 = 1 + 0/04512 = 1/0451   
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 

 
 شود. مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه به  طور كلي  ، به باالسري  هزينه

 
  عمومي  باالسري  . هزينه1

 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين
 . و خدمات  ، تداركات ومالي  ري،امورادا ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  .هزينه1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي بيمه  .هزينه2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  .هزينه3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  .هزينه4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  .هزينه5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  .هزينه6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزينه7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  .هزينه8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  .هزينه9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  .هزينه10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  .هزينه11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  .هزينه12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  .هزينه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي .هزينه14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزينه15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  .هزينه16ـ1
 اي دفتر مركزي. و تجهيزات رايانه ها دستگاه .هزينه17ـ1
 كار  باال سري  . هزينه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي .هزينه1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوه به  پيمانكار، با توجه  در گردش  خواهتن  .هزينه1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  .هزينه2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  .هزينه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزينه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  .هزينه2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزينه3ـ2ـ2
 . ماليات  .هزينه3ـ2
 .سود پيمانكار.4ـ2
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 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي .هزينه5ـ2
  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي ، اداري ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  .هزينه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  يها رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  ينه.هز2ـ5ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  .هزينه3ـ5ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  .هزينه4ـ5ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  .هزينه5ـ5ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  .هزينه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي .هزينه7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  .هزينه8ـ5ـ2
 . حرير و ملزوماتالت  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  .هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  .هزينه10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي .هزينه6ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي .هزينه1ـ6ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  .هزينه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  .هزينه3ـ6ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي .هزينه4ـ6ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي .هزينه5ـ6ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويل به  مربوط  هاي .هزينه6ـ6ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  تآال ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1 توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

 ، ماليات بر ارزشكارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  يها دستگاه  )، توسط مشمول  پيمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٤  پیوست
 

، بايد  هر رشته به  مربوط  رو، در كارهاي  ، از اين است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورت ، به دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب به
 
  . تعاريف1 
  دادن  ز و انجامشود، تا آغا  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1-1

 ، ميسر شود.  پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
سر   گيرند، مانند كارگاههاي قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به پشتيباني  . ساختمانهاي1-2

،  و مانند آن  ساخته پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري يتاسيسات  كارگاههاي  ، شامل پوشيده
،  برق  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  تعميرگاههاي

 و...  رساني  تسوخ  ايستگاه
قرار گيرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختماني ، به عمومي  . ساختمانهاي1-3

  ، پاركينگهاي ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  ، مهمانسرا، ساختمانهاي دفاتر كار، نمازخانه
 . سرپوشيده

  و تمهيدات  آب  هدايت  ، ايجاد خاكريز و كانالهاي و فاضالب  سطحي  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه1-4
  روشنايي  ، تامين روباز، حصاركشي  ، پاركينگهاي ورزشي  ينهايروباز، زم  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي

 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه
رفرما كا  كار، از سوي  مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي1-5

 شود. مي  تعيين  پيمان  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  و تحويل  تامين
  و تجهيزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل . انبار كارگاه1-6

 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعايت
 كند.  متصل  كارگاه موجود كشور را به  از راههاي  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه .1-7
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  . راههاي1-8 
  يا با واسطه  طور مستقيم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  . راههاي1-9

 كنند. مي  متصل  عمليات  اجراي  محل ديگر، به  هاي راه
  عمليات  انجام  علت شد، اما به مي  از مسير موجود انجام "قبال  كه  عمومي  نقليه  دد وسايلتر  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه1-10

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان  موضوع
 يا   احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف  در شرح  . منظور از تامين1-11
از   برداري  وبهره  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  يااجاره  خريدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  آنهااز امكانات  يا دراختيار گرفتن  كارگاه 

 . آنهاست
و ديگر   آالت ، ماشين ، تجهيزات مصالح  كردن  ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت اهكارگ  . برچيدن1-12

نظر   كارفرما، طبق  تحويلي  زمينها و محلهاي  برگرداندن  اول  شكل به  لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات
 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نياز هر كار و همچنين  شرايط به  برآورد، بايد با توجه  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس2-1

تجهيز   در فهرست  شده  بيني پيش  يها رديف  را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي  روش  ترين اقتصادي
و   برآورد كرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودن  عمليات  اجراي  محل  قيمتهاي  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه  وبرچيدن
 كند  مورد نظر، درج  يها رديفدر برابر 
  كه  ساختمانهايي  كند. براي  بيني  ، پيش و پيمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  و چنانچه
  شود. در مورد ساختمانهاي برآورد آنها منظور مي  عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث
  آنها، در طول  گذاري و سرمايه  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزينه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پيش  ت، مانند كاروانها و قطعا ساخته پيش

واحد   بهاي فهرست  از چند رشته  كه  شود. در پيمانهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي
 شود. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  ها يكشود، تن مي  استفاده

تبصره) در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به 
 شود. توافق ميميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار 

اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  و راههايي  . ساختمانها، تاسيسات2-2
  دوره  براي  در طرح  كه  زيربنايييا   جنبي  تاسيسات  اجراي به  دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل شود. به مي  نظر گرفته

در   موضوع  شود و اين  استفاده  تجهيز كارگاه  عنوان به  ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره
  اجراي  و در برآورد هزينه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  يها فهرستاز   آنها با استفاده  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  اسناد و مدارك
يا   و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تامين  كارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  شود. چنانچه كار منظور مي

آنها در   هزينه  اينكه به  شود، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  ساير موارد، از تاسيسات
 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  هاي فصل  يها رديف

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  كارگاه  و مخابرات ، گاز ، برق آب  تامين  . نحوه2-3
  اجرا الزم  دوره  ،براي كشي و كابل  كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  چگونگيباشد، بايد 
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و ساير   برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت گاهكار  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  متعلقات
در تجهيز   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  كارهاي

از كسر   برآورد و پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  د. چنانچهشو ، منظور نمي كارگاه  و برچيدن
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي .2-5
  و ساير كارهاي  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  از شبكه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  كارهاي  كه  آب  عمومي
  پيمان  ، در اسناد ومدارك زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه
  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج

، منظور  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده ، به بآ
 شود. مي
  بيني پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  . چنانچه2-6

تجهيز و   يها رديفدر   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  شود. در صورتي
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  رشته  واحد پايه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  برچيدن
 شود. مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  كارفرما در نظر داشته  ، چنانچه ارفرماستك  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين2-7
و   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

 ، منظور كند. اهكارگ  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  ديگري  تسهيالت  ، هر نوع كارفرماست  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  . به2-8
 كند.  بيني  پيش  يمانپ  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه
  يها رديفواحد   ، در بهاي ساخته پيش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  . هزينه2-9

 شود. نميمنظور   اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، در  بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  و از اين  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  يها رديف، در  آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  تجهيز تعميرگاههاي  . هزينه2-10

 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفدر   اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينه بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي در فصل ها رديفواحد   كار، در بهاي  ياجرا  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه2-11

 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف
  است  الزم  كه  . در كارهايي است  شده  بيني پيش   ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  در هزينه،  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه2-12

 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه
از غذا، در   كننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در كارگاه اهمشاور و آزمايشگ  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي2-13

 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي شود و جزو هزينه برآورد مي  طور مقطوع به  آن  شود. و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كار مجاز   اجراي  پيمانكار، در برآورد هزينه  توسط  مشاور و آزمايشگاه  مهندس مورد نياز كارفرما،  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش2-14

 . نيست
  ، بر اساس انحرافي  راههاي به  مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديف، جزو  انحرافي  راههاي  . هزينه2-15

 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دبانآهن و  راه، راه  رشته  پايه  بهاي فهرست
  ، هزينه شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نقشه2-16

 شود. برآورد مي  مقطوع  صورت  و به  شده  تعيين  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي
تا  421001و  420303تا  420301  يها رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17

در زير   شده  تعيين  نبايد از ميزانمنظور شود)  نيز بايد به صورت مقطوع ها يفرد(كه خود اين ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
  از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  بيشتر شود. در صورتي

 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصهات تشريف  ترك  صورت كار به  يا ارجاع  مناقصه
آبرسـاني   راهـداري، ،  و بانـد فرودگـاه   آهن ، راه ، راه برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست  به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2

  كـار بـدون    اجـراي   بـرآورد هزينـه    درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  شبكهآبخيزداري و منابع طبيعي،  روستايي،
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه

بـرآورد    مبلـغ درصـد   5  ميزان  ، به و زهكشي  و آبياري ، آبياري تحت فشار  آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  هزينه

  تجهيز و برچيدن  حد مبلغ  شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  آنها بيش  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3
  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفته به  هاي رشته  كارگاه

 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريك به  برآورد مربوط 
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  كلي  . شرايط3
  را تهيه  تجهيز كارگاه  جانمايي  طرحتجهيز،   براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف3-1

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تاييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  يها دستگاه ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  پيمان  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش  به  . كارفرما با توجه3-2
  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  سازمانهاي و

 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت
  ، در حد متعارف منطقه  شرايط  و همچنين  تجهيز كارگاه  براي  دهش  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3-3
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شود. تجهيز  مي  ، انجام است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  رفرما در زمينهكا  . تعهدات3-4

  انجام،  بابت  از اين  اضافي  پيمانكار است و پرداخت  هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
،  تجهيز اضافي  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

 . است  پرداخت  د)، قابلجدي  قيمت  در تعيين  پايه  از قيمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  قيمت  تنها براي
  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه3-5

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  يها رديفدر   شده  بيني پيش
  كند، در برابر حوادث مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  ساختمانها و تاسيساتخود،   هزينه به  است  . پيمانكار، موظف3-6

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي
شوند.   كار برچيده  از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسيسات3-7

جز ساختمانها و  . به پيمانكار است به  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي (به  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح تجهيزات
، مورد نياز كارفرما  است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش قطعات

  پيمانكار، ساختمانها و تاسيسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازيافتي  مصالح  باشد، بهاي
 شود. كارفرما واگذار مي ، به ياد شده

  پرداخت  . نحوه4
  ها درجوضعيت صورتو در   شده  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  يها رديفاز   هر يك  . هزينه4-1
 شود. مي

  تناسب از كار باشد، به  بخشي به  مربوط  شود، چنانچه مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تامين  كه  ييها رديف  ) هزينه  تبصره
 شود. مي و پرداخت  ، محاسبه پيمان  موضوع عمليات  پيشرفت تناسب شود،به  كارمربوط كل به كه شودودرصورتي مي  ازكارمحاسبه  بخش آن پيشرفت

 شود. ها منظور ميوضعيت صورتپيمانكار، در   پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه4-2
 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت صورت، در  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  نبرچيد  . هزينه4-3
ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در اين حالت بر  ، درج نمي420304تا  420301ي ها رديفهاي مربوط به مهندس مشاور در  نهاز برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزي
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت مي اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
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 ی تجهیز و بر چیدن كارگاهها ردیففهرست 
 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار.تامين و  420101
  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار. تامين و تجهيز ساختمان 420103
  مقطوع تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران. 420201
  مقطوع تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران. 420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعايت بند  آزمايشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  مشاور و آزمايشگاه.

 

(با  تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

 

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعايت بند 

 

هاي مدار بسته با قابليت  تلوزيونتجهيز دفتر مركزي كارفرما با  420305
 مقطوع انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما.

 

) و HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پيمان. حفاظت كار، براساس دستورالعمل

 

انبارهاي سرپوشيده،  هزينه تجهيزو  هاي پشتيباني تامين ساختمان 420401
 مقطوع آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه.

 

  مقطوع تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. 420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر كار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع نيمه عميق. احداث چاه آب عميق يا 420501
  مقطوع تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. 420601
  مقطوع تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتي داخل كارگاه. تامين سيستم 420603
  مقطوع تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه. 420604
  مقطوع تامين سيستم سوخت رساني كارگاه. 420605
  مقطوع تامين راه دسترسي. 420701
  مقطوع هاي سرويس. تامين راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطي. تامين راه 420703
  مقطوع تامين اياب و ذهاب كارگاه. 420801
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين 420901

 مقطوع مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
 

آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه  نصب ماشين 420902
 مقطوع خريد خدمت يا خريد مصالح.

 

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين 420903
 مقطوع برعكس.

 

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس.

 

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه.

 

كوبي و  آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين 421004
 مقطوع سپركوبي به كارگاه و برعكس.

 

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  و كفتهيه لوازم و مصالح  421005
  مقطوع ها. ساخته پل پيش

 بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبك فلزي 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل ديگر.

 

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال 421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

 

پياده و وسايط نقليه از تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين  421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع
 

تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در  421103
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري  شبكه جمع ،رهاي رشته شبكه توزيع آبشود، در كا مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

 

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

 

  مقطوع حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه. 421201
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 مبلغ ( ريال ) واحد شرح شماره
  مقطوع .بيمه تجهيز كارگاه 421301
  مقطوع برچيدن كارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه



 . کارهای جدید٥پیوست 
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 
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 . کارهای جدید٥پیوست 
 

 شود: ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديد  پيشبها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد  فهرست در چنانچه .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
بيني شده باشد و يا روش تعيين  بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي.2

بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عيناً  ها تصريح شده باشد (اعم از اين كه براي آن مقدار پيش قيمت واحد آن در مقدمه فصل
هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه مت با اعمال تمام ضريباز همان قي

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  ي قيمتها رديفدر اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به و  شود ميهاي مربوط) استفاده  ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  )چنانچه تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ مي  توافقها، با پيمانكار  آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
 

 
 
 
 
 
 



تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي  1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 

  
 

   :برقيتاسيسات تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته و كارشناسيكارگروه 
  

      فني) مغالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظا    
    )فني نظام امور معاون( فر قانع جواد سيد  
     مصطفي اشجع مهدوي  

      شريعتي سهيال  

     فريد آدابي  

     امير جهانشاهي  

     
        
   
   محمد مهدي رحمتي   
     معاون نظارت راهبردي

 


