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  1393بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال  ابالغ فهرستموضوع : 
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هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

از نوع » 1393بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي 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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 کاربرد  دستورالعمل
 

  دستورالعمل  اين  شامل شود. ناميده مي مكانيكي  تاسيسات  بهاي  فهرستكه به اختصار   مكانيكي  تاسيسات  رشته  واحد پايه  بهاي  .فهرست1
 : زير است  شرح بها، به  فهرست  واحد رديفها و پيوستهاي  و بهاي  فصلها، شرح  ، مقدمه ، كلياتكاربرد
 كار. پاي  ) مصالح1  پيوست
 . طبقات  ) ضريب2  پيوست
 . باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح3  پيوست
 . كارگاه  ) تجهيز و برچيدن4  پيوست
 ) كارهاي جديد.5پيوست 

 كار بها و مقادير  فهرست  اجرا و تهيه  برآورد هزينه  .نحوه2
رسته ساختمان و ساختمان   مكانيكي  تاسيسات  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  نحوي بها، به فهرست  اين  هاي رديف  .شرح1ـ2

بها   فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  اقالم  نياز كار باشد، كهمورد   اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه  دهد. در مواردي  را پوششصنعتي 
  رديفها، با عالمت  شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهيه اقالم  آن  براي  مناسب  رديف  نكند، شرح  تطبيق
هاي  و بر اساس قيمت قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  هاي رديف  عنوان و به   مشخص  ستاره

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

  ، تعيين1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در اين  شرح  كه  هايي واحد رديف  .بهاي2ـ2
 شوند. مي  دار محسوب ستاره  هاي نيز رديف  اقالم  شوند. اين مي
  تصويب كار، به  اجراي  برآورد هزينه محاسبه  ، هنگام2ـ2 و 1ـ2 هايبند  موضوع  دار ستاره  هاي واحد رديف  و بهاي  شرح الزم است.3ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه
  هاي د رديفبرآور  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي  كه  .در كارهايي4ـ2

الزم است  درصد باشد،) 30سي (بيشتر از  ،  رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  (پايهو مقادير بها   فهرست
  و مستندات قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال و نظارت راهبردي رييس جمهور ريزي برنامهدرمعاونت ،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط
شوند، سقف ياد  مناقصه واگذار مي تشريفات يا ترك مناقصه محدوداز طريق در كارهايي كه  قرار گيرد.  عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده (شده 

 

  ، يا روش هايي يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  .براي5ـ2
  تعيين  روش به  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي هجداگان  ، بايد رديف است  شده  ديگر، تعيين

 شوند. مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  شود. اين  درج  ياد شده  رديف  در مقابلهمراه با مقدار و بهاي كل گردد،  مي  محاسبه  شده
بيش از يك اضافه (يا كسر) بها پيش بيني شده باشد، روش فوق براي هر يك از موارد و به دفعات در صورتي كه براي يك قلم از كار، 

 الزم تكرار خواهد شد.
ها يا  گروه آنها، به  ماهيت به  با توجه  هر فصل  هاي ، رديف جديد  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت .به6ـ2

  از سمت  ترتيب به  كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي زير فصل
 . است  شده  داده  اختصاص  در هر گروه  رديف  شماره آخر، به  و دو رقم  گروه  شمارهبه   بعدي  ، دو رقم فصل  شمارهبه   اول  ، دو رقم چپ

  زير، طبق  هاي ها و هزينه ، ضريب آن به  مربوط  دار  ستاره  هاي بها و رديف  فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  جمع برآورد، به محاسبه  .هنگام7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعيين  روش

 .2  پيوست  دستورالعمل  ، مطابق طبقات  .ضريب2-7-1
براي كارهايي كه به صورت مناقصه و برابر  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 20/1
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 .4  پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  .هزينه3ـ7ـ2
  اين  هاي رديف  و بر حسب  تعيين،  فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينة  .براي8ـ2

 ها رديفاي كل بهواحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  دار ستاره  هاي بها و رديف  فهرست
 شود. مي  ، تهيه ستا

  ،مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي رديف  بهاي كل  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  بهاي كل،  فهرست  در اين
  ، بهمبلغ باالسري ضريب مورد) و  (بر حسب  طبقات  آيد. ضريب مي  دست كار موردنظر، به  براي  فهرست  ها،مبلغ فصل مبلغ  ، و از جمع فصل

 كار خواهد بود.  ، برآورد هزينة اجراي شود، نتيجه مي  اضافه  آن ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، و هزينة شده  ضرب فهرست
  ،  شده  تهيه  ، مجموعة شده  ضميمهبها  فهرست 2  مورد پيوست  بر حسب و  5و 4، 3، 1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمة ، كليات يادشده  مدارك به

 شود. مي  ، ناميده)كار  اجراي  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست
 

  درباره  اطالعاتي  هر نوع  طور كلي آنها و به  تهيه  منبع ، ، تجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس3
  فني  و در مشخصات  باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آن به  نسبت  پيشنهاد قيمت  هيارا  پيمانكار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قيمت  آنها را، كه
شاور يا واحد اين است كه مهندس م "منبع تهيه"منظور از  كند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه كنترل كيفيت و بازرسي فني  پيمان  خصوصي

تهيه كننده برآورد مشخص كند كه اقالم كار ساخت داخل يا خارج كشور است و عالوه بر آن، حداقل نام سه توليد كننده كه همان جنس را با 
 كنند، در مشخصات فني خصوصي كار درج كند. مشخصات مشابه و قيمتهاي نزديك بهم  توليد مي

 

از كار   بها و مقادير هر بخش  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  آنها، بيش  اجراي  نهبرآورد هزي  براي  كه  .در كارهايي4
  كه يبها و مقادير  شود. فهرست مي  تهيه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  يك به  مربوط  كه
  صورت و به  تفكيك كار به  مختلف  برآورد بخشهاي  برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  بخشهاي  براي  تيبتر  اين به

تجهيز و   فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين ميمنضم يكديگر  بها و مقادير كار، به  فهرست  عنوان ، به است  منعكس  نيز در آن  جمع
 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  رچيدنب

. در مورد اجراي تاسيسات مكانيكي ساختمان، مهندس مشاور موظف است پيش از ارجاع كار، براي انجام عمليات و اقدامهاي مشروح زير، 5
و  (Testing, Adjusting and Balancing - TAB)ها  و سيستمها  سازي دستگاه اندازي، به ويژه آزمايش، تنظيم و متعادل مربوط به آزمايش و راه

 ها، مدارك و مشخصات فني الزم را تهيه و جزو اسناد پيمان (مشخصات فني خصوصي) قرار دهد. نيز همكاري در كنترل و تاييد آن
 (Operational Performance Test - O.P.T)هاي الزم در مرحله ساخت و آغاز راه اندازي.  . انجام آزمايش5-1
بيني  با پيش(Functional Performance Test - F.P.T)هاي عملكرد ها و انجام آزمايش ها و سيستم سازي دستگاه . آزمايش، تنظيم و متعادل5-2

 هزينه در فصل كارهاي دستمزدي.
 ي.بيني هزينه در فصل كارهاي دستمزد  . تهيه مجموعه راهبري و نگهداري توسط پيمانكار، با پيش5-3
 . تهيه مدارك آموزش و انجام آموزش گروه راهبري و نگهداري، با پيش بيني هزينه در فصل كارهاي دستمزدي.5-4
 . راهبري و نگهداري توسط پيمانكار در دوره تضمين، بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد.6
االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392فهرست سال براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به .7

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
شود.  بها كه به تاسيسات مكانيكي داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسيسات مكانيكي محوطه يك يا چند ساختمان را نيز شامل مي اين فهرست

 خارج از دامنه كاربرد اين فهرست است.هاي بزرگ، مانند شهركها،  هاي آب و فاضالب محوطه شبكه
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  رديفها، اجزاي  ها و شرح فصل  ، مقدمة .مفاد كليات1
از   واحـد هـر يـك     بهـاي   . كار نيسـت   كامل  مشخصات  كنندة  تعيين  تنهايي  به  ،ها فصل  مقدمة كليات و در  شده  درج مواردها و  رديف  .شرح2

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

و   تأمين  هاي هزينه  و شامل  بودهساختمان   يمكانيك  تاسيسات  رشتة به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينة  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي .قيمت3
  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  تأمين  و ابزار وهمچنين  آالت  ، ماشين انساني  نيروي  كارگيري به

  اندازي و راه  آزمايش  . هزينة كار است  كامل  ، اجراي طور كلي  بهواستقرار، نصب، شستشو و تميز كردن ،  مصالح  ، اتالف در كارگاه  مصالح
بها، عالوه بر آنچه در كليات،  دستگاههاي موضوع اين فهرست . است  شده  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي واحد رديف  مورد) در بهاي  (حسب

 برداري باشد. قطعات و لوازم استاندارد بطور كامل بوده و آماده بهرههاي مربوط درج شده است، بايد شامل كليه  ها و شرح رديف مقدمه فصل
 يا و  ارتفاع ، عمق  بابت  اي اضافه  گونه  . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي بها، قيمت  فهرست  اين  هاي .قيمت4

  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در اين  صراحت  به  كند، جز آنچه  كار را مشكلتر يا مخصوص  اجراي  كه يديگر  كيفيات
 . نيست  پرداخت  ، قابل است

  عبارت  اختصار از درج  براي . است  منظور شده  اندازي راهو   آزمايش ، ، نصب ، حمل تهيه  هاي بها، هزينه  فهرست  اين  هاي رديف  .در قيمت5
 . است  ها صرفنظر شده رديف  در شرح " اندازي و راه،آزمايش  ، نصب حمل ، تهيه"
  از مصالح  يك  هيچ  كيلومتر براي 30مازاد بر   و هزينه  است  شده  بيني رديفها پيش  كيلومتر در قيمت 30  تا فاصله  مصالح  حمل  .هزينه6

 نخواهد شد.  پرداخت
 . است  نشده  بيني بها پيش  فهرست  اين  هاي رديف  دستگاهها، در قيمت  نصب  محل  ساخت  نالها و همچنينها، كا عبور لوله  محل  تعبيه  .هزينه7
كار   اجراي  در برآورد هزينه  كه  قابل پرداخت است ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  باالسريو هزينه   ،طبقات  ضريبهاي  به  مربوط  لغا.مب8

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيشباشد.  ظور شده، من پيمان  به  منضم
 باشد. پرداخت نمي

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

برآورد، نافذ خواهد   مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  ارايهبرآورد   محاسبه نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  .در هر بخش10
 بود.
 رعايت مقررات ملي ساختمان، بسته به مورد، در اجراي كارهاي تاسيسات مكانيكي ساختمان الزامي است..11
 128  شماره  هاي ساختمانها (نشريه  مكانيكي  تاسيسات  عمومي  فني  مشخصاتحسب مورد، بها،   فهرست  در اين  فـني  .منـظور از مشخصات12

 . ودستوركارهاست  اجرايي  هاي در نقشه  شده  تعيين  ، مشخصات پيمان خصوصي  فني  ) مشخصاتمعاونت نظارت راهبردي   امور نظام فني، 
 د.مشاور برس  تأييد مهندس به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  .نمونه13
  گيرد.در مواردي مي  ها، صورت مجلس  ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  كارهاي  گيري . اندازه14
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روش به  گيري ، اندازه است  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه
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  هاي آنها با نقشه  ها و كانالها، بايد مطابقت ، مانند لوله آنها بعداً ميسر نيست  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  پوشيده  از انجام  پس  كه  .عملياتي15
 شوند.  جلسه  مشاور صورت  ، با مهندس شدن  از پوشيده  كار و قبل  اجراي  و دستور كارها، حين  فني  ، مشخصات اجرايي

بها  فهرست  آنها در اين  و تجهيزات  مصالح  ساخت  براي  كه  هايي واحد رديف  كارفرما، بهاي  مشاور و تصويب  تأييد مهندس  .در صورت16
، نيز نافذ ندا شده  معتبر ديگر ساخته هاياستاندارد  و طبق  مشخصات  با همان  كه  و تجهيزاتي  ، در مورد مصالح است  شده  مشخص  استانداردي

 . است
 شود. منظور مي  موقت  هاي وضعيت  در صورت 1  پيوست  كار، مطابق پاي  .مصالح17
پوند) استفاده شود. تقريب حاصل از تبديل  –(اينچ  IP(متريك) به جاي  SIاالمكان سعي شده است از واحدهاي  بها حتي . در اين فهرست 18

 ت.واحدها و گردكردن نتايج، قابل اغماض اس
 صرفنظر شده است. "حداقل"ها و مانند آن، حداقل مورد نياز است، كه براي اختصار از تكرار واژه  ها، اندازه . اعداد مربوط به ظرفيت19
مورد، ساير شرايط ذكر شده  هاي مختلف، ظرفيت مفيد (خروجي) دستگاه در شرايط استاندارد (و بسته به  . اعداد مربوط به ظرفيت دستگاه20
هاي مفيد يا نامي  هاي مورد نياز، در شرايط طراحي، و با ظرفيت هاي اين فهرست با ظرفيت هاي مربوط) است. انطباق رديف مقدمه فصلدر 

 عهده مهندس مشاور است.  مندرج در كاتالوگهاي سازندگان به
 جه قرار گيرد:. در تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد تو21
هـاي اجرايـي، مشخصـات فنـي عمـومي،       . صورتجلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشـه 21-1

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

پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما (در موارد تعيين شده) برسد. تمامي صورتجلسـات   . صورتجلسات بايد به امضاي21-2
بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود. صورتجلسـات  

باشد. ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسـات بـوده    نميفاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد 
 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي و از تعهدات و مسئوليت

ييـد بـاالترين   و تاو ابالغ صرفاً با مسووليت جلسه مطابقت داشته باشد  تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورت. 21-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

. هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه)  قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلسـه مجـاز         21-4
 باشد. نمي
 .  است  شده  محاسبه 1392  سال  چهارم  ماهه سه  هاي قيمت  بها بر مبناي فهرست  .اين22
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  فوالدی  های . لوله اول  فصل
 

  مقدمه
 
  الزم  اي يا دنده  جوشي  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج سياه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  .براي1

و   گالوانيزه  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج درزدار گالوانيزه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح" ضدزنگ  رنگ  دست  ويك
 . است  ظر شدهن ، صرف" الزم  اي دنده  اتصال  مصالح

، 010116تا  010112  هاي )، رديف متوسط  (وزن BS1387يا  DIN2440  استانداردهاي  ، طبق010111تا  010101  هاي رديف  موضوع  هاي .لوله2
) با ضخامت جدار 1(سري  DIN2448استاندارد   ، طبق2  گروه  هاي ، رديف) با ضخامت جدار نرمال1(سري  DIN2458استاندارد   طبق

 . ) است متوسط  (وزن BS1387يا  DIN2440  استانداردهاي  ، طبق3  گروه  هاي و رديف مشخص شده در شرح رديف مربوط
) درصد رديف 15ضخامت جدار بيشتر يا كمتر، پانزده ( متر ميليهاي فوالدي، به ازاي هر يك  لوله  هاي رديف  به  نسبت بهايا كسر  .اضافه3
 متناسبا محاسبه مي شود. متر ميليربوط است. كسر م

  هاي فرعي هاي هوارسان و ساير موتورخانه هاي اصلي، اطاق در موتورخانه  كشي لوله  كه  ، در صورتياين فصل  هاي رديف  به  بهانسبت  .اضافه4
ها و ...  رو، شفت هاي آدم فضاهاي ديگر مانند تونل . براي لوله كشي در است  مربوط  درصد رديف )20بيست (اجرا شود،   نمايان  صورت  به

 هيچ اضافه بهايي پرداخت نخواهد شد.
)، براي واحد وزن كلكتورهاي ساخته شده hot dip galvanizang، با روش فرو بردن در روي مذاب(010501گالوانيزاسيون موضوع رديف  .5

 ميكرون) مشخص نشده است. 56گرم بر متر مربع (ضخامت  400حداقل  از لوله فوالدي سياه (درز دار يا بدون درز) و مقدار روي
 . است شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت .به6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرحگروه شماره

 سياه درزدار.لوله فوالدي  01
 لوله فوالدي سياه بدون درز. 02
 لوله فوالدي گالوانيزه. 03
 كلكتور فوالدي سياه. 04
 گالوانيزاسيون 05
 كلكتور فوالدي گالوانيزه 06
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

(ی دوم اینچ). ١۵قطر نام  لوله فوالدی سیاه درزدار، به  مترطول ٨٨,٣٠٠   ٠١٠١٠١ 

 مترطول ١٠١,٠٠٠  
(سه چهارم ٢٠قطر نام لوله فوالدی سیاه درزدار، به 

 اینچ).
٠١٠١٠٢ 

 ٠١٠١٠٣ (ی اینچ). ٢۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,١١٢  

 مترطول ١٣۶,۵٠٠  
(ی و ی ٣٢لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام 

 چهارم اینچ).
٠١٠١٠۴ 

 مترطول ١۶١,٠٠٠  
(ی و ی دوم ۴٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام 

 اینچ).
٠١٠١٠۵ 

 ٠١٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام  مترطول ٠٠٠,٢٠۴  

 مترطول ٢۶١,٠٠٠  
(دو و ی دوم ۶۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام 

 اینچ).
٠١٠١٠٧ 

 ٠١٠١٠٨ اینچ).(سه  ٨٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  نام  مترطول ٢٩٧,٠٠٠  

 ٠١٠١٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام  مترطول ۴١٩,٠٠٠  

 ٠١٠١١٠ (پنج اینچ). ١٢۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,۵١٧  

 ٠١٠١١١ (شش اینچ). ١۵٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام  مترطول ۶١٠,٠٠٠  

 ٠١٠١١٢ متر. میل ٢١٩٫١لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج  مترطول ٧٧١,٠٠٠  

 ٠١٠١١٣ متر. میل ٢٧٣لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج  مترطول ۵٠٠,١,٠٣٠  

 ٠١٠١١۴ متر. میل ٣٢٣٫٩لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج  مترطول ١,٢٩٢,٠٠٠  

 ٠١٠١١۵ متر. میل ٣۵۵٫۶لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج  مترطول ١,٢٧٧,٠٠٠  

 ٠١٠١١۶ متر. میل ۴٠۶٫۴لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج  مترطول ۶۶٢,٠٠٠,١  

 مترطول ۶٠٠,٩١  
و ٢١٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٢٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠١ 

 مترطول ١٠۵,۵٠٠  
و ٢۶٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٢٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٢ 

 مترطول ١١٨,٠٠٠  
و ٣٣٫٧لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١۴٣  
و ۴٢٫۴لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۴ 

 مترطول ١٧٢,٠٠٠  
و ۴٨٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۵ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٢١٩,٠٠٠  
و ۶٠٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٣٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۶ 

 مترطول ٢٨٠,٠٠٠  
و ٧۶٫١به قطر خارج لوله فوالدی سیاه بدون درز، 

 متر. میل ٣٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٧ 

 مترطول ٣٢٢,٠٠٠  
و ٨٨٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۴ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٨ 

 مترطول ۴۵٩,٠٠٠  
و ١١۴٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۴٫۵ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,۵٧٧  
و ١٣٩٫٧لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۵ضخامت جدار 
٠١٠٢١٠ 

 مترطول ۶٨٨,٠٠٠  
و ١۶٨٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۵ضخامت جدار 
٠١٠٢١١ 

 مترطول ۵٠٠,١,٠١٨  
و ٢١٩٫١لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۶٫٣جدار ضخامت 
٠١٠٢١٢ 

 مترطول ٠٠٠,١,٢٨۵  
و ٢٧٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ۶٫٣ضخامت جدار 
٠١٠٢١٣ 

 مترطول ۶٣۶,۵٠٠,١  
و ٣٢٣٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٧٫١ضخامت جدار 
٠١٠٢١۴ 

 مترطول ١,٨٢۴,۵٠٠  
و ٣۵۵٫۶سیاه بدون درز، به قطر خارج لوله فوالدی 

 متر. میل ٨ضخامت جدار 
٠١٠٢١۵ 

 مترطول ٢,٢٩٣,٠٠٠  
و ۴٠۶٫۴لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٨٫٨ضخامت جدار 
٠١٠٢١۶ 

 ٠١٠٣٠١ (ی دوم اینچ). ١۵قطر نام  لوله فوالدی گالوانیزه، به مترطول ١٠۶,۵٠٠  

 ٠١٠٣٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول ١٢٣,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠٣ (ی اینچ). ٢۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول ١۴۶,۵٠٠  

 مترطول ۵٠٠,١٧٢  
(ی و ی چهارم ٣٢لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام 

 اینچ).
٠١٠٣٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢١  
(ی و ی دوم ۴٠فوالدی گالوانیزه، به قطر نام لوله 

 اینچ).
٠١٠٣٠۵ 

 ٠١٠٣٠۶ (دو اینچ). ۵٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول ٢٧٠,٠٠٠  

 مترطول ٣٣٧,٠٠٠  
(دو و ی دوم ۶۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام 

 اینچ).
٠١٠٣٠٧ 



  فوالدی  های . لوله اول  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠١٠٣٠٨ (سه اینچ). ٨٠گالوانیزه، به قطر نام لوله فوالدی  مترطول ۵٠٠,۴١٠  

 ٠١٠٣٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول ٠٠٠,۵٩۵  

 ٠١٠٣١٠ (پنج اینچ). ١٢۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,٧٧٨  

 ٠١٠٣١١ اینچ).(شش  ١۵٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام  مترطول   

  
 کیلوگرم ۵٢,٩٠٠

تور، از لوله فوالدی سیاه درزدار با کلیه اتصاالت نوع کل
، مصالح الزم برای ساخـت، با ی دسـت رنـ جوش

 ضد زنگ.

٠١٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٨,٢٠٠

تور، از لوله فوالدی سیاه بدون درز، با کلیه اتصاالت کل
، مصالح الزم برای ساخت، با ی دست رنگ نوع جوش

 ضد زنگ.

٠١٠۴٠٢ 

تورهای ساخته شده از لوله فوالدی سیاه. کیلوگرم    گالوانیزاسیون کل ٠١٠۵٠١ 

  
 کیلوگرم 

تور، ساخته شده از فیتینگ ای ها و اتصالیهای دنده کل
 گالوانیزه.

٠١٠۶٠١ 



  چدن  های . لوله دوم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٩  
 

 

  چدن  های . لوله دوم  فصل
 
  مقدمه 
  و مصالح  قطعات  با تمام ISO R531استاندارد   طبق" دار، عبارت سر كاسه  چدني  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده  درج  "  الزم  اتصال
 



  چدن  های . لوله دوم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه   ١٣٩٣رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

(ریال)بهای واحد  مقدار  شماره شرح واحد

 ٠٢٠١٠١ .۵٠لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام  مترطول ۵٢۴,۵٠٠  

 ٠٢٠١٠٢ .٧۵لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطرنام  مترطول ٠٠٠,٧٣۶  

 ٠٢٠١٠٣ .١٠٠لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,٩۵٢  

 ٠٢٠١٠۴ .١٢۵لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,٨٧٠  

 ٠٢٠١٠۵ .١۵٠لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام  مترطول ٠٠٠,٩٨۴  

 ٠٢٠١٠۶ .٢٠٠لوله چدن قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام  مترطول ۵٠٠,١,٢٩٨  



   پروپیلن و پل س ی.وپی.  های . لوله سوم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١  
 

 

   پروپیلن و پل س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
 
  مقدمه 

 
  ، درج» الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  ، با تمامDIN 8062استاندارد   طبق«  ، عبارت فصل  اين 4و  3  هاي گروه رديف  اختصار، در شرح  .براي1

 . است  نشده
يا تمام  DIN1956طبق استاندارد  «) بوده و براي اختصار، عبارت push fit) با اتصال فشاري (05) موضوع گروه (pp( پروپيلن پليهاي  لوله .2

ي، متناسب با مورد استفاده، بايد منطبق بر بند هاي آب درج نشده است. خواص شيميايي، فيزيكي و گرمايي حلقه» قطعات و مصالح الزم
 استانداردهاي معتبر باشد.

 ) هزينه تهيه و اجراي بست لوله منظور نشده است.05هاي گروه ( در بهاي واحد رديف.3
 . است  شده   زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت .به4
 
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ------- 
02 ------- 
 بار. 6با فشار كار   سي . وي . پي  لوله 03
 بار. 4با فشار كار   سي . وي.پي  لوله 04

 )push fitبا اتصال فشاري ( پروپيلن پليلوله  05
 



   پروپیلن و پل س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٣٠,٣٠٠  
متر و میل ۴٠خارج لوله پی.وی.س سخـت، به قطر 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠١ 

 مترطول ٣۴,۵٠٠  
متر و میل ۵٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٢ 

 مترطول ١٠٠,۴۶  
متر و میل ۶٣لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٣ 

 مترطول ۵۴,۴٠٠  
متر و میل ٧۵قطر خارج  لوله پی.وی.س سخـت، به

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠۴ 

 مترطول ۶٩,١٠٠  
متر و میل ٩٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠۵ 

 مترطول ٨٩,٢٠٠  
متر و میل ١١٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠۶ 

 مترطول ١١٠,٠٠٠  
متر و میل ١٢۵سخـت، به قطر خارج لوله پی.وی.س 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,١٣۶  
متر و میل ١۴٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,١٧٠  
متر و میل ١۶٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٩ 

 مترطول ٢١٠,٠٠٠  
متر و میل ١٨٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١٠ 

 مترطول ٢۵٣,٠٠٠  
متر و میل ٢٠٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١١ 

 مترطول ۵٠٠,٣٨٧  
متر و میل ٢۵٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١٢ 

 مترطول ۴٧,٩٠٠  
متر و میل ٧۵لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠١ 

 مترطول ۵٨,٣٠٠  
متر و میل ٩٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٢ 

 مترطول ٧٢,٢٠٠  
متر و میل ١١٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٨۴  
متر و میل ١٢۵لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠۴ 



   پروپیلن و پل س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٧٠٠,٩۴  
متر و میل ١۴٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١٢١  
متر و میل ١۶٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴کار فشار 
٠٣٠۴٠۶ 

 مترطول ١۶٧,٠٠٠  
متر و میل ١٨٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٧ 

 مترطول ١٨۵,۵٠٠  
متر و میل ٢٠٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٢٩١  
متر و میل ٢۵٠لوله پی.وی.س سخـت، به قطر خارج 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٩ 

 ٠٣٠۵٠١ .۴٠پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   

 ٠٣٠۵٠٢ .۵٠پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   

 ٠٣٠۵٠٣ .٧٠پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   

 ٠٣٠۵٠۴ .١٠٠پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   

 ٠٣٠۵٠۵ .١٢۵پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   

 ٠٣٠۵٠۶ .١۵٠پروپیلن، به قطر نام  لوله پل مترطول   



  اتیلن پل  های . لوله چهارم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١۴  
 

 

  اتیلن پل  های . لوله چهارم  فصل
 

  مقدمه
 
  درج ») (پرسي  يا فشاري  اي دنده  از اتصال  اعم  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام«  ، عبارت فصل  اين  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده
 شوند.  و نصب  ، تحويل بندي ، بسته اتيلن پلي  ، از جنس خرطومي  غالفي  بايد در داخل 3  و گروه 1  گروه  هاي لوله .2
 .ANSI/ASTM F877يا  DIN 16892استاندارد   ، طبق1  گروه  ، موضوع)Crosslinked PE, PEX(  اليه  يك  مشبك  اتيلن پلي  هاي لوله .3
، 2  گروه  ، موضوع چسب  و دو اليه )AL(  آلومينيوم  اليه  ، يكPEX  دو اليه  ، شامل)PEX/AL/PEX(  اليه  پنج  مشبك  اتيلن پلي  هاي لوله. 4

 . ANSI/ASTM F1281و  F1335يا  DIN/DVGW W542و  W534استاندارد   طبق
 يا DIN/DVGW W542و  W534  استانداردهاي  ، طبق4  گروه  ، موضوع)PE-RT/AL/PE-RT(  اليه باال، پنج  دماي  اتيلن پلي  هاي لوله. 5
 F1335  وANSI/ASTM F1282 . 

 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به. 6
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اليه  يك  مشبك  اتيلن پلي  لوله 01
 . اليه 5  مشبك  اتيلن پلي  لوله 02
03 ---- 
 . اليه 5باال،   دماي  اتيلن پلي  لوله 04

 



  اتیلن پل  های . لوله چهارم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

متر. میل ١۶یلن مشب ی الیه به قطر خارج ات لوله پل مترطول    ٠۴٠١٠١ 

متر. میل ٢٠مشب ی الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول    ٠۴٠١٠٢ 

متر. میل ٢۵مشب ی الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول    ٠۴٠١٠٣ 

متر. میل ٣٢مشب ی الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول    ٠۴٠١٠۴ 

متر. میل ١۶مشب پنج الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول ۴٠٠,۶٣   ٠۴٠٢٠١ 

متر. میل ٢٠مشب پنج الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول ٧٠,٠٠٠   ٠۴٠٢٠٢ 

متر. میل ٢۵مشب پنج الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول ٩٠٠,٩۶   ٠۴٠٢٠٣ 

متر. میل ٣٢مشب پنج الیه به قطر خارج  لنیات پللوله  مترطول ۵٠٠,١٣١   ٠۴٠٢٠۴ 

  
 مترطول 

١۶قطر خارج  ، پنج الیه به دمای باال لنیات پللوله 
 متر. میل

٠۴٠۴٠١ 

  
 مترطول 

٢٠، پنج الیه به قطر خارج  دمای باال لنیات پللوله 
 متر. میل

٠۴٠۴٠٢ 

  
 مترطول 

٢۵، پنج الیه به قطر خارج  دمای باال لنیات پللوله 
 متر. میل

٠۴٠۴٠٣ 

  
 مترطول 

٣٢، پنج الیه به قطر خارج  دمای باال لنیات پللوله 
 متر. میل

٠۴٠۴٠۴ 



 . پنجم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١۶  
 

 

 . پنجم  فصل



  مس  های . لوله ششم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٧  
 

 

  مس  های . لوله ششم  فصل
 
  مقدمه 
و  اتصال پيش ساخته  قطعات  ، با تمامDIN 1786استاندارد   طبق«  ، عبارت مسي  هاي لوله  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده  ، درج» )Capillary Solderingلحيمي مويينگي ( اتصال براي  الزم  مصالح



  مس  های . لوله ششم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته   ١٣٩٣تاسیسات م

  

 
 

 

١٨  
 

 

       
بهای کل 

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

 مترطول ٠٠٠,١٢۶  
و حداقل ١٢لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. ضخامـت جدار ی میل
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ١۵٨,٠٠٠  
و حداقل ١۵لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. ضخامـت جدار ی میل
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٨  
و حداقل ١٨خارج  لوله مس بدون درز، به قطر

 متر. ضخامـت جدار ی میل
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ٢٣٣,٠٠٠  
و حداقل ٢٢لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. ضخامـت جدار ی میل
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ٣٧٣,٠٠٠  
و حداقل ٢٨لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,۴٣٧  
وحداقل ٣۵لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,۵٣٧  
و حداقل ۴٢لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,٨۴٨  
و حداقل ۵۴لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠١۶  
و حداقل ۶۴لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ١,٢١٧,٠٠٠  
و حداقل ٧۶٫١لوله مس بدون درز، به قطر خارج 

 متر. میل ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١١٠ 
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. شیرها هفتم  فصل  
 
  مقدمه 
 . است  نشده  ، درج» اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام«  ، عبارت و چدني  اي دنده  شيرهاي  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .1
 ) هستند. يا برنزي  (برنجي  مس  آلياژهاي  ، از جنس اي دنده  شيرهاي .2
 هستند.  برنزي  داخلي  و قطعاتخاكستري   چدن  از جنس  اي بدنه  ، داراي دار فلنج  چدني  شيرهاي .3
 ، از نوع لواليي است.7و  3هاي  موضوع گروه،  طرفه يك  شيرهاي .4
و   بندي ، واشر آب مقابل  فلنجهاي  و اتصال  تهيه  ، هزينهاي بدون فلنج فلنجي و شيرهاي پروانه  شيرهاي  به  وطمرب  هاي واحد رديف  در بهاي .5

 . است شده  ، منظور  الزم  و مهره  پيچ
 . ) استPN10( 10شيرها،   فشار نامي .6
 . است  مربوط  رديف  درصد بهاي )50پنجاه ()، PN16( 16  با فشار نامي  شيرهاي  بها، براي اضافه .7
 .است  ماسوره  با مهره  رادياتور، همراه  رگالژ و دوبل  ساده  شيرهاي .8
 هستند.  كرمهبرنجي يا برنزي با روكش رادياتور،   به  مربوط  ، زانو و زانو قفلي ، هواگيري ، سادهرگالژ  دوبل  شيرهاي .9
اي چدني از نوع دوسر فلنج باشد هفتاد و  )، چنانچه شير پروانه12اي چدني بدون فلنج (گروه  نه. اضافه بها، نسبت به رديف شيرهاي پروا10

 ) درصد رديف مربوط است.75پنج (
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .11

 

 ها مختصر گروه  شرحو   شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اي دنده  كشويي  شير فلكه 01
 . اي دنده  فلزي  كف  شير فلكه 02
 . اي دنده  طرفه شير يك 03
04 ----- 
 دار. فلنج  چدني  كشويي  شير فلكه 05
 دار. فلنج  چدني  فلزي  كف  شير فلكه 06
 دار. فلنج  چدني  طرفه شير يك 07
 رادياتور.  به  مربوط  شيرها و زانوهاي 08
 دار شير فلكه كشويي فوالدي فلنج 09
 دار شير كف فلزي فوالدي فلنج 10
 دار طرفه فوالدي فلنج شير يك 11
 اي چدني بدون فلنج شير پروانه 12
 اي فوالدي بدون فلنج شير پروانه 13
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بهای کل 

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

ه کشویی دنده عدد ٠٠٠,٢٠۵   (ی دوم اینچ). ١۵ای، به قطر نام  شیرفل ٠٧٠١٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴٢۶  
ه کشویی دنده (سه چهارم ٢٠ای، به قطر نام  شیرفل

 اینچ).
٠٧٠١٠٢ 

ه کشویی دنده عدد ۴۵١,٠٠٠    ٠٧٠١٠٣ (ی اینچ). ٢۵ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ۵٠٠,۵۶٩  
ه کشویی دنده (ی و ی ٣٢ای، به قطر نام  شیرفل

 چهارم اینچ).
٠٧٠١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٧١٨  
ه کشویی (ی و ی دوم ۴٠ای، به قطر نام  دنده شیرفل

 اینچ).
٠٧٠١٠۵ 

ه کشویی دنده عدد ١,٣٨٣,٠٠٠    ٠٧٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ١,٩٨۵,۵٠٠  
ه کشویی دنده (دو و ی دوم ۶۵ای، به قطر نام  شیرفل

 اینچ).
٠٧٠١٠٧ 

ه کشویی دنده عدد ۵٠٠,۶٧٧,٢    ٠٧٠١٠٨ (سه اینچ). ٨٠نام ای، به قطر  شیرفل

ه کشویی دنده عدد ۴,۵٩٧,٠٠٠    ٠٧٠١٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ٣٠٣,٠٠٠  
ه کف فلزی دنده (ی دوم ١۵ای، به قطر نام  شیرفل

 اینچ).
٠٧٠٢٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣٨٠  
ه کف فلزی دنده (سه چهارم ٢٠ای، به قطر نام  شیرفل

 اینچ).
٠٧٠٢٠٢ 

ه کف فلزی دنده عدد ٠٠٠,٧٣۴    ٠٧٠٢٠٣ (ی اینچ). ٢۵ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ٨٢٧,٠٠٠  
ه کف فلزی دنده (ی و ی ٣٢ای، به قطر نام  شیرفل

 چهارم اینچ).
٠٧٠٢٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٩٨١  
ه کف فلزی دنده (ی و ی ۴٠ای، به قطر نام  شیرفل

 دوم اینچ).
٠٧٠٢٠۵ 

ه کف فلزی دنده عدد ۵۵٧,٠٠٠,١    ٠٧٠٢٠۶ (دو اینچ). ۵٠ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ٣,٨٩۴,۵٠٠  
ه کف فلزی دنده (دو و ی ۶۵ای، به قطر نام  شیرفل

 دوم اینچ).
٠٧٠٢٠٧ 

ه کف فلزی دنده عدد ۵٠٠,۵,۶١١    ٠٧٠٢٠٨ (سه اینچ). ٨٠ای، به قطر نام  شیرفل

 عدد ۵٠٠,٩,٢١٢  
ه  (چهار ١٠٠ای، به قطر نام  کف فلزی دندهشیرفل

 اینچ).
٠٧٠٢٠٩ 

طرفه دنده عدد ٢٣٠,٠٠٠    ٠٧٠٣٠١ (ی دوم اینچ). ١۵ای، به قطر نام  شیر ی

طرفه دنده عدد ٢٨۴,۵٠٠    ٠٧٠٣٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠ای، به قطر نام  شیر ی

طرفه دنده عدد ٠٠٠,۴۴۶    ٠٧٠٣٠٣ اینچ).(ی  ٢۵ای، به قطر نام  شیر ی
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بهای کل 

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

 عدد ۵۶۴,۵٠٠  
طرفه دنده (ی و ی چهارم ٣٢ای، به قطرنام  شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٣٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٨١٩  
طرفه دنده (ی و ی دوم ۴٠ای، به قطر نام  شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٣٠۵ 

طرفه دنده عدد ١,٢۵٢,٠٠٠    ٠٧٠٣٠۶ (دو اینچ). ۵٠ای، به قطر نام  شیر ی

 عدد ۵٠٠,٢,٣٨٩  
طرفه دنده (دو و ی دوم ۶۵ای، به قطر نام  شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٣٠٧ 

طرفه دنده عدد ۵٠٠,٣,٠٨١    ٠٧٠٣٠٨ (سه اینچ). ٨٠ای، به قطر نام  شیر ی

طرفه دنده عدد ۵٠٠,٨٨٢,۴    ٠٧٠٣٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠ای، به قطر نام  شیر ی

 عدد ۵٠٠,۴٣٠,٢  
ه کشویی چدن فلنج دار، به  (دو ۵٠قطر نام شیر فل

 اینچ).
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ٢,٩٠٨,٠٠٠  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (دو و ۶۵شیرفل

 ی دوم اینچ).
٠٧٠۵٠٢ 

 عدد ٣,٣٧۴,۵٠٠  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (سه ٨٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٣,٩۵٧  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (چهار ١٠٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠۴ 

 عدد ١٣٠,٠٠٠,۵  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (پنج ١٢۵شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠۵ 

 عدد ۵٠٠,۶,۴٠٩  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (شش ١۵٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٩,٧٧۴  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (هشت ٢٠٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠٧ 

 عدد ١۵,۶۴١,٠٠٠  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (ده ٢۵٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠٨ 

 عدد ۵٢٠,٠٠٠,٢١  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  (دوازده ٣٠٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۵٠٩ 

 عدد ۴٠,٠٩۵,۵٠٠  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  ٣۵٠شیرفل

 اینچ).(چهارده 
٠٧٠۵١٠ 

 عدد ۶٩٢,٠٠٠,۴١  
ه کشویی چدن فلنج دار، به قطر نام  ۴٠٠شیرفل

 (شانزده اینچ).
٠٧٠۵١١ 
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بهای کل 

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

 عدد ٣,٠٢١,٠٠٠  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  (دو ۵٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۶٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣,٩۶۴  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطرنام  (دو و ۶۵شیرفل

 اینچ).ی دوم 
٠٧٠۶٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٩٨٠,۴  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  (سه ٨٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۶٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۵,۶٣۴  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  ١٠٠شیرفل

 (چهار اینچ).
٠٧٠۶٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۴١٢,٨  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  (پنج ١٢۵شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۶٠۵ 

 عدد ۵٠٠,١٠,٩۶٩  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  ١۵٠شیرفل

 (شش اینچ).
٠٧٠۶٠۶ 

 عدد ٣۵٩,٠٠٠,١۶  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  ٢٠٠شیرفل

 (هشت اینچ).
٠٧٠۶٠٧ 

 عدد ٣٠,٠١١,٠٠٠  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  (ده ٢۵٠شیرفل

 اینچ).
٠٧٠۶٠٨ 

 عدد ٠٠٠,۴٧۶,۵٧  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام شیرفل

 (دوازده اینچ).٣٠٠
٠٧٠۶٠٩ 

 عدد ۶١,٣٨١,٠٠٠  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  ٣۵٠شیرفل

 (چهارده اینچ).
٠٧٠۶١٠ 

 عدد ١۴٩,٠٠٠,۶۵  
ه کف فلزی چدن فلنج دار، به قطر نام  ۴٠٠شیرفل

 (شانزده اینچ).
٠٧٠۶١١ 

طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٢,٠۶١    ٠٧٠٧٠١ (دو اینچ). ۵٠شیر ی

 عدد ۵٠٠,٢,٩٠٣  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  (دو و ی ۶۵شیر ی

 دوم اینچ).
٠٧٠٧٠٢ 

طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  عدد ۴٧۵,۵٠٠,٣    ٠٧٠٧٠٣ (سه اینچ). ٨٠شیر ی

 عدد ٠١٨,٠٠٠,۴  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  (چهار ١٠٠شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧٠۴ 

طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٢٨١,۵   (پنج اینچ). ١٢۵شیر ی ٠٧٠٧٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٨٢٨,۶  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  (شش ١۵٠شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧٠۶ 
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بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,١٠,٣۴٩  
طرفه چدن  (هشت ٢٠٠فلنج دار، به قطر نام شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧٠٧ 

طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٠٠,١۴۶,١۶    ٠٧٠٧٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠شیر ی

 عدد ۶٣١,٠٠٠,٢٢  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  (دوازده ٣٠٠شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧٠٩ 

 عدد ٠٠٠,٣۴,۶١۶  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر  (چهارده ٣۵٠نام شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧١٠ 

 عدد ٣٧,٨٧٩,٠٠٠  
طرفه چدن فلنج دار، به قطر نام  (شانزده ۴٠٠شیر ی

 اینچ).
٠٧٠٧١١ 

 عدد ٠٠٠,١٨۵  
(ی دوم ١۵شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نام 

 اینچ).
٠٧٠٨٠١ 

 عدد ٢٧٢,٠٠٠  
(سه چهارم ٢٠شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطرنام 

 اینچ).
٠٧٠٨٠٢ 

 ٠٧٠٨٠٣ (ی دوم اینچ). ١۵شیر ساده رادیاتور، به قطر نام  عدد ١٠٨,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠۴ (سه چهارم اینچ). ٢٠شیر ساده رادیاتور، به قطرنام  عدد ۵٠٠,١۵٣  

 ٠٧٠٨٠۵ (ی دوم اینچ). ١۵زانوی رادیاتور، به قطرنام  عدد ٩١,٩٠٠  

 ٠٧٠٨٠۶ (سه چهارم اینچ). ٢٠رادیاتور، به قطرنام زانوی  عدد ۵٠٠,١٠٣  

 ٠٧٠٨٠٧ (ی دوم اینچ). ١۵زانو قفل رادیاتور، به قطرنام  عدد ١٠٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٨ (سه چهارم اینچ). ٢٠زانو قفل رادیاتور، به قطرنام  عدد ١۴٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٩ (ی هشتم اینچ). ۴شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنام  عدد ٩٠٠,١۵  

 ٠٧٠٨١٠ (سه هشتم اینچ). ١٠شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنام  عدد ٢١,٨٠٠  

 ٠٧٠٩٠١ (دو اینچ). ۵٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج عدد   

  
 عدد 

(دو و ی ۶۵دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 دوم اینچ).

٠٧٠٩٠٢ 

 ٠٧٠٩٠٣ (سه اینچ). ٨٠دار، به قطرنام  فلنجشیر کشویی فوالدی  عدد   

  
 عدد 

(چهار ١٠٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠۴ 

(پنج اینچ). ١٢۵دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج عدد    ٠٧٠٩٠۵ 

  
 عدد 

(شش ١۵٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠۶ 



. شیرها هفتم  فصل  
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد 

(هشت ٢٠٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠٧ 

 ٠٧٠٩٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج عدد   

  
 عدد 

(دوازده ٣٠٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠٩ 

  
 عدد 

(چهارده ٣۵٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩١٠ 

  
 عدد 

(شانزده ۴٠٠دار، به قطرنام  شیر کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩١١ 

(دو اینچ). ۵٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج عدد    ٠٧١٠٠١ 

  
 عدد 

(دو و ی ۶۵دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 دوم اینچ).

٠٧١٠٠٢ 

  
 عدد 

(سه ٨٠دار، به قطرنام  فلزی فوالدی فلنجشیر کف 
 اینچ).

٠٧١٠٠٣ 

  
 عدد 

(چهار ١٠٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠۴ 

  
 عدد 

(پنج ١٢۵دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠۵ 

  
 عدد 

(شش ١۵٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠۶ 

  
 عدد 

(هشت ٢٠٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠٧ 

  
 عدد 

(ده ٢۵٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠٨ 

  
 عدد 

(دوازده ٣٠٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠٠٩ 

  
 عدد 

(چهارده ٣۵٠دار، به قطرنام  فلنجشیر کف فلزی فوالدی 
 اینچ).

٠٧١٠١٠ 

  
 عدد 

(شانزده ۴٠٠دار، به قطرنام  شیر کف فلزی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧١٠١١ 

 ٠٧١١٠١ (دو اینچ). ۵٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی عدد   



. شیرها هفتم  فصل  
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٢۵  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 عدد 

(دو و ی ۶۵دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).دوم 

٠٧١١٠٢ 

 ٠٧١١٠٣ (سه اینچ). ٨٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی عدد   

  
 عدد 

(چهار ١٠٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١٠۴ 

  
 عدد 

(پنج ١٢۵دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١٠۵ 

  
 عدد 

(شش ١۵٠دار، به قطرنام  فلنجطرفه فوالدی  شیر ی
 اینچ).

٠٧١١٠۶ 

  
 عدد 

(هشت ٢٠٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١٠٧ 

(ده اینچ). ٢۵٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی عدد    ٠٧١١٠٨ 

  
 عدد 

(دوازده ٣٠٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١٠٩ 

  
 عدد 

(چهارده ٣۵٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١١٠ 

  
 عدد 

(شانزده ۴٠٠دار، به قطرنام  طرفه فوالدی فلنج شیر ی
 اینچ).

٠٧١١١١ 

(دو اینچ). ۵٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه عدد ١,٠٩١,٠٠٠   ٠٧١٢٠١ 

 عدد ١,٢٧۶,۵٠٠  
(دو و ی ۶۵ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  پروانهشیر 

 دوم اینچ).
٠٧١٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۵,١  
(سه ٨٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٣ 

 عدد ٠٠٠,١,٧٧۴  
(چهار ١٠٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠۴ 

 عدد ٢,٣٨١,٠٠٠  
(پنج ١٢۵ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  پروانهشیر 

 اینچ).
٠٧١٢٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٢,٨۶٧  
(شش ١۵٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٢۶٧,۴  
(هشت ٢٠٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٧ 



. شیرها هفتم  فصل  
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٢۶  
 

 

       
بهای کل 

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

 عدد ۵٠٠,۶,۴۶٧  
(ده ٢۵٠بدون فلنج، به قطرنام  ای چدن شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٨ 

 عدد ٠٠٠,٩,٢۶۶  
(دوازده ٣٠٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٩ 

 عدد ۵٠٠,۶٠٩,١٧  
(چهارده ٣۵٠ای چدن بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢١٠ 

 عدد ۵٧١,٠٠٠,٢١  
(شانزده ۴٠٠فلنج، به قطرنام ای چدن بدون  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢١١ 

  
 عدد 

(دو ۵٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠١ 

  
 عدد 

(دو و ۶۵ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 ی دوم اینچ).

٠٧١٣٠٢ 

  
 عدد 

(سه ٨٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠٣ 

  
 عدد 

(چهار ١٠٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠۴ 

  
 عدد 

(پنج ١٢۵ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠۵ 

  
 عدد 

(شش ١۵٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠۶ 

  
 عدد 

(هشت ٢٠٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  پروانهشیر 
 اینچ).

٠٧١٣٠٧ 

  
 عدد 

(ده ٢۵٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠٨ 

  
 عدد 

(دوازده ٣٠٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠٩ 

  
 عدد 

٣۵٠قطرنام ای فوالدی بدون فلنج، به  شیر پروانه
 (چهارده اینچ).

٠٧١٣١٠ 

  
 عدد 

(شانزده ۴٠٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣١١ 
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٢٧  
 

 

 )Expansion Joint(  انبساط  . قطعه هشتم فصل
 

  مقدمه
 
  مهار و با جابجايي  بدون دار)، و دوجداره (اتصال فلنج  (اتصال جوشي) جداره  يك  آكاردئوني  ، از نوع فصل  اين  موضوع  انبساط  هاي قطعه .1

 هستند.  مناسب (axial)محوري )  و انقباض  (انبساط
  قسمتفوالدي ولي جنس « ، عبارت1  گروه  هاي رديف  موضوع  جوشي  نوع  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي رديف  شرحاختصار، در   براي .2

دار  فلنج  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح»  اتصال  براي  الزم  مصالح  ، با تمام (stainless steel) ناپذير  از فوالد زنگ  آكاردئوني
  ، پيچ بندي ، واشر آب اضافي  مقابل  ، با دو فلنج  ناپذير  فوالد زنگاز   آكاردئوني  قسمت  جنسفوالدي ولي  " ، عبارت2  گروه  هاي رديف  وضوعم

 . است  نشده  ، درج" اتصال  براي  الزم  مصالح  وتمام  و مهره
 .است  مربوط  درصد رديف )40چهل (باشد،   دو جداره  نبساطا  قطعه  ، چنانچه جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .3
 است.  مربوط  درصد رديف )35سي و پنج (و مهاردار باشد،   جداره  يك  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4
 است.  مربوط  درصد رديف )45چهل و پنج (و مهاردار باشد،   ارهدو جد  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشي  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .5
 است.  مربوط  درصد رديف )25بيست و پنج (مهاردار باشد،   انبساط  قطعه  دار، چنانچه فلنج  نوع  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .6

 ) استPN10( 10هاي انبساط  . فشار نامي قطعه07
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  به .8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . جوشي  نوع  انبساط  قطعه 01
 دار. فلنج  نوع  انبساط  قطعه 02
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بهای کل 

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

، به قطر نام  عدد ۶٧١,٠٠٠    ٠٨٠١٠١ .١۵قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۵٠٠,۶٨١    ٠٨٠١٠٢ .٢٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۵٠٠,۶٨٩    ٠٨٠١٠٣ .٢۵قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٧١٣    ٠٨٠١٠۴ .٣٢قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٧١٩,٠٠٠    ٠٨٠١٠۵ .۴٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٩٨٠,٠٠٠    ٠٨٠١٠۶ .۵٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ١,٢٢٨,٠٠٠    ٠٨٠١٠٧ .۶۵قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۵٠٠,۴٣٩,١    ٠٨٠١٠٨ .٨٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۶٩٢,٠٠٠,١    ٠٨٠١٠٩ .١٠٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٣,٠٠۶,۵٠٠    ٠٨٠١١٠ .١٢۵قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ۵٠٠,۴٨١,٣    ٠٨٠١١١ .١۵٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٠٩١,٠٠٠,۴    ٠٨٠١١٢ .٢٠٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٠٠٠,۵,۶٩۴    ٠٨٠١١٣ .٢۵٠قطعه انبساط، نوع جوش

، به قطر نام  عدد ٧,٧٢۴,۵٠٠    ٠٨٠١١۴ .٣٠٠قطعه انبساط، نوع جوش

 ٠٨٠٢٠١ .۶۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ۵٠٠,١,٨٨٨  

 ٠٨٠٢٠٢ .٨٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ٢,٢٩٢,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ .١٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٠٠,۵٨۴,٢  

 ٠٨٠٢٠۴ .١٢۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٠۴٨,۴  

 ٠٨٠٢٠۵ .١۵٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٩۴,۵٠٠,۵  

 ٠٨٠٢٠۶ .٢٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٢٧٧,۶  

 ٠٨٠٢٠٧ .٢۵٠به قطر نام قطعه انبساط، نوع فلنج دار،  عدد ۶۶٩,٠٠٠,٨  

 ٠٨٠٢٠٨ .٣٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد ١١,٣٣٣,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٩ .٣۵٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد   

 ٠٨٠٢١٠ .۴٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام  عدد   
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 )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
 
  مقدمه 
 
گيرها، حسب مورد، بايد  ها و روش آزمون اين لرزه ويژگي مهار هستند.  دار و بدون ، فلنج الستيكي  ، از نوع فصل  اين  موضوع  گيرهاي لرزه .1

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد. 4062مطابق استاندارد شماره 
  الزم  لحمصا  و تمام  و مهره  ، پيچ بندي ، واشر آب اضافي  مقابل  با دو فلنج«  گيرها، عبارت لرزه  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .2

 . است شده ن  ، درج» اتصال  براي
 . است  مربوط  درصد رديف )12دوازده (گير مهاردار باشد،  لرزه  ، در صورتيكه فصل  اين  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .3
 . است )PN10( 10گيرها  لرزه  فشار نامي .4
 ) درصد رديف مربوط است.25اشد، بيست و پنج (ب (PN16) 16كه لرزه گير با فشار نامي  فه بها در صورتي ااض .5
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انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣٠  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٠٩٠١٠١ (ی و ی چهارم اینچ). ٣٢لرزه گیر، به قطرنام  عدد ۵٠٠,٧١٨  

 ٠٩٠١٠٢ (ی و ی دوم اینچ). ۴٠لرزه گیر، به قطرنام  عدد ٧٧٧,٠٠٠  

 ٠٩٠١٠٣ (دو اینچ). ۵٠لرزه گیر، به قطرنام  عدد ۵٠٠,٨۵٩  

 ٠٩٠١٠۴ (دو و ی دوم اینچ). ۶۵لرزه گیر، به قطرنام  عدد ۵٠٠,١,٠٢٢  

 ٠٩٠١٠۵ (سه اینچ). ٨٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد ١,١۴٧,٠٠٠  

 ٠٩٠١٠۶ (چهار اینچ). ١٠٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد ١,٣٧۵,۵٠٠  

 ٠٩٠١٠٧ (پنج اینچ). ١٢۵لرزه گیر، به قطرنام  عدد ٠٠٠,١,٩٢۴  

 ٠٩٠١٠٨ اینچ). (شش ١۵٠لرزه گیر، به قطرنام  عدد ۵٠٠,۶٩٠,٢  

 ٠٩٠١٠٩ (هشت اینچ). ٢٠٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد ۵٠٠,١٣٨,۴  

 ٠٩٠١١٠ (ده اینچ). ٢۵٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد ۶,۵۴٨,٠٠٠  

 ٠٩٠١١١ (دوازده اینچ). ٣٠٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد ۶٣۶,۵٠٠,٧  

 ٠٩٠١١٢ (چهارده اینچ). ٣۵٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد   

 ٠٩٠١١٣ (شانزده اینچ). ۴٠٠لرزه گیر، به قطر نام  عدد   



  . صاف یازدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣١  
 

 

  . صاف یازدهم  فصل
 
  مقدمه 
 
، 2  گروه  هاي رديف  موضوع  هاي ) و صافي يا برنزي  (برنجي  مس  آلياژهاي  از جنس و  اي دنده  ، نوع1  گروه  هاي رديف  موضوع  هاي صافي .1

 هستند.خاكستري   چدن  دار و از جنس فلنج  نوع
  الزم  مصالح  با تمام  ناپذير  زنگ  يا فوالدي  برنجي  توري  انضمام  به«  ، عبارت اي دنده  هاي صافي  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  براي .2

  توري  انضمام  ، به مناسب  و مهره  ، واشر، پيچ اضافي  مقابل  با دو فلنج « دار، عبارت فلنج  هاي صافي  به  مربوط  هاي رديف  و در شرح»  اتصال  براي
 . است  نشده  ، درج» اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام  ناپذير  زنگ  يا فوالدي  برنجي

 . است )PN10( 10ها، صافي  فشار نامي .3
 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف  به  دسترسي  منظور سهولت  به .4
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اي دنده  صافي 01
 دار. فلنج  صافي 02

  
 



  . صاف یازدهم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه   ١٣٩٣رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ١١٠١٠١ (ی دوم اینچ). ١۵ای، به قطر نام  صاف دنده عدد ۵٠٠,٢۴٨  

 ١١٠١٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠ای، به قطر نام  صاف دنده عدد ٣٧۵,۵٠٠  

 ١١٠١٠٣ ای، به قطر نام ی اینچ. صاف دنده عدد ۵٠٧,٠٠٠  

 ١١٠١٠۴ (ی اینچ). ٢۵ای، به قطرنام  صاف دنده عدد ٧۶۶,۵٠٠  

 ١١٠١٠۵ (ی و ی دوم اینچ). ۴٠ای، به قطر نام  صاف دنده عدد ۵٠٠,١,٠٨٢  

 ١١٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠ای، به قطر نام  صاف دنده عدد ٠٠٠,۶١۶,١  

 ١١٠١٠٧ (دو و ی دوم اینچ). ۶۵ای، به قطر نام  صاف دنده عدد ٢,٩١۵,۵٠٠  

 ١١٠٢٠١ (دو اینچ). ۵٠نام صاف فلنج دار، به قطر  عدد ۵٠٠,١,٩٩٠  

 ١١٠٢٠٢ (دو و ی دوم اینچ). ۶۵صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٢,٣۴١,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٣ (سه اینچ). ٨٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٢,٩٨۶,۵٠٠  

 ١١٠٢٠۴ (چهار اینچ). ١٠٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ۶٣۵,۵٠٠,٣  

 ١١٠٢٠۵ (پنج اینچ). ١٢۵فلنج دار، به قطر نام صاف  عدد ٧۵٩,٠٠٠,۴  

 ١١٠٢٠۶ (شش اینچ). ١۵٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٩۴۶,۵  

 ١١٠٢٠٧ (هشت اینچ). ٢٠٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٩,٩٨٨,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٢٠٠,٠٠٠,١۵  

 ١١٠٢٠٩ (دوازده اینچ). ٣٠٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٢١,٧٠۶,۵٠٠  

 ١١٠٢١٠ (چهارده اینچ). ٣۵٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٠٠,۶٨۶,٣٢  

 ١١٠٢١١ (شانزده اینچ). ۴٠٠صاف فلنج دار، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٨٧۴,٢۶  



  گرم آب  حرارت  . دی دوازدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣٣  
 

 

  گرم آب  حرارت  . دی دوازدهم  فصل
 

  مقدمه
 
وده و روش آزمون ظرفيت ب  كيفيت  بازرسي  گواهي  معتبر و داراي  از استانداردهاي  با يكي  ، بايد مطابق فصل  اين  موضوع  هاي ديگ  ساخت .1

 4473و  4472، 4231هاي طراحي و ساخت و ساير ضوابط، بسته به مورد، بايد مطابق استانداردهاي شماره  و بازده حرارتي، ويژگي
 اشد.موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ب

، واشر نسوز،  مقابل  هاي بازديد، فلنج  هاي  دود، دريچه  هاي  دريچه،  ، پايه ديگ  اصلي  قطعات  )، شامل قطعاتي  (نوع  گرم آب  چدني  هاي ديگ .2
 باشند. مي  طور كامل  بهجمع شده نسوز و آجرنسوز،   رنگ  دست با يك  ، عايقكاري فلزي  و روپوش مهار ميل

شير اطمينان،   ، شامل)fire tubeلوله دود (  وعسانتيگراد، از ن  درجه 120 كار  و حداكثر دماي بار 4، با فشار كار  گرم آب  فوالدي  هاي ديگ .3
(بدون لوازم كنترل   طور كامل  به آميزي، ، تابلوي برق و رنگعايق ، ، روپوش مقابل  هاي بازديد، فلنج  هاي  دود، دريچه  هاي  دريچه شير تخليه،

 .است خودكار و لوازم نشان دهنده)
  سه  ، بايد از نوع3در بند   ياد شده  بر مشخصات  ، عالوه در ساعت  كيلو كالري 1،500،000از   بيش  با ظرفيت  گرم آب  فوالدي  هاي ديگ .4

 رو) باشند. آدم  بازديد و دريچه  ، سكوي نردبان (مجهز به  كامل  (three pass)عبوري
 . است  مربوط  درصد رديف )5پنج (ار، فشار ك  بار افزايش  هر يك  ازاي  ، به120205تا  120201  هاي رديف  به  بها نسبت  اضافه .5
گرم (چدني يا فوالدي) با ظرفيت مورد نظر، از رديف مربوط به كمترين ظرفيت شروع و متواليا ظرفيت مازاد  اي محاسبه بهاي ديگ آببر .6

 هاي مورد استفاده، بهاي ديگ ياد شده است. شود. حاصل جمع بهاي كل رديف هاي بعدي تكميل مي با رديف
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .7
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . گرم  آب  چدني  ديگ 01
 . گرم  آب  فوالدي  ديگ 02

 



  گرم آب  حرارت  . دی دوازدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
٢۶١,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت تا دی چدن  کیلوکالری در ۶۵٠٠٠آب
 ساعـت.

١٢٠١٠١ 

  
٢٢٠,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از کیلوکالری ۶۵٠٠٠دی چدن آب
 کیلوکالری در ساعـت. ١٣٠٠٠٠تا

١٢٠١٠٢ 

  
١٧٢,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از ١٣٠٠٠٠دی چدن آب
 کیلوکالری در ساعـت.

١٢٠١٠٣ 

  
۴۶٢,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت تا  کیلوکالری در ۴٠٠٠٠٠دی فوالدی آب
 ساعـت.

١٢٠٢٠١ 

  
٣٩٧,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از ۴٠٠٠٠٠دی فوالدی آب
 کیلوکالری در ساعـت. ۶۵٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠٢ 

  
٣۶۶,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از ۶۵٠٠٠٠دی فوالدی آب
 کیلوکالری در ساعـت. ١٠٠٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠٣ 

  
٣۵١,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از ١٠٠٠٠٠٠دی فوالدی آب
 کیلوکالری در ساعـت. ١۵٠٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠۴ 

  
٣۴٢,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 
 ساعت

رم، برای ظرفیت بیش از ١۵٠٠٠٠٠دی فوالدی آب
 کیلوکالری در ساعـت.

١٢٠٢٠۵ 



 . دی بخار سیزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣۵  
 

 

 . دی بخار سیزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
  از استانداردهاي  ا يكيموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ي 4231با استاندارد شماره   ، بايد مطابق فصل  اين  موضوع  هاي ديگ .1

 باشد. كيفيت  بازرسي  گواهي  و دارايديگر معتبر 
 معتبر را دارا باشد.  از استانداردهاي  يكي  ، طبق آزمايش  گواهيبايد   سازنده  توسط  شده  اعالم  هاي ظرفيت .2
  و پوستهدود   فوالدي  هاي ، با لوله بار 10، فشار )fire tube( هاي دود بالوله ،تمام خودكار،  ، يكپارچه فصل  اين  بخار موضوع  هاي ديگ .3

،  و جداكننده  تغذيه  بخار، شيرهاي  ، شير قطع ، شير اطمينان لواليي  و درهاي  گيرد)، روپوش را در برمي  احتراق  ها و فضاي لوله  (كه  فوالدي
  و نيز سيستم  ليدها و غيرهها، ك فيوزها، رله  كليه  ، شامل برق  فشار و تابلوي  كنترل خودكار  ، سيستم آب  سطح  ، كنترل تغذيه  پمپ  فشارسنج
 . است  گازوييل  سوختتمامي لوازم كنترل و ايمني، براي و  )forced draft fanشامل پمپ سوخت، پايه و بادزن رانشي(  احتراق

  فصل  ، در اين ديگ  نزديك  اي ، تا نقطه شده  گاز با مقدار و فشار تعيين  كشي لوله  ، هزينه گاز يا گاز و گازوئيل  با سوخت  هاي در مورد ديگ .4
 ديگر  و متعلقات  كشي شيرها، لوله  شامل ، مورد تاييد شركت گاز ايران،)gas train(  گازرساني  كامل  شبكه  . هزينه است  نشده  بيني پيش
زير   شرح  سوز به يليگازو  هاي ز با مشعلسو گازسوز و دوگانه  هاي مشعل  بهاي  ، و تفاوت مشعل به  تا اتصال  نقطه  رگوالتور، از اين  استثناي  به

 د:شو مي  و پرداخت  محاسبه
 . مربوط  درصد رديف )12دوازده (گازسوز باشد،   مشعل  كه  بخار، در صورتي  هاي ديگ  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4-1
  درصد رديف )20بيست () باشد،  سوز (گاز و گازوييل  دوگانه  مشعل  كه  بخار، در صورتي  هاي ديگ  هاي رديف به  بها نسبت اضافه .4-2

 . مربوط
 شود. مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  ، از طريق دو رديف  بين  با ظرفيت  هاي ديگ به  مربوط  هاي واحد رديف  بهاي .5
  پوند بخار در ساعت است. 205/2ر كيلوگرم بخار در ساعت معادل ه .6
 



 . دی بخار سیزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ ساعت.کیلو گرم بخار در  ۴۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ٣٣٨,٠٠٠,٣٠۴  

 ١٣٠١٠٢ کیلو گرم بخار در ساعت. ١١۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۴٢٢,٩١٣,٠٠٠  

 ١٣٠١٠٣ کیلو گرم بخار در ساعت. ١۶٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,۶۴۶,۴٧٠  

 ١٣٠١٠۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ٢٠۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۶۵٩,٠١٧,٠٠٠  

 ١٣٠١٠۵ کیلو گرم بخار در ساعت. ٢٧٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۴۶٩,٠٠٠,٨٧١  

 ١٣٠١٠۶ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴١٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵٠٠,١,٠٣٨,٩٣١  

 ١٣٠١٠٧ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۵۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۴۴٧,٠٠٠,١,١٣٢  

 ١٣٠١٠٨ کیلو گرم بخار در ساعت. ۵٠٠٠ظرفیت دی بخار، به  دستگاه ١,٢٠٨,٣٩۵,۵٠٠  

 ١٣٠١٠٩ کیلو گرم بخار در ساعت. ۶٣۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,۵٣٢,٧٨۵,١  

 ١٣٠١١٠ کیلو گرم بخار در ساعت. ٧٢۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۶٩٠,٣۶٠,٠٠٠,١  

 ١٣٠١١١ بخار در ساعت.کیلو گرم  ٨١۵٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ١,٨۴٨,١٠۴,۵٠٠  

 ١٣٠١١٢ کیلو گرم بخار در ساعت. ١٠٠٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ٢,١٩٧,١۶۴,۵٠٠  

 ١٣٠١١٣ کیلو گرم بخار در ساعت. ١١٨٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵٠٠,۶۶٩,٢,٢٩٨  

 ١٣٠١١۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ١٣۶٠٠دی بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵٠٠,٢٧٨,۵۶۵,٢  



 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته   ١٣٩٣تاسیسات م
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 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 

  مقدمه
هاي گازوييل سوز و گاز سوز بايد بر حسب مورد، مطابق استانداردهاي شماره  مشعلها، روش آزمون و ساير ضوابط مربوط به  ويژگي .1

 اشد.موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ب 7595و  7594، 4271
هوا، شير   هوا، دمپرتنظيم  ، دمنده ، ترانسفورماتور، الكترود جرقه گازوييل  پمپ  ، شامل طور كامل  سوز به خودكار گازوييل  هاي مشعل .2

 . است  گازوييل  رابط  خرطومي  هاي و لوله  سوخت  ، صافي و ايمني كنترل تمامي لوازم و  با فتوسل  همراه  ، نازل مخصوص  يدييسولونو
فشار گاز،   ، رگوالتور تنظيم مخصوص  يدييشير سولونو  ، شامل طور كامل  به  ايران  گاز طبيعي  براي  خودكار گازسوز، مناسب  هاي مشعل .3

  مورد تأييد شركت  و ايمني كنترل  سيستمدمنده هوا، تمامي لوازم ،  گاز، ترانسفورماتور جرقه  و وصل  قطع  گاز، شير مغناطيسي  فيلتر مخصوص
 . است  گاز ايران  ملي

            ت و هرفوت مكعب سوخت گاز در ساعت معادلكيلوكالري در ساع 10000هر كيلو گرم سوخت گازوييل در ساعتمعادل  .4
 كيلوكالري در ساعت است. 12/269
گازوييل) به طور كامل و با خط گاز باشد، –چنانچه مشعل از نوع دو گانه سوز (گاز  140208تا  140205هاي  اضافه بها نسبت به رديف .5

 ) درصد رديف مربوط است.35سي و پنج (
 مطابقت داشته  BS  EN 416-1شي بايد مطابق يكي از استانداردهاي معتبر بوده و از نظر ايمني و عملكرد با استانداردهاي تاب گرم كننده.6

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

 ها مختصر گروه  شرحو   شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 سوز. گازوييل  مشعل 01
 گازسوز.  مشعل 02
 گرم كننده تابشي سراميكي 03
 اي گرم كننده تابشي لوله 04
 ژنراتور گرم كننده تابشي 05

 



 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ٠٠٠,٩٢۵,۴  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٣۵٠٠٠تا  ١٨٠٠٠
١۴٠١٠١ 

 دستگاه ۶,۶۵۶,۵٠٠  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٨٠٠٠٠تا  ١٨٠٠٠
١۴٠١٠٢ 

 دستگاه ۴٨٠,٠٠٠,٨  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٢٠٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠٠
١۴٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١٠,٩۶۴  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٣٠٠٠٠٠تا  ١٣٠٠٠٠
١۴٠١٠۴ 

 دستگاه ٢٧,٧١۶,۵٠٠  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ۶۵٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠٠
١۴٠١٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٢,٠۶۴  
گرم به ظرفیت گرمایی  مشعل گازوییل سوز، برای دی آب

 کیلو کالری در ساعت.  ١٠٠٠٠٠٠تا  ۵٠٠٠٠٠
١۴٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,۴٩١,٩  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ۴٠۵٠٠تا  ١٧۵٠٠
١۴٠٢٠١ 

 دستگاه ١١,٢٨١,٠٠٠  
ظرفیت گرمایی مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به

 کیلو کالری در ساعت. ٩١۵٠٠تا  ٣٣۵٠٠
١۴٠٢٠٢ 

 دستگاه ١٣,٠۴٠,٠٠٠  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ١٨٣٠٠٠تا  ٧۵۵٠٠
١۴٠٢٠٣ 

 دستگاه ٢٠,١٣٨,٠٠٠  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کالری در ساعت.کیلو  ٣۶۶٠٠٠تا  ١۵٠۵٠٠
١۴٠٢٠۴ 

 دستگاه ۶٠٠,٠٠٠,٢٧  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ۵٨١۵٠٠تا  ٣٢٣٠٠٠
١۴٠٢٠۵ 

 دستگاه ۴۴,۴٨٧,٠٠٠  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ۶٩۶٠٠٠تا  ۴٠٩٠٠٠
١۴٠٢٠۶ 

 دستگاه ٧۶٠,٠٠٠,٨۵  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ١٢٣٨٠٠٠تا  ۴٢٠٠٠٠
١۴٠٢٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,١٠٩,٩٣٢  
مشعل گازسوز، برای دی آب گرم به ظرفیت گرمایی

 کیلو کالری در ساعت. ٢١۵٣٠٠٠تا  ١٠٧۶۵٠٠
١۴٠٢٠٨ 



 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلووات 

شیر گاز کننده تابش سرامی صنعت شامل گرم
ترودهای جرقه و سولونوییدی، سیستم جرقه زن، ال
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات

، نگهدارنده های مربوط، پوشش فلزی و قاب سرامی
منعکس کننده همراه با کابل ورودی برق برای کار با گاز

 کیلو وات. ٧طبیع یا گاز مایع به ظرفیت حرارت نام 

١۴٠٣٠١ 

  

 کیلووات 

کننده تابش سرامی صنعت شامل شیر گاز گرم
ترودهای جرقه و سولونوییدی، سیستم جرقه زن، ال
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات

، نگهدارنده های مربوط، پوشش فلزی و قاب سرامی
منعکس کننده همراه با کابل ورودی برق برای کار با گاز

تا  ٧به ظرفیت حرارت نام بیش از طبیع یا گاز مایع 
 کیلووات. ٧کیلو وات، نسبت به مازاد  ۶٠

١۴٠٣٠٢ 

  

 کیلووات 

ای شامل مشعل، فن مجزا با شیر گاز کننده تابش لوله گرم
خوار و های فوالدی زنگ ناپذیر آتش سولونوییدی و لوله

های تابش با صفحات فوالدی زنگ ناپذیر منعکس لوله
زن، سنسور شعله،  سیستم کنترل جرقهکننده، سیستم 

ترونی قابل اتصال به ترموستات و سایر متعلقات ال
ها، توربوالتور، یوبولت و زنجیر و پیچ و مونتاژ (براکت

مهره برای آویز و شلنگ گاز مناسب همراه با کابل ورودی
به ظرفیت حرارت )برق برای کار با گاز طبیع یا گاز مایع

 ات. کیلوو ١٣نام 

١۴٠۴٠١ 

  

 کیلووات 

ای شامل مشعل، فن مجزا با شیر گاز کننده تابش لوله گرم
خوار و های فوالدی زنگ ناپذیر آتش سولونوییدی و لوله

های تابش با صفحات فوالدی زنگ ناپذیر منعکس لوله
زن، سنسور شعله،  سیستم کنترل کننده، سیستم جرقه

ترونی قابل اتصال به ترموستات و سایر متعلقات ال
ها، توربوالتور، یوبولت و زنجیر و پیچ و مونتاژ (براکت

مهره برای آویز و شلنگ گاز مناسب همراه با کابل ورودی
به ظرفیت حرارت )برق برای کار با گاز طبیع یا گاز مایع

١٣کیلووات، نسبت به مازاد بر  ۵٠تا   ١٣نام بیش از 
 کیلووات.

١۴٠۴٠٢ 



 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلووات 

کننده تابش (برای نصب روی سیستم استریپ ژنراتور گرم
ای) شامل ونتوریهای مخلوط کننده سوخت و هوا، لوله

ای) فن شیرهای گاز سولونوئیدی (ی تا سه مرحله
ش، سیستم کنترل داخل قابل اتصال به مرکز کنترل با م
قابلیت مانیتورینگ از ی نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم

طوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب دردر برابر ر
) و یا نصب به فضای باز (روی بام یا دیوار خارج
صورت آویز زیر سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل
ورودی برق و کلیه وسایل الزم برای نصب (قاب فلزی،
ساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گاز طبیع یا گاز

 کیلووات.  ۵٠نام مایع به ظرفیت حرارت 

١۴٠۵٠١ 

  

 کیلووات 

کننده تابش (برای نصب روی سیستم استریپ ژنراتور گرم
ای) شامل ونتوریهای مخلوط کننده سوخت و هوا، لوله

ای) فن شیرهای گاز سولونوئیدی (ی تا سه مرحله
ش، سیستم کنترل داخل قابل اتصال به مرکز کنترل با م

نقطه، پوشش کامل فلزی مقاومقابلیت مانیتورینگ از ی 
در برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در
) و یا نصب به فضای باز (روی بام یا دیوار خارج
صورت آویز زیر سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل
ورودی برق و کلیه وسایل الزم برای نصب (قاب فلزی،

از طبیع یا گازساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گ
کیلووات، ١٠٠تا  ۵٠مایع به ظرفیت حرارت نام بیش از 

 کیلو وات. ۵٠نسبت به مازاد بر 

١۴٠۵٠٢ 

  

 کیلووات 

کننده تابش (برای نصب روی سیستم استریپ ژنراتور گرم
ای) شامل ونتوریهای مخلوط کننده سوخت و هوا، لوله

ای) فن مرحلهشیرهای گاز سولونوئیدی (ی تا سه 
ش، سیستم کنترل داخل قابل اتصال به مرکز کنترل با م
قابلیت مانیتورینگ از ی نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم
در برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در
) و یا نصب به فضای باز (روی بام یا دیوار خارج
صورت آویز زیر سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل
ورودی برق و کلیه وسایل الزم برای نصب (قاب فلزی،
ساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گاز طبیع یا گاز

کیلووات ٢٠٠تا  ١٠٠مایع به ظرفیت حرارت نام بیش از 
 کیلو وات. ١٠٠نسبت به مازاد بر 

١۴٠۵٠٣ 



 های گرم کننده تابش دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 کیلووات 

کننده تابش (برای نصب روی سیستم استریپ ژنراتور گرم
ای) شامل ونتوریهای مخلوط کننده سوخت و هوا و لوله

ش شیرهای گاز سولونوئیدی (ی تا سه مرحله ای) فن م
کننده و سیستم کنترل داخل قابل اتصال به مرکز کنترل و
با قابلیت مانیتورینگ از ی نقطه، پوشش کامل فلزی
مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در

) و یا نصب به فضای باز (روی بام یا دیوار خارج
صورت آویز زیر سقف، همراه با شیلنگ فشار قوی گاز و
کابل ورودی برق و کلیه وسایل الزم برای نصب (قاب
فلزی، ساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گاز طبیع

٣٠٠تا   ٢٠٠یا گاز مایع به ظرفیت حرارت نام بیش از 
 کیلو وات. ٢٠٠ت به مازاد بر کیلووات نسب

١۴٠۵٠۴ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش ی لوله فوالدی آلومینایزد به لوله
های اتصال و متر با فلنج ۶تا  ١صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم شیشه قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
پشت آلومینیوم همراه با کلیه وسایل نصب از قبیل

ها، سه راهیها، قطعات زنجیر، پیچ و مهره برای آویز، زانو
 متر.  میل ٢٠٠به قطر  انتهایی

١۴٠۵٠۵ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش ی لوله فوالدی آلومینایزد به لوله
های اتصال و متر با فلنج ۶تا  ١صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم شیشه قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
پشت آلومینیوم همراه با کلیه وسایل نصب از قبیل

ها، سه راهیها، قطعات زنجیر، پیچ و مهره برای آویز، زانو
 متر.  میل ٣٠٠به قطر  انتهایی

١۴٠۵٠۶ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش دو لوله فوالدی آلومینایزد به لوله
های اتصال و متر با فلنج ۶تا  ١صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم شیشه قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
پشت آلومینیوم همراه با کلیه وسایل نصب از قبیل

ها، سه راهیها، قطعات آویز،  زانو زنجیر، پیچ و مهره جهت
 متر. میل ٢٠٠انتهایی به قطر 

١۴٠۵٠٧ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش دو لوله فوالدی آلومینایزد به لوله
های اتصال و متر با فلنج ۶تا  ١صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم شیشه قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
وسایل نصب از قبیل پشت آلومینیوم همراه با کلیه

ها، سه راهیها، قطعات زنجیر، پیچ و مهره جهت آویز،  زانو
 متر. میل ٣٠٠انتهایی به قطر 

١۴٠۵٠٨ 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 

  مقدمه
 

 هاي موضوع اين فصل، كامل و با تمامي متعلقات الزم پيش بيني شده است. دستگاه .1
 ولت متناوب است. 220يا  24هاي موضوع اين فصل، بسته به مورد،  برق مناسب براي دستگاه .2
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۶٧۴,۵٠٠  
، با دامنه تنظیم از  ،  نوع قطع و وصل تا ١٠ترموستات اتاق

راد. ٣٠  درجه سانتی
١۵٠١٠١ 

 عدد ۵٠٠,۶٩١  
، با -ترموستات اتاق تابستان ، نوع قطع و وصل زمستان

راد، با کلید تغییر فصل. ٣٠تا  ١٠دامنه تنظیم از  درجه سانتی
١۵٠١٠٢ 

  

 عدد ١,١٨۶,۵٠٠

، با -ترموستات اتاق تابستان ، نوع قطع و وصل زمستان
راد، با کلیدهای تغییر ٣٠تا  ١٠دامنه تنظیم از  درجه سانتی

، برای نصب روی(Selector Switch)فصل و سه سرعته 
 دیوار.

١۵٠١٠٣ 

 عدد ۶٩٨,٠٠٠,٢  
ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  نوع

، با دامنه  راد. ٣٠تا  ١٠تنظیم از قطع و وصل  درجه سانتی
١۵٠١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶٢٩,٢  
، با دامنه تنظیم از صفر ، نوع قطع و وصل ترموستات کانال

راد. ٣٠تا   درجه سانتی
١۵٠١٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۶۵۵,٢  
 ، ، نوع قطع و وصل ، با دامنهS.P.D.Tترموستات کانال

راد. ٣٠تنظیم از صفر تا   درجه سانتی
١۵٠١٠۶ 

  

 عدد ۵٠٠,٢,٣٩٨

،(Freeze Protection)ترموستات کانال محافظ یخ زدگ 
 ، متر، با ۶، با المنت به طول S.P.D.Tنوع قطع و وصل

راد، برای قطع برق و ١۵دامنه تنظیم از صفر تا  درجه سانتی
 اعالم خبر.

١۵٠١٠٧ 

  

 عدد ۴۴٩,٠٠٠,٢

،(Freeze Protection)ترموستات کانال محافظ یخ زدگ 
 ، متر، با ۶، با المنت به طول S.P.D.Tنوع قطع و وصل

راد و کلید  ١۵دامنه تنظیم از صفر تا  ،Resetدرجه سانتی
 برای قطع برق و اعالم خبر.

١۵٠١٠٨ 

 عدد ١,٩٢٧,٠٠٠  
، برای نصب در(Firestat)ترموستات کانال ضد حریق 

 مسیر هوای برگشت.
١۵٠١٠٩ 

 عدد ۵,۶٠٠,٠٠٠  
، با دامنهترموستات  انی ترو م ، نوع تدریج ال اتاق

راد. ٣٠تا  ١٠تنظیم از   درجه سانتی
١۵٠١١٠ 

 عدد ۵,۶٠٠,٠٠٠  
ترو -ترموستات اتاق تابستان  ، نوع تدریج ال زمستان
، با دامنه تنظیم از  انی راد. ٣٠تا  ١٠م  درجه سانتی

١۵٠١١١ 

 عدد ۵۴١,٠٠٠,٣  
، نوع  ، با دامنهترموستات کانال انی ترو م تدریج ال

راد. ٣٠تا  ١۵تنظیم از منهای   درجه سانتی
١۵٠١١٢ 

 عدد ۵۴١,٠٠٠,٣  
، انی ترو م ترموستات کانال یا مستغرق، نوع تدریج ال

راد. ١٠٠تا  ٢٠با دامنه تنظیم از   درجه سانتی
١۵٠١١٣ 

 عدد ٣,٩٢٧,٠٠٠  
، نوع تدریج به اضافه انتگرال  (P + I)ترموستات اتاق

، با دامنه تنظیم از  ترو نی راد. ٣٠تا  ١٠ال  درجه سانتی
١۵٠١١۴ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد ٠٠٠,٠٨۴,۴

، نوع تدریج به -ترموستات اتاق تابستان  زمستان
، با دامنه تنظیم از  (P+I)اضافه انتگرال  ترونی ٣٠تا  ١٠ال

راد، با کلید تغییر فصل.  درجه سانتی

١۵٠١١۵ 

 عدد ٠١۵,۵٠٠,۴  
، برای تنظیم از صفر ، نوع قطع و وصل هیومیدستات اتاق

 درصد. ٩۵تا 
١۵٠٢٠١ 

 عدد ۶,۶٠٩,٠٠٠  
، برای تنظیم از صفر ، نوع قطع و وصل هیومیدستات کانال

 درصد. ٩۵تا 
١۵٠٢٠٢ 

 ١۵٠٣٠١ سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد. عدد ٩۴٧,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٢ سنسور دما، برای نصب در اتاق. عدد ١,٠۵٧,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٣ سنسور دما، برای نصب در کانال. عدد ٠٠٠,١,١١۶  

 عدد ۵٠٠,١,٧٠٠  
سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا

 مخزن آب.
١۵٠٣٠۴ 

 ١۵٠٣٠۵ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق. عدد ٩۴٢,٠٠٠,۶  

 ١۵٠٣٠۶ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال. عدد ١٠,١٢۴,۵٠٠  

 ١۵٠٣٠٧ سنسور فشار، برای آب. عدد ١٨,٨٧۴,۵٠٠  

 ١۵٠٣٠٨ سنسور فشار، برای هوا. عدد ۵٠٠,١٢,٣١٩  

 عدد ۵٠٠,٩,٢٣٠  
،(P + I)کنترلر، نوع تدریج یا تدریج به اضافه انتگرال 

نال صفر تا   ولت مستقیم. ١٠با ی خروج و سی
١۵٠۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,٩,٢٣٠  
،(P + I)کنترلر، نوع تدریج یا تدریج به اضافه انتگرال 

نال صفر تا   ولت مستقیم. ١٠با دو یا سه خروج و سی
١۵٠۴٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,٩,١٢٣

،(P + I)کنترلر، نوع تدریج یا تدریج به اضافه انتگرال 
نال شناور  سه (Floating)با دو یا سه خروج و سی

.  وضعیت

١۵٠۴٠٣ 

.  -کنترلر تابستان  عدد ۵,۶۴٣,٠٠٠   ، نوع قطع و وصل  ١۵٠۴٠۴ زمستان

 عدد ۵,۶٠١,٠٠٠  
، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه و ترونی تایمر ال

.  هفتگ
١۵٠۴٠۵ 

 عدد ۵٠٠,۶٠٣,٣  
، برای همزمان به کار انداختن تا  ترونی محرک ۴رله ال

. تری  ال
١۵٠۵٠١ 

 عدد ۶٩١,٠٠٠,٣  
ترونی سه مرحله ، برای(Step Controller)ای  رله ال

 حالتهای زمستان یا تابستان و یا هر دو.
١۵٠۵٠٢ 

 عدد ۵٨٨,٠٠٠,٣  
ترونی برای  تبدیل حالت تدریج به حالت قطع ورله ال

.  وصل
١۵٠۵٠٣ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

. -کلید تبدیل دست تابستان عدد ١۵۴,۵٠٠    ١۵٠۶٠١ زمستان

. -کلید تبدیل خودکار تابستان  عدد ۵٠٠,۶٠١    ١۵٠۶٠٢ زمستان

 عدد ۵٠٠,٣,٣۴٣  
کلید دست تدریج تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر

 مربوط.
١۵٠۶٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٢١۶  
، نوع  -کلید دست تغییر حالت تابستان   .D. P. Dزمستان

T. 
١۵٠۶٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۶۶۵,١  
ای، شامل حالتهای باز، بسته، بینابین کلید دست چهار مرحله

 و خودکار.
١۵٠۶٠۵ 

 عدد ٢,٣٩٣,٠٠٠  
ای تنظیم از راه دور برای نشان دادن کلید دست شش مرحله

 دما (به تناوب).
١۵٠۶٠۶ 

 عدد ۵٠٠,٢,٨۴٢  
نشان دهنده اختلف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا

 متر ستون آب. میل ۵٠تا  ۵٠رسان، با درجه منهای 
١۵٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣,١٢٠  
، با دامنه تنظیم صفر دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصل

 بار. ١٠تا 
١۵٠٨٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣,٩٩٠  
، با دامنه تنظیم صفردستگاه کنترل فشار،  نوع قطع و وصل

 بار. ٢٠تا 
١۵٠٨٠٢ 

 عدد ۵١٠,٠٠٠,٢  
، با دامنه انی تروم دستگاه کنترل فشار، نوع تدریج ال

 بار. ١٠تنظیم صفر تا 
١۵٠٨٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٧,٠۴٧  
، با دامنه انی تروم دستگاه کنترل فشار، نوع تدریج ال

 بار. ٢٠تنظیم صفر تا 
١۵٠٨٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۵,۴٣٠  
، برای کار تا دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصل

 بار. ١٠فشار 
١۵٠٨٠۵ 

. عدد ٢,٠۴۵,۵٠٠   کوستات مستغرق، نوع قطع و وصل  ١۵٠٩٠١ آ

. عدد ۵٠٠,٢,٣۴٠   کوستات جداری، نوع قطع و وصل  ١۵٠٩٠٢ آ

، برای نصب در  عدد ٣,٨۴۶,۵٠٠    ١۵١٠٠١ کانال هوا.فلو سوییچ، نوع قطع و وصل

، برای نصب در لوله آب. عدد ۵٠٠,٨٠٣,۴    ١۵١٠٠٢ فلو سوییچ، نوع قطع و وصل

 عدد ۵٠٠,٢,٣٨١  
سوییچ برق اعالم خبر، برای اختالف فشار دو طرف فیلتر

 یا فن دستگاه هوا رسان.
١۵١٠٠٣ 

 عدد ٣,٣٨٣,٠٠٠  
، برای نصب روی محرکهای تدریج و سوییچ برق کم

.یا   قطع و وصل
١۵١٠٠۴ 

 عدد ٣,٧٣۶,۵٠٠  
تری دمپر، نوع قطع و وصل یا شناور محرک ال

(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ١٫۵مناسب برای حداکثر
١۵١١٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,١۵٠,۶  
تری دمپر، نوع قطع و وصل یا شناور محرک ال

(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ٣مناسب برای حداکثر 
١۵١١٠٢ 

 عدد ٧,٩٩٩,٠٠٠  
تری دمپر، نوع قطع و وصل یا شناور محرک ال

(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ۶مناسب برای حداکثر 
١۵١١٠٣ 

  
 عدد ٧,٨٢٨,٠٠٠

تری دمپر، نوع قطع و وصل یا شناور محرک ال
(Floating)  انیزم فنر برگشت، مناسب برای حداکثر ۴با م

 متر مربع سطح دمپر.

١۵١١٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,٨٢١,۴

نال ورودی ، با سی تری دمپر، نوع تدریج محرک ال
متر ١٫۵ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 مربع سطح دمپر.

١۵١١٠۵ 

  
 عدد ۵٠٠,۶,۶۶٢

نال ورودی ، با سی تری دمپر، نوع تدریج محرک ال
مربعمتر  ٣ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 سطح دمپر.

١۵١١٠۶ 

  
 عدد ۴۶١,٠٠٠,٩

نال ورودی ، با سی تری دمپر، نوع تدریج محرک ال
متر مربع ۶ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 سطح دمپر.

١۵١١٠٧ 

  
 عدد ۵٠٠,۶۶٣,٩

نال ورودی ، با سی تری دمپر، نوع تدریج محرک ال
انیزم فنر ١٠صفر تا  برگشت، مناسب ولت مستقیم، با م

 متر مربع سطح دمپر. ۴برای حداکثر 

١۵١١٠٨ 

 ١۵١٢٠١ (ی دوم اینچ).  ١۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٠۴٣,۴  

 ١۵١٢٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٢٧۶,۴  

 ١۵١٢٠٣ (ی اینچ).  ٢۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ۴,۵٠٩,٠٠٠  

 عدد ٢۶٧,٠٠٠,۵  
(ی و ی چهارم ٣٢شیر کنترل دو راهه، به قطر نام 

 اینچ). 
١۵١٢٠۴ 

(ی و ی دوم اینچ).  ۴٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ٣١۶,۵٠٠,۶   ١۵١٢٠۵ 

 ١۵١٢٠۶ (دو اینچ).  ۵٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ٨,٠۶۶,۵٠٠  

(دو و ی دوم اینچ).  ۶۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٠٠۴,٢۶   ١۵١٢٠٧ 

 ١۵١٢٠٨ (سه اینچ).  ٨٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ۵٠٠,۴١,٢٠٢  

 ١۵١٢٠٩ (چهار اینچ).  ١٠٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نام  عدد ۵٩٣,٠٠٠,٣١  

 ١۵١٣٠١ (ی دوم اینچ).  ١۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ٣,٧۵١,٠٠٠  

 ١۵١٣٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ٣,٩٢٧,٠٠٠  

 ١۵١٣٠٣ (ی اینچ).  ٢۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ١۶١,٠٠٠,۴  



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۴٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ٨۵٩,٠٠٠,۴  
(ی و ی چهارم ٣٢شیر کنترل سه راهه، به قطر نام 

 اینچ). 
١۵١٣٠۴ 

 ١۵١٣٠۵ دوم اینچ).  ی و (ی ۴٠شیرکنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٧٩٢,۵  

 ١۵١٣٠۶ (دو  اینچ).  ۵٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٧,٣۶۶  

 ١۵١٣٠٧ (دو و ی دوم اینچ). ۶۵راهه، به قطر نام شیرکنترل سه عدد ۵٠٠,٢٢,٩٩٩  

 ١۵١٣٠٨ (سه اینچ).  ٨٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ۶٨۶,۵٠٠,٣١  

 ١۵١٣٠٩ (چهار اینچ).  ١٠٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نام  عدد ٨,٨۶٢,٠٠٠  

، برای نصب روی شیر کنترل. عدد ۵٠٠,٢١,٣۶٩   تری  ١۵١۴٠١ محرک ال

 عدد ١٩,٧٨۵,۵٠٠  
انیزم ، برای نصب روی شیر کنترل، با م تری محرک ال

 فنر برگشت.
١۵١۴٠٢ 

 عدد ٢٩,٨۵٨,٠٠٠  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (ی اینچ).  ٢۵قطر نام 
١۵١۵٠١ 

 عدد ٢٩,٨۵٨,٠٠٠  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (ی و ی چهارم اینچ).  ٣٢قطر نام 
١۵١۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,٣٨,٩١٩  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (ی و ی دوم اینچ).  ۴٠قطر نام 
١۵١۵٠٣ 

 عدد ۴١,٠٨۶,۵٠٠  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (دو اینچ).  ۵٠قطر نام 
١۵١۵٠۴ 

 عدد ٣۵,۵٧١,٠٠٠  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (دو و ی دوم اینچ).  ۶۵قطر نام 
١۵١۵٠۵ 

 عدد ۴٣,٧٩٠,٠٠٠  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (سه اینچ).  ٨٠قطر نام 
١۵١۵٠۶ 

 عدد ۵٠٠,۵١١,٣٨  
تری به طور کامل، به شیر کنترل پروانه ای، با محرک ال

 (چهار اینچ).  ١٠٠قطر نام 
١۵١۵٠٧ 

 عدد ٠٠٠,٢,٩٣۴  
، برای نصب (Potentiometer)پتانسیومتر  تری کم ال

 روی شیر یا دمپر.
١۵١۶٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣,٧٢۶  
، برای نصب روی (Positioner)پوزیسیونر  ترونی ال
 شیر یا دمپر.

١۵١۶٠٢ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٠٠,١

تری به طور کامل، نوع شیر کنترل سه راهه، با محرک ال
، مخصوص فن کویل، به قطر نام  (ی ١۵قطع و وصل

 دوم اینچ). 

١۵١٧٠١ 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۴٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 عدد ۵٠٠,۶٣٨,١

تری به طور کامل، نوع شیر کنترل سه راهه، با محرک ال
، مخصوص فن کویل، به قطر نام  (سه ٢٠قطع و وصل

 چهارم اینچ). 

١۵١٧٠٢ 

  

 عدد ٨٨۶,۵٠٠,۴

تری به طور کامل، نوع شیر کنترل سه راهه، با محرک ال
، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر قطع و وصل

، به قطر نام  -حالت تابستان  (ی دوم ١۵زمستان
 اینچ). 

١۵١٧٠٣ 

  

 عدد ۵٠٠,١,٩٩٩

تری به طور کامل، نوع شیر کنترل سه راهه، با محرک ال
، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر قطع و وصل

، به قطر نام  -حالت تابستان  (سه چهارم ٢٠زمستان
 اینچ). 

١۵١٧٠۴ 

(ی دوم اینچ). ١۵شیر ترموستاتی رادیاتور، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٣٩۴   ١۵١٨٠١ 

 عدد ۴۴۶,۵٠٠  
(سه چهارم ٢٠شیر ترموستاتی رادیاتور، به قطر نام 

 اینچ). 
١۵١٨٠٢ 

 عدد ٨۶٨,٠٠٠  
١٠٠ولت متناوب، با توان تا  ٢۴به  ٢٢٠ترانسفورماتور 

 ولت آمپر.
١۵١٩٠١ 

 عدد ۵٣٠,٠٠٠,١  
٢٠٠ولت متناوب، با توان تا  ٢۴به  ٢٢٠ترانسفورماتور 

 ولت آمپر.
١۵١٩٠٢ 

 ١۵٢٠٠١ متر. سانت ١٧ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ٢۵٣,٠٠٠  

 ١۵٢٠٠٢ متر. سانت ٢۵ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ٢۶٣,٠٠٠  

 ١۵٢٠٠٣ متر. سانت ١٧ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۵٠٠,٢٧٣  

 ١۵٢٠٠۴ متر. سانت ٢۵ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۵٠٠,٢٨٨  

 ١۵٢٠٠۵ ترمومتر مانومتر قایم، توام. عدد ٢٩۴,۵٠٠  

  
 عدد 

راد، ٧٠تا  ١٨ترمومتر با لوله حساس، از منهای  درجه سانی
 برای محفظه بسته.

١۵٢٠٠۶ 

 عدد ٢۵٠,٠٠٠  
راد، برای ١٢٠تا  ١٠ترمومتر با لوله حساس، از  درجه سانتی

 محفظه بسته.
١۵٢٠٠٧ 

 عدد ٢٧۵,۵٠٠  
بار، با شیر ٣٠ای، از صفر تا  با صفحه دایره مانومتر

 سماوری.
١۵٢١٠١ 

 ١۵٢١٠٢ متر آّب. ۶٣تا  ١۵متری مدرج، از  سانت ١۵مانومتر  عدد ٢١٩,٠٠٠  

 عدد ۴۶٢,٠٠٠  
آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت فشار،

 شامل لوله آب نما و شیر تخلیه.
١۵٢٢٠١ 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۴٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,١٢٠  
(ی دوم ١۵ای، به قطر نام  سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 اینچ). 
١۵٢٣٠١ 

 عدد ١۴٢,٠٠٠  
(سه چهارم ٢٠ای، به قطر نام  سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 اینچ). 
١۵٢٣٠٢ 

 عدد ١۶٣,٠٠٠  
(سه چهارم ٢٠ای، به قطر نام  سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 اینچ). 
١۵٢٣٠٣ 

 عدد ١٨۴,۵٠٠  
(ی و ی ٣٢ای، به قطر نام  سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 چهارم اینچ). 
١۵٢٣٠۴ 

 ١۵٢۴٠١ (ی دوم اینچ).  ١۵شیر شناور، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٢۴۶  

 ١۵٢۴٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر شناور، به قطر نام  عدد ۵٠٠,٢۶٧  

 ١۵٢۴٠٣ (ی اینچ).  ٢۵شیر شناور، به قطر نام  عدد ۵١١,٠٠٠  

 ١۵٢۴٠۴ (ی و ی چهارم اینچ).  ٣٢شیر شناور، به قطر نام  عدد ۶۴٩,٠٠٠  

 ١۵٢۴٠۵ (ی و ی دوم اینچ).  ۴٠شیر شناور، به قطر نام  عدد ٠٠٠,٧۵۵  

 ١۵٢۴٠۶ (دو اینچ).  ۵٠شیر شناور، به قطر نام  عدد ٧۶۶,۵٠٠  

 ١۵٢۴٠٧ (دو و ی دوم اینچ).  ۶۵شیر شناور، به قطر نام  عدد ٠٠٠,١,٣٧۵  



   کن گرم . آب شانزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵٠  
 

 

   کن گرم . آب شانزدهم  فصل
 
  دمهمق
 
، ترمومتر و  ، سوپاپ ، ترموكوپل اتوماتيك  قطعسوپاپ اطمينان، ، مانند  مربوط  متعلقات  تمام  دار، شامل مخزن  گازسوز، از نوع  هاي كن گرم آب .1

 . است  دستي  زن جرقه
 است. (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر معادل  .2
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  نياز، شمارهمورد   هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره

 گاز سوز.  كن گرم  آب 02

 



   کن گرم . آب شانزدهم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات   ١٣٩٣م

  

 
 

 

۵١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ١۶٠٢٠٢ لیتر.١٩٠آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه ۴,۵٧٧,٠٠٠  



 . رادیاتور هفدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵٢  
 

 

 . رادیاتور هفدهم  فصل
 

  مقدمه
 
، يا يكي از استانداردهاي معتبر داخلي يا خارجي و داراي گواهي DIN 442موضوع اين فصل، بايد مطابق استاندارد   رادياتورهايساخت  .1

 باشد.بازرسي كيفيت 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  703توسط سازنده، بايد، حسب مورد، گواهي آزمايش طبق استاندارد شماره  هاي اعالم شده ظرفيت .2

 ايران، يا يكي از استانداردهاي معتبر را دارا باشد.
 است.هاي ورودي و خروجي رادياتور  فاصله بين مركز بوشنادياتور، منظور از ارتفاع ر .3
 . نسوز است  رنگ  دست  ، با يك فوالدي  رادياتورهاي .4
 . نسوز است  لعابي  رنگ  دست  ، با يك آلومينيومي  رادياتورهاي .5
 هستند.  و درپوش  ، مغزي ، پايه ، مانند بست متعلقات  تمام  رادياتورها، شامل .6
 . است  منظور نشده  فصل  اين  هاي واحد رديف  در بهايرادياتور،   مخصوص  و زانوهاي  ، شير هواگيري شير تغذيه .7
  است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .8
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 . فوالديرادياتور  02
 . رادياتور آلومينيومي 03

 



 . رادیاتور هفدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
١٣٧,۵٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

 متر . میل ۵٠٠رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 
١٧٠٢٠١ 

  
١٣۵,۵٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

 متر. میل ۶٠٠رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 
١٧٠٢٠٢ 

  
٢١٩,۵٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

، به ارتفاع   متر. میل ٣۵٠رادیاتور آلومینیوم
١٧٠٣٠١ 

  
١٨۵,٠٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

، به ارتفاع   متر. میل ۵٠٠رادیاتور آلومینیوم
١٧٠٣٠٢ 

  
١٧٩,٠٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

، به ارتفاع   متر. میل ۶٠٠رادیاتور آلومینیوم
١٧٠٣٠٣ 



  سردکن  . آب هیجدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵۴  
 

 

  سردکن  . آب هیجدهم  فصل
 
  مقدمه 
  مربوط  درصد رديف )1يك (باشد،   آب  برداشت  دو عدد شير فوالدي  داراي  سردكن آب  كه ، در صورتي180104  رديف  به  بها نسبت اضافه .1

 . است
 است. (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر معادل  .2



  سردکن  . آب هیجدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 دستگاه 

لیتر در ساعت، با بدنه و رویه از ٣٨آب سردکن، به ظرفیت 
فوالد زنـ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز
تروموتور ی فاز ی چهارم اسب، ترموستات به ال

 حرارت قابل تنظیم و ی عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠٢ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت ، با بدنه و رویه ۵٧آب سردکن، به ظرفیت 
از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز
تروموتور ی فاز ی سوم اسـب، ترموستات به ال

 حرارت قابل تنظیم و ی عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠۴ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و ١١۴آب سردکن، به ظرفیت  
ازفوالد زنـ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسوررویه 

تروموتور ی فاز ی دوم اسب، ترموستات مجهز به ال
 حرارت قابل تنظیم و دو عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠۵ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه ١٩٠آب سردکن، به ظرفیت 
فوالد و کمپرسوراز فوالد زنـ ناپذیر براق، مخزن از 

تروموتور ی فاز ی و ی چهارم اسـب، مجهز به ال
ترموستات حرارت قابل تنظیم و چهار عدد شیر فوالدی

 برداشت آب.

١٨٠١٠۶ 



 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵۶  
 

 

 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 

  مقدمه
 
و   ، پرچ مهره و  ، پيچ نبشي  ، شامل گالوانيزه فوالدي  از ورق  شده  ساخته  ،چهارگوش  ، با مقطع1  گروه  هاي رديف  هوا، موضوع  فلزي  كانال .1

هاي اين گروه براساس سطح خارجي كانال ساخته شده  درزبندي و تقويت الزم است. مقدار رديفتمام قطعات و مواد كمكي مناسب براي 
 شود. محاسبه مي

 ) درصد رديف مربوط است.40كشي در اتاق هوارسان اجرا شود، چهل ( )، چنانچه كانال2) و (1هاي گروه( بها نسبت به رديف اضافه  .2
 فصل، آهني با رنگ روغني و بدون دمپر است. مگر آنكه در شرح رديف جز اين مشخص شده باشد.اين   موضوع يهوا  هاي دريچهانواع  .3
) درصد رديف 15ها پانزده ( ) و براي ساير گروه30، سي (3هاي بدون دمپر، براي گروه  دمپردار، نسبت به دريچه  هاي دريچهبهاي  اضافه  .4

 مربوط است.
) درصد رديف مربوط است. چنانچه اجزاي 40نسبت به اجزاي آهني نظير، چهل ( ها دريچهدون رنگ) اجزاي آلومينيومي (ب  بهاي  اضافه .5

 ) درصد رديف مربوط خواهد بود.45ها رنگي باشد (طبق مشخصات) اضافه بها  چهل و پنج ( آلومينيومي دريچه
 منظور از سطح دريچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است. .6
 شود. اينچ مربع) محاسبه مي 120مربع ( متر سانتي 775اينچ مربع)،  120مربع ( متر سانتي 775هاي كمتر از  سطح دريچه .7
 شود. اينچ مربع) محاسبه مي 150مربع ( متر سانتي 970اينچ مربع)،  150مربع ( متر سانتي 970سطح دمپرهاي كمتر از  .8
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  ز، شمارهمورد نيا  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .9
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرحگروه شماره مختصر گروه شرح گروه شماره
 . قاب  بدون  شكل V   پادري 08 هوا.  كانال 01
 . با قاب  شكل V    پادري 09 اتصاالت قابل انعطاف براي كانال. 02
 .(slot)، بدون شكاف (linear grille) خطي دريچه 10 دريچه سقفي گرد (تخت يا برجسته). 03
، بدون (linear diffuser)دريچه خطي سقفي  11 .(single deflection)دريچه يك طرفه  04

 .(slot)شكاف 
 ضد آتش.دمپر  12 .(double deflection)دريچه دو طرفه  05
 دمپر دستي. 13 (تخت يا برجسته).  چهارگوش  سقفي  دريچه 06
 دودكش. 14 دريچه ثابت. 07

 



 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات   ١٣٩٣م

  

 
 

 

۵٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٠١٠١ متر. میل ٠٫۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ٣٢١,٠٠٠  

 ١٩٠١٠٢ متر. میل ٠٫۶کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ٠٠٠,٣۵۵  

 ١٩٠١٠٣ متر. میل ٠٫٧۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۵٠٠,۴٠٨  

 ١٩٠١٠۴ متر. میل ١کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ٠٠٠,۴٨۶  

 ١٩٠١٠۵ متر. میل ١٫٢۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۵٠٠,۵۶٩  

 ١٩٠١٠۶ متر. میل ١٫۵کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ۶۶۴,۵٠٠  

  
 مترمربع ٠٠٠,۴٢۶

اتصاالت قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه
ها، به ازای سطح اتصال ساخته نقشهمشخـص شده در 

 شده.

١٩٠٢٠١ 

 ١٩٠٣٠١ متر. سانت ٣٠دریچه هوا، به قطر تا  عدد ۵٠٠,۴۶١  

 ١٩٠٣٠٢ متر. سانت ٣۵دریچه هوا، به قطر  عدد ۵٠٠,۵۴٢  

 ١٩٠٣٠٣ متر. سانت ٣٨دریچه هوا، به قطر  عدد ۵٠٠,۵٩٢  

 ١٩٠٣٠۴ متر. سانت ۴٠دریچه هوا، به قطر  عدد ٠٠٠,۶٣۴  

 ١٩٠٣٠۵ متر. سانت ۴۶دریچه هوا، به قطر  عدد ۵٠٠,٧۶٠  

 ١٩٠٣٠۶ متر. سانت ۵٠دریچه هوا، به قطر  عدد ٨۵٣,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠٧ متر. سانت ۶٠دریچه هوا، به قطر  عدد ٩٧٧,٠٠٠  

متر مربع سانت ٣٢٠    ١٩٠۴٠١ .(Single Deflection)دریچه ی طرفه 

متر مربع سانت ٢٨۵    ١٩٠۵٠١ .(Double Deflection)دریچه دوطرفه 

متر مربع سانت ٣١۵    ١٩٠۶٠١ دریچه سقف چهار گوش.

متر مربع سانت ٢٩٠    ١٩٠٧٠١ دریچه ثابت.

متر مربع سانت ٣١٠   ل بدون قاب.  Vپادری   ١٩٠٨٠١ ش

متر مربع سانت ٣١٠   ل با قاب.  Vپادری   ١٩٠٩٠١ ش

متر مربع سانت ٣٨٠   . (linear grille)دریچه خط   ١٩١٠٠١ آلومینیوم

متر مربع سانت ٣٩۵   . (linear diffuser)خط سقف  دریچه   ١٩١١٠١ آلومینیوم

متر مربع سانت     ١٩١٢٠١ دمپر ضد آتش.

متر مربع سانت    .  ١٩١٣٠١ دمپر دست



 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات   ١٣٩٣م

  

 
 

 

۵٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۵٩,٣٠٠

دودکش از ورق فوالدی، به ضخامت تعیین شده در
های ها، شامل کاله جلوگیری از نفوذ آب باران، پره نقشه

هدایت دود (دریچه هوا)، دریچه تخلیه دوده با تمام
های الزم و دو دست رنگ محتوی ها و بست اتصال

 ترکیبات روی و کرم.

١٩١۴٠١ 



  . هواکش بیستم  فصل
انی  ١٣٩٣سال  فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۵٩  
 

 

  . هواکش بیستم  فصل
 

  مقدمه
 
 باشد.  شده  ، تعيين رديف  ، در شرح غير از آن  هستند، مگر آنكه  دور در دقيقه 1400فاز و حدود   ها، يك موتور هواكش .1
 دمپر هستند.  دارايبا بدنه و پروانه پالستيك و ، 1  گروه  هاي رديف  ، موضوع اي پنجره  هاي هواكش .2
 هستند.با بدنه فوالدي رنگ شده و پروانه فوالدي گالوانيزه ، 2  گروه  هاي رديف  ، موضوعديواري  هاي هواكش .3
 محوري هستند.  (Fan)ادزن ، با ب2و  1  يها گروه    موضوع و ديواري،  اي پنجره  هاي هواكش. 4
 . است  شده  صفر محاسبه  ها در فشار استاتيك هواكش  تخليه  ظرفيت .5
 فوالدي  كالهك و سانتريفوژبادزن  بدنه فوالدي رنگ شده، ، با3  گروه  هاي رديف  ، موضوع (power roof ventilators) سقفي  هاي هواكش .6

 هستند. (direct drive)و از نوع اتصال مستقيم   گالوانيزه
 . است  مربوط  درصد رديف )5پنج (باشد،   آلومينيومي  با كالهك  هواكش  كه  ، در صورتي3  گروه  هاي رديف  به  بها نسبت اضافه .7

 است. (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل ه .8
 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  شمارهمورد نياز،   هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .9
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اي پنجره  هواكش 01
 . ديواري  هواكش 02
 . سقفي  هواكش 03

  



  . هواکش بیستم  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶٠  
 

 

       
بهای کل 

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

 دستگاه ۵٠٠,۴۵٩  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ١۵هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ٩۵
٢٠٠١٠١ 

 دستگاه ۵٣٣,٠٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ٢٠هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ١٩٠تا  ٩۵بیش از 
٢٠٠١٠٢ 

 دستگاه ۶٩۴,۵٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ٢۵هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ٢٨٠تا  ١٩٠بیش از 
٢٠٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١,٣٠۴  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ٣٠هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ۴٢۵
٢٠٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٣,٠٨۶  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ٣۵هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ۶۶٠تا  ۴٢۵بیش از 
٢٠٠٢٠٢ 

 دستگاه ۶۵٣,٠٠٠,٣  
متر و ظرفیت تخلیه بیش سانت ۴٠هواکش دیواری، به قطر

 ثانیه.لیتر در  ٩٩٠تا  ۶۶٠از 
٢٠٠٢٠٣ 

 دستگاه ٢۴٨,٠٠٠,۴  
متر و ظرفیت تخلیه سانت ۴۵هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ١٢٧٠تا  ٩٩٠بیش از 
٢٠٠٢٠۴ 

 دستگاه ٣٧۵,۵٠٠,۴  
متر و ظرفیت تخلیه بیش سانت ۵٠هواکش دیواری، به قطر

 لیتر در ثانیه با موتور ی فاز یا سه فاز. ١٧٧٠تا  ١٢٧٠از 
٢٠٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٠۴٨,۵  
، به ظرفیت تا  لیتر در ثانیه، باموتور ١۶۵هواکش سقف

 ی فاز یا سه فاز.
٢٠٠٣٠١ 

 دستگاه ۶,۵٧١,٠٠٠  
، به ظرفیت بیش از   لیتر در ٣٧٨تا  ١۶۵هواکش سقف

 ثانیه، با موتور ی فاز یا سه فاز.
٢٠٠٣٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,٩,٧٨٠  
، به ظرفیت بیش لیتر در ٧۵۵تا  ٣٧٨از  هواکش سقف

 ثانیه،  با موتور سه فاز.
٢٠٠٣٠٣ 

 دستگاه ١٠,٩٢۶,۵٠٠  
، به ظرفیت بیش از  لیتر در ١١١٠تا  ٧۵۵هواکش سقف

 ثانیه، با موتور سه فاز.
٢٠٠٣٠۴ 



م  بیست  فصل  هیتر  ، یونیت کویل  . فن و ی
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶١  
 

 

م  بیست  فصل  هیتر  ، یونیت کویل  . فن و ی
 

  مقدمه
 
مجهز   ، الكتروموتور چند سرعته سرعت  انتخاب  كليد چند وضعيتيآهني با رنگ پخته،    قاب  ، شامل)1ي زميني (موضوع گروه ها كويل  .فن1
  هاي و پره  مسي  هاي با لوله  رديفه  سه  ، كويل تخليه  الستيكي  شستشو)، شلنگ  هوا (قابل  هوا از باال يا از پهلو، صافي  خروجي با  ، فن خازن  به

 هستند.  تازه  دمپر هواي  و بدون  آلومينيومي
)، شامل بدنه از ورق گالوانيزه و پلنوم هواي برگشت براي نصب داخل سقف كاذب، كليد چند 4هاي كانالي (موضوع گروه  فن كويل .2

وضعيتي انتخاب سرعت، الكتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجي هوا از جلو، صافي هوا (قابل شستشو)، شلنگ الستيكي و 
 هاي آلومينيومي هستند. هاي مسي و پره ديفه با لولهتشتك تخليه، كويل چهار ر

 )6شش (باشد،   و كليد چند وضعيتي انتخاب سرعت قاب  بدون،  سقفي از نوع  كويل فن  كه  ، در صورتي1  گروه  هاي رديف  به  .كسربها نسبت3
 . است  مربوط  درصد رديف

 هستند.  دور در دقيقه 1450و الكتروموتور   وش، روپآب گرم  مسي  هاي كويل  هيترها، مجهز به  .يونيت4
 . هوا است  پرتاب  ، جهت قايميا   افقي  هيترها، منظور از نوع  يونيت  رديف  .در شرح5
 . است شده  محاسبه دور در دقيقه) 1450دور باال (حداكثر ها در  .ظرفيت6
درصد  )35سي و پنج (شود،   دور انتخاب 900هيتر با الكتروموتور   يونيت  كه  ، در صورتي3و  2  هاي گروه  هاي رديف  به  بتسبهان .اضافه7

 . است  مربوط  رديف
 بي تي يو در ساعت است. 968/3و هر كيلو كالري در ساعت معادل (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل .ه8

 

 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  شمارهمورد نياز،   هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت .به9
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره

 . زميني كويل  فن 01
 . افقي  هيتر نوع  يونيت 02
 .قايم  هيتر نوع  يونيت 03
 فن كويل كانالي 04

  



م  بیست  فصل  هیتر  ، یونیت کویل  . فن و ی
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 

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

، به ظرفیت  دستگاه ۵٠٠,٩۴٠,۵    ٢١٠١٠١ لیتر در ثانیه. ٩۵فن کویل زمین

، به ظرفیت  دستگاه ٧,٣۶٢,٠٠٠    ٢١٠١٠٢ لیتر در ثانیه. ١۴٠فن کویل زمین

، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٨,٣٠۶    ٢١٠١٠٣ لیتر در ثانیه. ١٩٠فن کویل زمین

، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٩,٢٢۴    ٢١٠١٠۴ لیتر در ثانیه. ٢٨٠فن کویل زمین

، به ظرفیت  فن دستگاه ١٢,٠۶۶,۵٠٠    ٢١٠١٠۵ لیتر در ثانیه. ٣٨٠کویل زمین

، به ظرفیت  دستگاه ١۴,۵٣۶,۵٠٠    ٢١٠١٠۶ لیتر در ثانیه. ۴٧٠فن کویل زمین

، به ظرفیت  دستگاه ٣۶۶,۵٠٠,١۶    ٢١٠١٠٧ لیتر در ثانیه. ۵۶۵فن کویل زمین

 دستگاه ۵٠٠,١٠,١٠٣  
، به ظرفیت  کیلو ٣٨٠٠تا  ٢۵٠٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,١٠,١٠٣  
، به ظرفیت  کیلو ۵٠٠٠تا  ٣٨٠٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,١٢,٩٨٧  
، به ظرفیت  کیلو ٧۵۵٠تا  ۵٠٠٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٣ 

 دستگاه ١۴,۵۵٣,٠٠٠  
، کیلو ١٠٠۵٠تا  ٧۵۵٠به ظرفیت  یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,١۴,۶٧٧  
، به ظرفیت  کیلو ١۵١٠٠تا  ١٠٠۵٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,١٣,٨۵٩  
، به ظرفیت  کیلو ٢٠١۵٠تا  ١۵١٠٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠۶ 

 دستگاه ١٧,٧٢٧,٠٠٠  
، به ظرفیت  کیلو ٢۵٢٠٠تا  ٢٠١۵٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٧ 

 دستگاه ١٧,٧٢٧,٠٠٠  
، به ظرفیت  کیلو ٣٠٢٠٠تا  ٢۵٢٠٠یونیت هیتر، نوع افق

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٨ 

 دستگاه ١٢,٨٩١,٠٠٠  
کیلو ٣٨٠٠تا  ٢۵٠٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 ساعـت.کالری در 
٢١٠٣٠١ 

 دستگاه ١٢,٨٩١,٠٠٠  
کیلو ۵٠٠٠تا  ٣٨٠٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٣٧,١۴  
کیلو ٧۵۵٠تا  ۵٠٠٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٧١۴,١۶  
کیلو ١٠٠۵٠تا  ٧۵۵٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠۴ 



م  بیست  فصل  هیتر  ، یونیت کویل  . فن و ی
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶٣  
 

 

       
بهای کل 

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

 دستگاه ۵٠٠,١٨,٩٩٠  
کیلو ١۵١٠٠تا  ١٠٠۵٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,١٨,٩٩٠  
کیلو ٢٠١۵٠تا  ١۵١٠٠یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠۶ 

 دستگاه ۵١۴,۵٠٠,٢٠  
کیلو ٢۵٢٠٠تا  ٢٠١۵٠هیتر، نوع قایم، به ظرفیت یونیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠٧ 

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠١ لیتر در ثانیه. ٣٨٠فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠٢ لیتر در ثانیه. ۴٧٠فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠٣ لیتر در ثانیه. ۵۶۵فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠۴ لیتر در ثانیه. ۶۶٠فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠۵ لیتر در ثانیه. ٧۵۵فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠۶ لیتر در ثانیه. ٨۵٠فن کویل کانال

، به ظرفیت  دستگاه     ٢١٠۴٠٧ لیتر در ثانیه. ٩۴٠فن کویل کانال



  . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶۴  
 

 

  . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
 است.  و شير شناور خازن  و مجهز به ، الكتروپمپ گردش آب مناسب  دو سرعته انداز، الكتروموتور با كليد راه  ، همراه طور كامل  .كولرهابه1
 دور در دقيقه) و براي فشار استاتيك صفر محاسبه شده است. 1450ها در دور باال (حداكثر  ظرفيت.2
 ) سلولزي هستند.pad) داراي اليي (02) داراي پوشال و گروه (01كولرهاي آبي گروه ( .3
 گردد. مي  محاسبه  خطي  ميانيابي  از طريق  دو رديف  بين  هاي با ظرفيت  كولرهايواحد   .بهاي4
 است. (cfm)فوت مكعب در دقيقه  119/2ر ليتر در ثانيه معادل .ه5
 هاي اين فصل در جدول زير درج شده است. هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسي به رديف .6 

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 كولر آبي با پوشال. 01
 ) سلولزي.padكولر آبي با اليي ( 02

  



  . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ٢٢٠١٠١ لیتر در ثانیه. ١۴٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ٠٠٠,٣۵۶,۵  

 ٢٢٠١٠٢ لیتر در ثانیه. ١٩٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ٢٠٠,٠٠٠,۶  

 ٢٢٠١٠۴ لیتر در ثانیه. ٣٣٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ٨,١٢٠,٠٠٠  

  
 دستگاه 

لیتر در ١٨٠٠کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی 
 ثانیه.

٢٢٠٢٠١ 

  
 دستگاه 

لیتر در ٢٢٠٠کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی 
 ثانیه.

٢٢٠٢٠٢ 

  
 دستگاه 

لیتر در ٣٠۵٠کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی 
 ثانیه.

٢٢٠٢٠٣ 



  . کولرگازی سوم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶۶  
 

 

  گازی . کولر سوم و  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
،  ، خازن كليد محافظ  مجهز به  كمپرسور، الكتروموتور بادزن  ، شامل اي يا ديواري يك پارچه بدون گرمايش، از نوع پنجره گازي  كولرهاي .1

 . است  و صافي  تنظيم  قابل  ، ترموستات كليد چند وضعيتي
 . است شده  منظور  سانتيگراد  درجه 35،  خارج  هواي  دماي .2
 شود. هاي مربوط به كولرهاي با ظرفيت بين دو رديف، از طريق ميانيابي خطي محاسبه مي رديف بهاي واحد .3
 بي تي يو در ساعت است. 968/3هر كيلو كالري در ساعت معادل  .4



  . کولرگازی سوم و  بیست  فصل
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات   ١٣٩٣م

  

 
 

 

۶٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٢٣٠١٠١ کیلو کالری در ساعت. ٢٢۵٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ٢٣٠١٠۴ کیلو کالری در ساعت. ٣٠٠٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ٢٣٠١٠٧ کیلو کالری در ساعت. ۴۵٠٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ٢٣٠١١٠ کیلو کالری در ساعت. ۶٠٠٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ٢٣٠١١١ کیلو کالری در ساعت. ۶٧۵٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   



تروپمپ . و چهارم  بیست  فصل   ال
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶٨  
 

 

تروپمپ . و چهارم  بیست  فصل   ال
 

  مقدمه
 
  دور در دقيقه 1500با حدود  يك فاز الكتروموتور  و مجهز به  خط  روي  ، از نوع1  گروه  هاي رديف  گريز از مركز، موضوع  هاي الكتروپمپ .1

 هاي اين گروه در محدوده راندمان حداكثر پمپ انتخاب شده است. اعداد مربوط به آبدهي و ارتفاع ارايه شده در شرح رديف هستند.
  . اين ) استPN 10( بار 10، با فشار كار DIN EN 733استاندارد   و طبق  ، افقي2  گروه  هاي رديف  ، موضوعزميني گريز از مركز  هاي پمپ .2

 . است  و مهره  و پيچ  بندي ، واشر آب اضافي  مقابل  هاي ، فلنج ، كوپلينگ ، لرزه گير زير دستگاهشاسي  ها، شامل رديف
 هستند.  در ثانيه  سيكل 50فاز و   فاز يا سه  ، يك4 هاي گروه رديف  موضوع  الكتروموتورهاي .3
  و همچنين  كردن كوپلهلرزه گير زير دستگاه، ، با رنگ آميزي كامل شاسي  روي  و الكتروموتور مربوط  پمپاستقرار   به  مربوط  هاي هزينه .4

 . است شده  ها منظور  واحد رديف  ، در بهاي پمپ  پروانه  تراش
  . است  منظور نشده )mechanical seal(  بند مكانيكي ، آب زميني  هاي واحد پمپ  در بهاي .5
) درصد بهاي واحد 8دور در دقيقه باشد، هشت ( 3000كه الكتروموتور سه فاز، با حدود  ، در صورتي4هاي گروه  سبت به رديفكسربها ن .6

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

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . خط  روي  الكتروپمپ 01
 . زميني  پمپ 02
03 ---- 
 . دور در دقيقه 1500الكتروموتور حدود  04

 
 



تروپمپ . و چهارم  بیست  فصل   ال
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

۶٩  
 

 

       
بهای کل 

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

  
 دستگاه ٢,٧١٩,٠٠٠

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی دوازدهم ال
متر (ی اینچ)، میل ٢۵اسب بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۵در دقیقه و ارتفاع  گالن ١٠ده  آب

٢۴٠١٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,٢,٧٩٨

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی هشتم اسب ال
متر (ی و ی چهارم میل ٣٢بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۵گالن در دقیقه و ارتفاع  ٢٠ده  اینچ)، آب

٢۴٠١٠٢ 

  
 دستگاه ٣,٧٩٣,٠٠٠

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی ششم اسب ال
٣٠ده  متر (دو اینچ)، آب میل ۵٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٠گالن در دقیقه و ارتفاع 

٢۴٠١٠٣ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٠٨۵,۴

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی سوم اسب ال
متر (ی و ی دوم اینچ)، میل ۴٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٨گالن در دقیقه و ارتفاع  ٣٠ده  آب

٢۴٠١٠۴ 

  
 دستگاه ٩٨۶,۵٠٠,۴

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی سوم اسب ال
متر (دو و ی دوم اینچ)، میل ۶۵بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ٨گالن در دقیقه و ارتفاع  ۴٠ده  آب

٢۴٠١٠۵ 

  
 دستگاه 

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی دوم اسب ال
۴٠ده  متر (دو اینچ)، آب میل ۵٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٩گالن در دقیقه و ارتفاع  

٢۴٠١٠۶ 

  
 دستگاه ۵,۵٣٢,٠٠٠

ترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور سه چهارم اسب ال
۶٠ده  متر (سه اینچ)، آب میل ٨٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١۶گالن در دقیقه و ارتفاع 

٢۴٠١٠٧ 

 ٢۴٠٢٠١ .٣٢-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ٢۴٠٢٠٢ .٣٢-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۴,۵۴۶,۵٠٠  

 ٢۴٠٢٠٣ .٣٢-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٨٩۶,۵٠٠,۴  

 ٢۴٠٢٠۴ .۴٠-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٣٠۴,۵٠٠,۴  

 ٢۴٠٢٠۵ .۴٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٧٠۴,۵٠٠,۴  

 ٢۴٠٢٠۶ .۴٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٢۵۴,۵٠٠,۵  

 ٢۴٠٢٠٧ .۴٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٨۶۴,۵٠٠,۵  

 ٢۴٠٢٠٨ .۵٠-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ٢۴٠٢٠٩ .۵٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٠۶۴,۵  

 ٢۴٠٢١٠ .۵٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,۵,۵۶٣  

 ٢۴٠٢١١ .۵٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,٣١٣,۶  



تروپمپ . و چهارم  بیست  فصل   ال
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٧٠  
 

 

       
بهای کل 

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

 ٢۴٠٢١٢ .۶۵-١٢۵پمـپ دراندازه  دستگاه ۵,۵۶٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١٣ .۶۵-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٧۴٧,٠٠٠,۵  

 ٢۴٠٢١۴ .۶۵-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۶,۴٩٧,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١۵ .۶۵-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٧,٧۴٧,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١۶ .۶۵-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٨,٨۶۵  

 ٢۴٠٢١٧ .٨٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,۶,۵۶۴  

 ٢۴٠٢١٨ .٨٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,۴۶۴,٧  

 ٢۴٠٢١٩ .٨٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,٨,٨۶٣  

 ٢۴٠٢٢٠ .٨٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,۴۶٣,١٠  

 ٢۴٠٢٢١ .١٠٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۴٠٩,٠٠٠,٨  

 ٢۴٠٢٢٢ .١٠٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٩,٧٧٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢٣ .١٠٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ١٢,٠٢٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢۴ .١٠٠-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,١٧۴,١۴  

 ٢۴٠٢٢۵ .١٢۵-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,۶٢۴,١٢  

 ٢۴٠٢٢۶ .١٢۵-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,٣٢٣,١۵  

 ٢۴٠٢٢٧ .١٢۵-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۵٠٠,١٧,٧٢٣  

 ٢۴٠٢٢٨ .١۵٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٨٩۶,۵٠٠,١۶  

 ٢۴٠٢٢٩ .١۵٠-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ١٩,٩٢۶,۵٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,٢,٠۶۶  
ترو موتور، حدود  دور در دقیقه، به قدرت سه ١۵٠٠ال

 چهارم اسـب بخار.
٢۴٠۴٠١ 

 دستگاه ٢,١٩٧,٠٠٠  
ترو موتور، حدود  دور در دقیقه، به قدرت ی ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٢ 

 دستگاه ۵۴٠,٠٠٠,٢  
ترو موتور، حدود  ١٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٣ 

 دستگاه ٢,٨٨٢,٠٠٠  
ترو موتور، حدود  ٢دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٨۴,٣  
ترو موتور، حدود  ٣دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۵ 

 دستگاه ٣,٨٧٧,٠٠٠  
ترو موتور، حدود  ۴دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۶ 
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بهای کل 

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

 دستگاه ۴,۶٩١,٠٠٠  
ترو موتور، حدود  ۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 بخار.اسـب 
٢۴٠۴٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٩۵,۶  
ترو موتور، حدود  ٧٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٨ 

 دستگاه ٩۶٨,٠٠٠,۶  
ترو موتور، حدود  ١٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٩ 

 دستگاه ۵٨١,٠٠٠,٩  
ترو موتور، حدود  ١۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴١٠ 

 دستگاه ١١,٢۵٩,٠٠٠  
ترو موتور، حدود  ٢٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال

 اسـب بخار.
٢۴٠۴١١ 

  
 دستگاه 

ترو موتور، حدود  ٢۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١٢ 

  
 دستگاه 

ترو موتور، حدود  ٣٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١٣ 

  
 دستگاه 

ترو موتور، حدود  ۴٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١۴ 

  
 دستگاه 

ترو موتور، حدود  ۵٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠ال
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١۵ 
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 

  ، در شرح" گالوانيزه  با مفتول  پيچي سيم" عبارت  ، از درج ال كاغذ كرافت  با يك  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف  اختصار، در شرح  .براي1
و " روغني  رنگ  با دو دست  و ماستيك" عبارت  ، از درج متقال  اي پارچه  و پوشش  ال كاغذ كرافت  بايك  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف

  درزبندي  مخصوص  با نوارچسب" عبارت  ، از درج اي كارخانه  آلومينيومي  با روكش  ساخته  پيش  شيشه  پشم  عايق  به  مربوط  هاي رديف  در شرح
 . است شده  نظر  ، صرف" آلومينيومي  حلقوي  هاي ستو ب
 . است  بر متر مكعب  كيلوگرم 12، برابر 8و  7، 4، 2  هاي گروه  ، موضوع شيشه  پشم  عايق  مخصوص  .وزن2
 . است  بر مترمكعب  كيلوگرم 65، برابر 6و5 هاي گروه  ، موضوع اي كارخانه  آلومينيومي  باروكش  ساخته  پيش  شيشه پشم  عايق مخصوص  .وزن3
 28كه عايق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتي8و  4هاي  و نيز گروه 7و  2هاي  هاي گروه اضافه بها نسبت به رديف.4

 هاي مربوط است. ) درصد رديف گروه20) و بيست (30كيلوگرم بر متر مكعب باشد، به ترتيب سي (
كيلوگرم بر متر مكعب باشد،  80كه عايق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتي6و  5هاي  روههاي گ اضافه بها نسبت به رديف.5

 هاي مربوط به هر گروه است. ) درصد رديف20) و بيست (5به ترتيب پنج (
يك اليه چسب نوار (پرايمر) "كار، با  كامل  و اجراي  مصالح  تهيه  ، هزينهنوار (نوار پيچي) كار سرد  عايق  به  مربوط  هاي واحد رديف  .در بهاي6

 . است شده  منظور با شرايط زير  "و يك اليه نوار مخصوص
 چسب نوار (پرايمر) و نوار مخصوص، هر دو ساخت يك كارخانه. .6-1
 .متر ميلي 5/0و ضخامت نوار حداقل  2/0ضخامت اليه پرايمر پس از اجرا، حداقل  .6-2
 درصد پهناي نوار. 50پوشاني نوار  هم .6-3
 .متر ميلي 100و براي قطرهاي باالتر  50اينچ)  2( 50هاي با قطر نامي  پهناي نوار براي عايق لوله .6-4
فرعي هاي  هاي  هوارسان و موتورخانه هاي  اصلي، اطاق هاي  عايق كاري،  چنانچه عايق كاري  در موتورخانه . اضافه بها  نسبت  به رديف7

 ) درصد رديف مربوط است.10به صورت نمايان اجرا شود ده (
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت .به8

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 كرافت. با كاغذ متر ميلي 50  ضخامت به  شيشه پشم عايق 02
03 ---- 
 . تقالم   و پوششكرافت  با كاغذ متر ميلي 50  ضخامت به  شيشه  پشم  عايق 04
 .متر ميلي 25  ضخامت به  ساخته پيش  شيشه پشم عايق 05
 .متر ميلي 50  ضخامت به  ساخته پيش  شيشه پشم عايق 06
 .هوا با كاغذ كرافت  كانال  براي  شيشه  پشم  عايق 07
 متقال. و پوشش   هوا با كاغذ كرافت  كانال  براي  شيشه  پشم  عايق 08
 عايق نوار (نوار پيچي) كار سرد. 09
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

   
 مترطول 

ال کاغذ میلمیتر، با ی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۵( ١٢۵کرافت،برای لوله به قطر نام 

٢۵٠٢١٠ 

 مترطول ۵۴,۶٠٠  
ال کاغذ میلمیتر، با ی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ۶( ١۵٠کرافت،برای لوله به قطر نام 
٢۵٠٢١١ 

 مترطول ۶۶,۵٠٠  
ال کاغذ میلمیتر، با ی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ٨( ٢٠٠کرافت،برای لوله به قطر نام 
٢۵٠٢١٢ 

 مترطول ٠٠٠,٨۴  
ال کاغذ میلمیتر، با ی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ١٠( ٢۵٠کرافت،برای لوله به قطر نام 
٢۵٠٢١٣ 

 مترطول ٨٩,١٠٠  
ال کاغذ میلمیتر، با ی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ١٢( ٣٠٠کرافت،برای لوله به قطر نام 
٢۵٠٢١۴ 

  
 مترطول ٩١,٣٠٠

ال کاغذ متر، با ی میل ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
متقال، برای لوله به قطر نامای  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۵( ١٢۵

٢۵٠۴١٠ 

  
 مترطول ٩٩,٠٠٠

ال کاغذ متر، با ی میل ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۶( ١۵٠

٢۵٠۴١١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠٩

ال کاغذ متر، با ی میل ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ٨( ٢٠٠

٢۵٠۴١٢ 

  
 مترطول ١٣١,٠٠٠

ال کاغذ متر، با ی میل ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ١٠( ٢۵٠

٢۵٠۴١٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۴١

ال کاغذ متر، با ی میل ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ١٢( ٣٠٠

٢۵٠۴١۴ 

  
 مترطول ۴٠٠,٣٧

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی دوم اینچ). ١۵

٢۵٠۵٠١ 

  
 مترطول ۴٠٠,۴١

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ٢٠

٢۵٠۵٠٢ 

  
 مترطول ٨٠٠,۴۵

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ).(ی  ٢۵

٢۵٠۵٠٣ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠,٧٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی و ی چهارم اینچ). ٣٢

٢۵٠۵٠۴ 

  
 مترطول ۵۴,۶٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
برای لوله به قطر ناممتر،  میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی و ی دوم اینچ). ۴٠

٢۵٠۵٠۵ 

  
 مترطول ۵٩,٠٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٢( ۵٠

٢۵٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۶٩,٣٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و ی دوم اینچ). ۶۵

٢۵٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٧۶,۴٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٣( ٨٠

٢۵٠۵٠٨ 

  
 مترطول ٩٠,٣٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه
 اینچ). ۴( ١٠٠

٢۵٠۵٠٩ 

  
 مترطول ٧٨,٠٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی دوم اینچ). ١۵

٢۵٠۶٠١ 

  
 مترطول ٨٣,١٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ٢٠

٢۵٠۶٠٢ 

  
 مترطول ۶٠٠,٨٧

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ).(ی  ٢۵

٢۵٠۶٠٣ 

  
 مترطول ١٠١,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی و ی چهارم اینچ). ٣٢

٢۵٠۶٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٠١

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی و ی دوم اینچ). ۴٠

٢۵٠۶٠۵ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١١١

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٢( ۵٠

٢۵٠۶٠۶ 

  
 مترطول ١٢۶,۵٠٠

آلومینیومساخته با روکش  عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و ی دوم اینچ). ۶۵

٢۵٠۶٠٧ 

  
 مترطول ١٣٩,٠٠٠

ساخته با روکش آلومینیوم عایق پشم شیشه پیش
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٣( ٨٠

٢۵٠۶٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٧۵

ساخته با روکش آلومینیوم پشم شیشه پیش عایق
متر، برای لوله به قطر نام میل ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه
 اینچ). ۴( ١٠٠

٢۵٠۶٠٩ 

  
 مترمربع ۴٧,٢٠٠

متر، با ی ال کاغذ میل ٢۵عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری

 کانال.

٢۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۶٣,٩٠٠

متر، با ی ال کاغذ میل ۵٠عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری

 کانال.

٢۵٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٩٧,٢٠٠

متر، با ی ال کاغذ میل ٢۵عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای
، برای عایق کاری متقال، ماستی و دو دست رنگ روغن

 کانال.

٢۵٠٨٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١١۶

متر، با ی ال کاغذ میل ۵٠عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای
، برای عایق کاری متقال، ماستی و دو دست رنگ روغن

 کانال.

٢۵٠٨٠٢ 

 ٢۵٠٩٠١ (ی دوم اینچ). ١۵عایق نوار، برای لوله به قطر نام  مترطول ٩٠٠,٢۶  

 ٢۵٠٩٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠عایق نوار، برای لوله به قطر نام  مترطول ۴٠٠,٣٢  

 ٢۵٠٩٠٣ (ی اینچ). ٢۵عایق نوار، برای لوله به قطر نام  مترطول ٣٨,٠٠٠  

 مترطول ۵٠٠,۴٣  
(ی و ی چهارم ٣٢قطر نام عایق نوار، برای لوله به 

 اینچ).
٢۵٠٩٠۴ 

 مترطول ۴٨,٨٠٠  
(ی و ی دوم ۴٠عایق نوار، برای لوله به قطر نام 

 اینچ).
٢۵٠٩٠۵ 

 ٢۵٠٩٠۶ اینچ). ٢( ۵٠نام عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۶٠٠,۵٨  
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

اینچ).(دو و ی دوم  ۶۵عایق نوار، برای لوله به قطر نام  مترطول ۴٠٠,٧١   ٢۵٠٩٠٧ 

 ٢۵٠٩٠٨ اینچ). ٣( ٨٠نام عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٨١,٠٠٠  

 ٢۵٠٩٠٩ اینچ). ۴( ١٠٠نام عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٠٠٠,١٠۴  

 ٢۵٠٩١٠ اینچ). ۵(١٢۵نام عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٠٠٠,١٢۵  

 ٢۵٠٩١١ اینچ). ۶(١۵٠نام برای لوله به قطرعایق نوار،  مترطول ١۴٨,٠٠٠  
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 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 

  مقدمه
فصل، بايد طبق يكي از استاندارهاي معتبر خارجي ساخته و براساس استانداردهاي مربوط از موسسه استاندارد دستگاه هاي موضوع اين  .1

 و تحقيقات صنعتي ايران آزمايش شده باشد.

، شامل كندانسور آبي، 1)، موضوع رديف هاي گروه water cooled water chillerدستگاه هاي مبرد تراكمي، از نوع خنك شونده با آب ( .2
 50ولت و   380اواپراتور با شير انبساط مستقيم ترموستاتيكي، كمپرسورهاي از نوع رفت آمدي (باز يا نيمه بسته) با الكتروموتور سه فاز 

 هاي نگهدارنده  ) داخل صفحهexpanded)، كه بايد به روش انبساطي (PSI 300بار ( 20 فشاركار براي مناسب و مخصوص هاي لوله هرتز،

، )multy step capacity controlاي ظرفيت ( باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و كنترل هاي استاندارد مانند كنترل مرحلهمحكم شده 
كنترل فشار، كليد اطمينان فشار روغن، شير سولونوييدي، شيرهاي تخليه و شارژ، فيلترهاي روغن و گاز، آب نما (سايت گالس) روي مدار 

 مبرد مايع شده كننده خنـكندانسور، شير اطمينان اواپراتور، گرم كننده الكتريكي مخزن روغن، مايع، شير اطمينان ك
 )liquid refrigerant subcooling فشار سنج هاي طرف مكش و تخليه گاز، فشار سنج و دماسنج روغن، كنترل جلوگيري از انجماد ،(
)freeze protectionبا همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال،  مدار اينترالك،  )، شارژ كامل گاز و روغن، تابلوي برق

و ديگر اجزاي الزم كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري شده باشد. شرايط تعيين ظرفيت، عبارت 
 است از : 

 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي اواپراتور    
 درجه سانتيگراد.  35و آب خروجي   4/29دماي آب ورودي كندانسور    

، 2بدون كندانسور هوايي، موضوع رديف هاي گروه  )air cooled water chillerدستگاه هاي مبرد تراكمي، از نوع خنك شونده با هوا ( .3
هرتز، اواپراتور با شير انبساط مستقيم   50ولت و  380شامل كمپرسورهاي نوع رفت آمدي (باز يا نيم بسته) با الكترو موتور سه فاز 

 هاي نگهدارنده  ساطي داخل صفحه) ، كه بايد به روش انبPSI 300بار (   20ترموستاتيكي، لوله هاي مخصوص و مناسب براي فشار كار 
 اي ظرفيت محكم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و كنترل هاي استاندار مانند كنترل مرحله

 )multy step capacity control( كنترل فشار، كليد اطمينان فشار روغن، شير سولونوييدي و شيرهاي تخليه و شارژ، فيلترهاي روغن و ،
 مبرد مايع شده كننده خنـكگاز، آب نما روي مدار مايع، شير اطمينان اواپراتور، گرم كننده الكتريكي مخزن روغن، 

)liquid refrigerant subcoolingيه گاز،  فشار سنج و دماسنج روغن،  كنترل جلوگيري از انجماد )، فشار سنج هاي طرف مكش و تخل
)freeze protection شارژ كامل گاز و روغن، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك ،(

نصب و بهره برداري شده باشد.شرايط تعيين ظرفيت، عبات  و ديگر اجزاء الزم، كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده
 است از : 

 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي    2/12دماي آب ورودي اواپراتور  
 هاي اصلي و دوباره  سردكن   ، شامل كويل 3،  موضوع رديف هاي گروه )air cooled condenserدستگاه هاي كندانسور هوايي ( .4
)subcoolingها، از نوع محوري كه با  )، از لوله هاي مسي و پره هاي آلومينيومي كه به روش انبساطي به يكديگر محكم شده باشند. بادزن 

ده حفاظ سيمي گالوانيزه پوشيده شده باشند (الكتروموتور، پره هاي بادزن، بدنه و پايه هاي دستگاه، بايد مناسب براي نصب در هواي آزاد بو
 از فوالد زنگ ناپذير باشد)، موتور هريك از بادزن ها، بايد هنگام گرم شدن بيش اندازه، به طور خودكار قطع كند و محور بادزن 

مجهز باشد). دستگاه مجهز به سيستم خودكار كنترل ظرفيت و شارژ كامل گاز باشد، تابلو و مدار برق               thermal overload protection(به 
شامل سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدهاي قطع و وصل، كنترل هاي الزم، مدار اينتر الك، چراغ هاي سيگنال و ديگر اجزاي الزم، كه بايد 

 به طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و اماده نصب و بهره برداري شده باشد. 
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درجه سانتي گراد، از نوع خنك  90)، با آب گرم در دماي hot water single effectاثره آب گرم (دستگاه هاي مبرد جذبي از نوع يك  .5
، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي ( اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و كندانسور)، لوله هاي مسي 4شونده با آب، موضوع رديف هاي گروه 

انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، پمپ هاي محلول و  ) كه بايد به روشPSI300بار ( 20مناسب براي فشار كار 
هرتز، شير كنترل انرژي ورودي، سيستم هاي جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده  50ولت  380مبرد و پمپ خال با الكترو موتورهاي سه فاز  

ي محلول هاي رقيق و غليظ، سيستم تامين محلول با غلظت )، مبدل حرارتautomatic anti crystallization systemضد كريستاليزه شدن (
، مياني مناسب براي ورود به ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه شارژ و ليتيوم برومايد، آب نما روي پوسته باال، كنترل جلوگيري از انجماد

كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و شارژ كامل ليتيوم برومايد و آب مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل 
 ديگر اجزاي الزم، كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند. شرايط تعيين ظرفيت، عبارت

 است از :

 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 
 درجه سانتيگراد. 4/29آب ورودي به كندانسور   دماي

درجه  120) و يا آب گرم در دماي PSI15( )، با بخار اشباع در فشار يك بار single effectدستگاه هاي مبرد جذبي از نوع يك اثره ( .6
اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و ، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي ( 5سانتي گراد، از نوع خنك شونده با آب، موضوع رديف هاي گروه 

) كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده PSI300بار ( 20كندانسور)، لوله هاي مسي مناسب براي فشار كار 
تم هاي هرتز، شير كنترل انرژي ورودي، سيس 50ولت و  380باشند، پمپ هاي محلول و مبرد و پمپ خال با الكترو موتورهاي سه فاز  

جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه شدن مبدل حرارتي محلول هاي رقيق و غليظ، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب 
براي ورود به ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليتيوم برومايد، آب نما روي پوسته باال، كنترل جلوگيري از انجماد، شارژ كامل 

يوم برومايد و آب مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر ليت
 اجزاي الزم، كه بايد طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند. شرايط تعيين ظرفيت، عبارت است از: 

 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي   2/12به اواپراتور  دماي آب ورودي
 درجه سانتيگراد 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  

)، از نوع خنك  شونده با آب، موضوع رديف PSI120بار ( 8) با بخار اشباع با فشار double effectدستگاه هاي مبرد جذبي دو اثره ( .7
اصلي (اواپراتور، ابزوربر، ژنراتورهاي دما باال و پائين و كندانسور)، لوله هاي مسي مناسب براي ، شامل مبدل هاي حرارتي 6هاي گروه 

) كه بايد به روش انبساطي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، پمپ هاي محلول و مبرد و پمپ خال PSI300بار ( 20فشار كار 
شير كنترل انرژي ورودي، سيستم هاي جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه هرتز،  50ولت و  380با الكترو موتورهاي سه فاز  

شدن، مبدل هاي حرارتي محلول هاي رقيق و غليظ دماي باال و دماي پائين، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب براي ورود به 
پوسته باال، كنترل جلوگيري از انجماد، شارژ كامل ليتيوم برومايد و آب  ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليتيوم برومايد، آب نماي

 مقطر و الكل، تابلوي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر اجزاي الزم، كه بايد به
 اشند. شرايط تعيين ظرفيت عبارت است از:طور كامل در كارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري ب

 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 
 درجه سانتيگراد. 4/29دماي آب ورودي به كندانسور  

متشكل از يك دستگاه ، 7)، از نوع خنك شونده با آب موضوع رديف هاي گروه direct firedدستگاه هاي مبرد دو اثره شعله مستقيم ( .8
مبرد جذبي دو اثره و يك دستگاه ديگ ، سوار شده روي شاسي و يك دستگاه مشعل، شامل مبدل هاي حرارتي اصلي (اواپراتور، ابزوربر، 

) كه بايد به روش PSI300بار ( 20ژنراتور دماي پائين و كندانسور) و مبدل حرارتي احتراقي، لوله هاي مسي مناسب براي فشار كار 
خوار كه بايد به روش مناسب در  انبساطي در مبدل هاي حرارتي اصلي داخل صفحه هاي نگهدارنده محكم شده باشند، لوله هاي فوالد آتش
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 50مبدل احتراقي به صفحه لوله ثابت و محكم شده باشند، پمپ هاي محلول و مبردو پمپ هاي خال مجهز به الكترو موتورهاي سه فاز  
ظرفيت برودت، سيستم هاي جنبي مانند تجهيزات رقيق كننده ضد كريستاليزه شدن، مبدل هاي حرارتي محلول هاي هرتز، سيستم كنترل 

م رقيق و غليظ دماي باال و پايين، سيستم تامين محلول با غلظت مياني مناسب براي ورود به ابزوربر، خال سنج، شيرهاي تخليه و شارژ ليتيو
وي برق با همه سيم كشي ها، كابل كشي ها، كليدها، چراغ هاي سيگنال، مدار اينتر الك و ديگر اجزاي برومايد و  آب مقطر و الكل، تابل

 الزم، كه بايد به طور كامل در كارخانه سازنده مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري باشند. شرايط تعيين ظرفيت عبارت است از : 
 درجه سانتيگراد.  7/6و آب خروجي   2/12دماي آب ورودي به اواپراتور 

 درجه سانتيگراد.  4/29دماي آب ورودي به كندانسور  
 شود.  بهاي واحد رديف هاي مربوط به دستگاه هاي با ظرفيت سرمايي بين دو رديف، به روش ميانيابي خطي محاسبه  مي .9

 به منظور سهولت دسترسي به رديف هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروه هاي اين فصل در جدول زير درج شده است.  .10

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

 شماره
 مختصر گروه شرح گروه

 )Water Cooled Water Chiller(دستگاه مبرد تراكمي از نوع خنك شونده با آب،  01
 ) (Air Cooled Water Chillerمبرد تراكمي از نوع خنك شونده با هوا،دستگاه  02
 )Air Cooled Condenserكندانسور هوايي، ( 03
 (Hot Water Absorption Water Chiller) دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره آب گرم،  04
 )Single Effect Absorption Water Chiller، (دستگاه مبرد جذبي از نوع يك اثره بخار يا آب گرم 05
 )Double Effect Absorption Water Chiller، (دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره بخار 06
 (Direct Fired Double Effect Absorption Water Chiller) دستگاه مبرد جذبي از نوع دو اثره شعله مستقيم،  07
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ۵٠٠,٨١١,٣٢۵  
١٢ظرفیت دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به 

 تن.
٢٧٠١٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,۴۵٧,٣٩١  
٢٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٢ 

 دستگاه ٧۶٠,٠٧۴,۵٠٠  
٣۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٨۵٣,١۶۵  
۴۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٩۵٧,٨٨٧  
۵۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,۴٩٣,١,٢١٠  
۶۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٣۴٩,٨٧١  
٧۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٠۵,۵١٢,١  
٨۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٨ 

 دستگاه ۶۴٨,٣۶۶,۵٠٠,١  
٩۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٩ 

 دستگاه ۶٩٠,٠۵٨,٠٠٠,١  
١١٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٠ 

 دستگاه ١٧١,٠٠٠,١,٩٣۶  
١٢٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١١ 

 دستگاه ٢,٠۶٢,٢٢۶,۵٠٠  
١٣٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٩۵,٢,١٨٧  
١۴٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٣ 

  
 دستگاه 

١۶٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠١١۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٩٩١,٣٣۴  
١٢دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٢٩١,۵۵۴  
٢٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٢ 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ۶٨٣,١۴٣,٠٠٠  
٣۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٧۴٣,١۵٠  
۴۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٨۵٩,٧١١  
۵۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,١,٠۴٠,٧١٠  
۶۵مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت دستگاه 

 تن.
٢٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ١,١۵٩,٣۴٧,٠٠٠  
٧۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ١,٣۵٣,٧٩٧,٠٠٠  
٨۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ۴١١,٢۵۴,۵٠٠,١  
٩۵از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت  دستگاه مبرد

 تن.
٢٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ٧۶۶,۵٠٠,۵١۴,١  
١١٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢١٠ 

 دستگاه ۵٢٢,٠٠٠,۵٩٧,١  
١٢٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢١١ 

 دستگاه ١,٧۴٠,٩٢۶,۵٠٠  
١٣٠از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت دستگاه مبرد 

 تن.
٢٧٠٢١٢ 

  
 دستگاه 

١۴٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٢١٣ 

  
 دستگاه 

١۶٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٢١۴ 

 ٢٧٠٣٠١ تن. ۶دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٩١,٠٢۴,۵٠٠  

 ٢٧٠٣٠٢ تن. ١٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٨۶٠,٠٠٠,١٠۶  

 ٢٧٠٣٠٣ تن. ١۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۵٠٠,١٢٢,٣٩٩  

 ٢٧٠٣٠۴ تن. ٢٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ١۶۶,۵۶٢,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠۵ تن. ٣٠ظرفیت دستگاه کندانسور هوایی به  دستگاه ۴۶١,٠٠٠,١٩٩  

 ٢٧٠٣٠۶ تن. ۴٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٢۵٧,١٧٨,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠٧ تن. ۵٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٣٣٣,٨٧٩,٠٠٠  



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ٢٧٠٣٠٨ تن. ۶٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٣۶٣,٩١۶,۵٠٠  

 ٢٧٠٣٠٩ تن. ٧۵کندانسور هوایی به ظرفیت دستگاه  دستگاه ۴۶٧,٣۴۴,۵٠٠  

 ٢٧٠٣١٠ تن. ٩۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۶٩١,٠٠٠,۵١٢  

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ١٠٠

٢٧٠۴٠١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ١۵٠

٢٧٠۴٠٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ٢٠٠

٢٧٠۴٠٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ٢۵٠

٢٧٠۴٠۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ٣٠٠

٢٧٠۴٠۵ 

  
 دستگاه 

اثره آب گرم به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع ی
 تن. ٣۵٠

٢٧٠۴٠۶ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ۴٠٠

٢٧٠۴٠٧ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ۴۵٠

٢٧٠۴٠٨ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ۵٠٠

٢٧٠۴٠٩ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ۶٠٠

٢٧٠۴١٠ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ٧٠٠

٢٧٠۴١١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ٨٠٠

٢٧٠۴١٢ 

  
 دستگاه 

از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی
 تن. ١٠٠٠

٢٧٠۴١٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ١٢٠٠

٢٧٠۴١۴ 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره آب گرم به ظرفیت
 تن. ١۴٠٠

٢٧٠۴١۵ 

  
 دستگاه 

بهدستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم 
 تن. ١٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ١۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٢٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٢۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٣٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۵ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٣۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۶ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ۴٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٧ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ۴۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٨ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ۵٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٩ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ۶٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٠ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٧٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ٨٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ١٠٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ١٢٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی اثره بخار یا آب گرم به
 تن. ١۴٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١۵ 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه 

١٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠١ 

  
 دستگاه 

١۵٠از نوع دو اثره بخار به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی 
 تن.

٢٧٠۶٠٢ 

  
 دستگاه 

٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٣ 

  
 دستگاه 

٢۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۴ 

  
 دستگاه 

٣٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۵ 

  
 دستگاه 

٣۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۶ 

  
 دستگاه 

۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٧ 

  
 دستگاه 

۴۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٨ 

  
 دستگاه 

۵٠٠نوع  دو اثره بخار به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از
 تن.

٢٧٠۶٠٩ 

  
 دستگاه 

۶٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١٠ 

  
 دستگاه 

٧٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١١ 

  
 دستگاه 

٨٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١٢ 

  
 دستگاه 

١٠٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١٣ 

  
 دستگاه 

١٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١۴ 

  
 دستگاه 

١۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١۵ 

  
 دستگاه 

١٠٠از نوع شعله مستقیم به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی
 تن.

٢٧٠٧٠١ 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه 

١۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٢ 

  
 دستگاه 

٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٣ 

  
 دستگاه 

٢۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۴ 

  
 دستگاه 

٣٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۵ 

  
 دستگاه 

٣۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۶ 

  
 دستگاه 

۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٧ 

  
 دستگاه 

۴۵٠مستقیم به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله 
 تن.

٢٧٠٧٠٨ 

  
 دستگاه 

۵٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٩ 

  
 دستگاه 

۶٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١٠ 

  
 دستگاه 

٧٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١١ 

  
 دستگاه 

٨٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١٢ 

  
 دستگاه 

١٠٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١٣ 

  
 دستگاه 

١٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١۴ 

  
 دستگاه 

١۴٠٠ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به 
 تن.

٢٧٠٧١۵ 



  کننده  خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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  هکنند خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
آوري آب از ورق گالوانيزه،  شامل بدنه و تشتك جمع )Forced  Draft( ،  از نوع رانشي1هاي گروه  رديف،  موضوع كننده خنـكهاي  برج .1

هرتز و داراي حفاظ موتور از ورق آهن گالوانيزه، سطوح   50ولت،  380يا   220بادزن سانتريفوژ با موتور يك فاز يا سه فاز 
كي به تعداد الزم، صفحات مشبك براي جلوگيري از پاشش آب به خارج، شناور  هاي پالستي آب از چوب اشباع شده يا ورق كننده خنـك

درجه سانتيگراد،   4/29و آب خروجي  35(فلوتر) براي تنظيم سطح آب در تشتك و ساير اجزاي الزم به طور كامل، دماي آب ورودي 
 درجه سانتيگراد است.  22در دماي مرطوب محيط برابر با 

شامل اسكلت فلزي و حوضچه بتني يا فلزي، سطح  )Induced  Draft(از نوع مكشي   2هاي گروه  موضوع رديف، كننده خنـكهاي  برج .2
از چوب اشباع شده، شبكه اتكائي از مواد پالستيكي يا مشابه آن، بادزن  كننده خنـكدار آزبست سيمان و سطوح  خارجي از ورق موج

گر كه در معرض عبور هواي مرطوب قرار مي گيرند، چدني يا فوالدي گالوانيزه، هاي آلومينيومي ريختگي و قطعات دي محوري با پره
هرتز و داراي حفاظ موتور از ورق فوالدي گالوانيزه، جعبه دنده، شناور براي   50ولت،  380ولت يا  220موتور يك فاز يا سه فاز 

درجه  4/29و آب خروجي  35، دماي آب ورودي كنترل سطح آب، لوله مكش، سرريز و تخليه و ساير اجزاي الزم به طور كامل
 درجه سانتيگراد است.  22سانتيگراد، در دماي مرطوب محيط برابر با 

آوري آب از قطعات  شامل بدنه و تشتك جمع )Induced  Draft(از نوع مكشي  3هاي گروه  ،  موضوع رديفكننده خنـكهاي  برج .3
ها از جنس فوالد گالوانيزه گرم،  با هر رنگ و اتصاالت پيچ و مهره اي گالوانيزه،  پايه )(Fiber Reinforced Plastic, F. R. Pفايبرگالس 

  P.V.Cبادزن محوري يا پره هاي آلومينيومي ريختگي و قطعات ديگر كه در معرض عبور هواي مرطوب تشتك قرار مي گيرند از جنس
يا جعبه    هرتز،  سيستم انتقال قدرت تسمه و پولي 50ولت،  380يا  220فاز و يا آلياژ آلومينيومي مقاوم، با الكترو موتور يك فاز يا سه 

هاي پالستيكي به تعداد الزم و  از ورق كننده خنـك،  سطوح .P.V.Cاي، سيستم توزيع و بازوي گردان پاشش آب از جنس  دنده
تنظيم سطح آب در تشتك، لوله مكش از جنس هاي ورودي هواي جلوگيري كننده از پاشش آب به بيرون، شناور (فلوتر) براي  دريچه
P.V.C درجه سانتيگراد در دماي  4/29و آب خروجي  35، سر ريز و تخليه و ساير اجزاي الزم به طور كامل، دماي آب ورودي

 درجه سانتيگراد است.  22مرطوب محيط برابر 

 شود. ميانيابي خطي محاسبه مي هاي با ظرفيت بين دو رديف، از طريق هاي مربوط به دستگاه بهاي واحد رديف .4

 )  در دقيقه است..U.S  Galگالن (  264/0هر ليتر در دقيقه معادل  .5

 هاي اين فصل در جدول زير درج شده است. هاي مورد نياز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت در دسترسي به رديف .6

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

 مختصر گروه شرح گروه شماره
  گالوانيزه  با بدنه  هكنند خنك  برج 01
  فلزي  با اسكلت  هكنند خنك  برج 02
 با بدنه فايبرگالس  هكنند خنك  برج 03

 



  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ۵٢۴,۵٠٠,٨٠  
کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ١٩٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٨۵۶,١٢۵  
بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت کننده، با برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ۴۵٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠٢ 

 دستگاه ۵۵٠,٠٠٠,١۵٩  
کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ٧۶٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠٣ 

 دستگاه ٧۵١,٠٠٠,١۶۶  
گالوانیزه و ظرفیتکننده ، با بدنه از ورق آهن  برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ١١۴٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,۵٨٨,٢٣٣  
کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ١۵١٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠۵ 

 دستگاه ٢٧٨,١۴١,٠٠٠  
کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه. ١٨٩٠کنندگ  خنک

٢٨٠١٠۶ 

 دستگاه ۴٨٠,٠٠٠,٢۴٣  
لـت فلزی، به ظرفیت برج خنـ کننده، با اس

 لیتر آب در دقیقه. ٢٢٧٠کنندگ  خنک
٢٨٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٣٣۵,۵٩٠  
لـت فلزی، به ظرفیت برج خنـ کننده، با اس

 لیتر آب در دقیقه. ٣٧٨٠کنندگ  خنک
٢٨٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,٢٣٧,۵۴۶  
لـت فلزی، به ظرفیت خنک برج خنـ کنندگ کننده، با اس
 لیتر آب در دقیقه. ۵۶٨٠

٢٨٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶١٢,٠٣١,٠٠٠  
لـت فلزی، به ظرفیت خنک برج خنـ کنندگ کننده، با اس
 لیتر آب در دقیقه. ٧۵٧٠

٢٨٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,۶۴٢,٧٨٩  
لـت  برج خنـ کنندگ فلزی، به ظرفیت خنککننده، با اس
 لیتر آب در دقیقه. ٩۴۶٠

٢٨٠٢٠۵ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ٩٣

٢٨٠٣٠١ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ١٣٩

٢٨٠٣٠٢ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ١٨۶

٢٨٠٣٠٣ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ٣٢۵

٢٨٠٣٠۴ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 دقیقه. لیتر آب در  ۴١٧

٢٨٠٣٠۵ 



  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ۵۶٠

٢٨٠٣٠۶ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ٧۴٧

٢٨٠٣٠٧ 

  
 دستگاه 

کنندگ خنککننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت  برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ٩٢٩

٢٨٠٣٠٨ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ١١۶٢

٢٨٠٣٠٩ 

  
 دستگاه 

کنندگ کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنـ
 لیتر آب در دقیقه.  ١٢۴٠

٢٨٠٣١٠ 



  بهداشت  های، شیر بهداشت  . لوازم نهم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٨٩  
 

 

  بهداشت  های، شیر بهداشت  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 
  مقدمه 
 
(دست شويي،توالت شرقي و توالت  696مطابق با استانداردهاي شماره بايد بسته به مورد ،  لوازم و شيرهاي بهداشتي  و ساخت  جنس .1

(شيرهاي بهداشتي) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  6679و  1546(شلنگ دوش)،  6681(سردوشي)،  6680(پيسوار)،  626غربي)، 
 .ايران، باشد

 است.كشور   داخل  ، ساخت10  گروه  استثناي  ، به فصل  اين  هاي گروه  موضوع  و ساير اقالم  ها، شير بهداشتي  لوازم .2
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره 

 . دست شويي 01
 . شرقي  توالت 02
 . غربي  توالت 03
04 ---- 
 (پيسوار).  ورينالي 05
 . زيردوشي 06
07 --- 
 . ظرفشويي  سينك 08
 . تانك  فالش 09
 والو.  فالش 10
 كفشو. 11
 . شير مخلوط 12
 . شير تكي 13
 شير پيسوار. 14
 . زيرآب 15
 . راه سه،  سيفون 16
 . شير شلنگي 17



  بهداشت  های، شیر بهداشت  لوازم . نهم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٩٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 دستگاه ۴٩٨,٠٠٠  
۴۴×  ۵٧دست شویی از چین سفید، به ابعاد تقریبی 

 متر، بدون پایه. سانت
٢٩٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٧۶  
۴۶×  ۶٠دست شویی از چین سفید، به ابعاد تقریبی 

 متر، بدون پایه. سانت
٢٩٠١٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,۶۵٠  
۴٩×  ۶۵تقریبی دست شویی از چین سفید، به ابعاد 

 متر، بدون پایه. سانت
٢٩٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٧۶  
، به ابعاد تقریبی  ۴۶×۶٠دست شویی از چین رنگ

 متر، بدون پایه. سانت
٢٩٠١٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,۶۵٠  
، به ابعاد تقریبی  ۴٩×۶۵دست شویی از چین رنگ

 متر، بدون پایه. سانت
٢٩٠١٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٧٢٠  
۴۶×۶٠از چین سفید، به ابعاد تقریبی دست شویی 

 متر، با پایه. سانت
٢٩٠١٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٧٢٠  
، به ابعاد تقریبی  ۴۶×۶٠دست شویی از چین رنگ

 متر، با پایه. سانت
٢٩٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٢٩  
۴٩×۶۵دست شویی از چین سفید، به ابعاد تقریبی 

 متر، با پایه. سانت
٢٩٠١٠٨ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٢٩  
، به ابعاد تقریبی  ۴٩×۶۵دست شویی از چین رنگ

 متر، با پایه. سانت
٢٩٠١٠٩ 

 دستگاه ۴٩٩,٠٠٠  
توالـت شرق از چین سفید، جا پادار، به ابعاد تقریبی

 متر. سانت ۵۶×۴۵
٢٩٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,۴٨٩  
، جا پادار، به ابعاد تقریبی توالـت شرق از چین رنگ

 متر. سانت ۵۶×۴۵
٢٩٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٢٨٢

توالـت غربی، با فالش تانـ از چین سفید، به ابعاد
متر، سیفون سرخود، با نشیمن و سانت ٧۵×۴۶×٧۵تقریبی 

 درپوش لوالیی و وسایل داخل منبع به طور کامل.

٢٩٠٣٠١ 

  
 دستگاه ١,٣٣١,٠٠٠

، به  ابعادتوالـت غربی، با فالش تانـ از چین رنگ
متر، سیفون سرخود، با نشیمن و سانت ٧۵×۴۶×٧۵تقریبی 

 درپوش لوالیی و وسایل داخل منبع به طور کامل.

٢٩٠٣٠٢ 

 ٢٩٠۵٠١ یورینال (پیسوار) ازچین سفید، نوع دیواری. دستگاه ۵٧٢,٠٠٠  

، نوع دیواری. دستگاه ۴۶٩,٠٠٠    ٢٩٠۵٠٢ یورینال (پیسوار) از چین رنگ

 دستگاه ۵٠٠,۴٧٠  
٧۵×٧۵ابعاد تقریبی  زیردوش فوالدی لعابی سفید، به

 متر. سانت
٢٩٠۶٠١ 



  بهداشت  های، شیر بهداشت  لوازم . نهم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٩١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 دستگاه ۵٠٠,۵٧٣  
، به ٧۵×٧۵ابعاد تقریبی  زیردوش فوالدی لعابی رنگ

 متر. سانت
٢٩٠۶٠٢ 

  
 دستگاه 

٧۵×٧۵ابعادتقریبی  زیردوش چدن لعابی سفید، به
 متر. سانت

٢٩٠۶٠٣ 

  
 دستگاه 

، بهزیردوش  ٧۵×٧۵ابعاد تقریبی  چدن لعابی رنگ
 متر. سانت

٢٩٠۶٠۴ 

 ٢٩٠۶٠۵ متر. سانت ٧٢×٧٢ابعاد تقریبی  زیردوش چین سفید، به دستگاه ١,٣٠١,٠٠٠  

، به دستگاه ١,٣٠١,٠٠٠    ٢٩٠۶٠۶ متر. سانت ٧٢×٧٢ابعاد تقریبی  زیردوش چین رنگ

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٠٠٩

متر، از سانت ١٠٠×۵٠ابعاد تقریبیسینک ظرفشویی، به 
متر، میل ٠٫٧ضخامت حدود  به ٨٫١٨فوالد زنگ ناپذیر 

ن به عمق تقریبی حدود   متر. سانت ١۶دارای ی ل

٢٩٠٨٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٧۶٣

متر، از سانت ١۵٠×۵٠ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر، میل٠٫٧ضخامت حدود  به١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر 

ن به  . سانت ١۶عمق تقریبی  دارای دو ل  متر و ی سین

٢٩٠٨٠٢ 

  
 دستگاه ٢,٠۵١,٠٠٠

متر، از سانت ١٧٠×۵٠ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر، میل٠٫٧ضخامت حدود  به١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر 

ن به  . سانت ١۶عمق تقریبی  دارای دو ل  متر و دو سین

٢٩٠٨٠٣ 

  

 دستگاه ٧٠٢,٠٠٠

، به لیتر ساخته شده از ورق ١٠ظرفیت تقریبی  فالش تانـ
آهن گالوانیزه، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و
زنجیر، لوله تخلیه ی و ی چهارم اینچ با بسـت و پیچ و

 مهره.

٢٩٠٩٠١ 

  
 دستگاه 

لیتر، شامل ١٠فالش تانـ لعابی، به ظرفیت تقریبی 
زنجیر، لوله تخلیه ی ودرپوش، شناور، سرریز، دسته و 

 ی چهارم اینچ، با بسـت و پیچ و مهره.

٢٩٠٩٠٢ 

  
 دستگاه 

فالش والو کرمه سه چهارم اینچ، با لوله کرمه ی و ی
 چهارم اینچ.

٢٩١٠٠١ 

ه کرمه گرد یا چهارگوش. عدد    ، با شب  ٢٩١١٠١ کفشوی برنج

  
 عدد 

ه چدن لعابی،  ابعاد تقریبی بهکفشوی چدن لعابی، با شب
 متر. میل ۵٠قطر  متر، سیفون سرخود، به سانت ١۵×١۵

٢٩١١٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٧١۶  
قطر شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به

، واشر و مهره کرمه. میل ١۵  متر، با پول
٢٩١٢٠١ 

 عدد ۶٣٩,٠٠٠  
١۵قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواری، به

، واشر و مهره کرمه. میل  متر، با پول
٢٩١٢٠٢ 



  بهداشت  های، شیر بهداشت  لوازم . نهم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

٩٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ٧۵۴,۵٠٠  
شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و تک پایه،  به قطر

، واشر و مهره کرمه. میل ١۵  متر، با پول
٢٩١٢٠٣ 

 عدد ۵٠٠,١,٢۵٢  
شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و سه پایه، به قطر

، واشر و  میل ١۵  مهره کرمه.متر، با پول
٢٩١٢٠۴ 

  
 عدد ٧٣۶,۵٠٠

متر، با پول میل ١۵قطر  شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به
کرمه، افشانک، قالب و شلنگ خرطوم کرمه، به طول

 متر. سانت ١٢٠تقریبی 

٢٩١٢٠۵ 

 عدد ۵٠٠,١,٢۵١  
متر، با علم، میل ١۵شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 

 سردوش و بست کرمه.
٢٩١٢٠۶ 

  
 عدد ۵٠٠,۵٠٠,١

متر، با علم میل ١۵شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 
سردوش، بست کرمه و ی عدد دوش کمر تلفن باسه راه

 تبدیل مربوط کرمه.

٢٩١٢٠٧ 

  
 عدد ٢٣٨,٠٠٠

، میل ١۵شیر تک شلنگ دار کرمه، به قطر  متر، با پول
افشانک، قالب و شلنگ خرطوم کرمه، به طول تقریبی

 متر. سانت ١٢٠

٢٩١٣٠١ 

 عدد ١٩٠,٠٠٠  
متر، با پول میل ١۵شیر تک دنباله بلند کرمه، به قطر 

 کرمه.
٢٩١٣٠٢ 

 عدد ٢١٧,٠٠٠  
متر، با مهره، پول و لوله میل ١٢شیر پیسوار کرمه، به قطر 

 متر. سانت ٣٠کرمه، به طول تقریبی 
٢٩١۴٠١ 

 عدد ۵٠٠,١٠٢  
متر، برای دست شویی و میل ٣٢زیر آب کرمه، به قطر 

 ظرفشویی، با درپوش الستی و زنجیر.
٢٩١۵٠١ 

  
 عدد 

متر، برای دست شویی و میل ۴٠زیر آب کرمه، به قطر 
 ظرفشویی، با درپوش الستی و زنجیر.

٢٩١۵٠٢ 

  
 عدد 

، به قطر  ه کرمه، به میل ٣٢زیرآب برنج متر، با شب
 انضمام درپوش الستی و زنجیر.

٢٩١۵٠٣ 

  
 عدد 

، به قطر  ه کرمه، به میل ٣٢زیرآب برنج متر، با شب
 انضمام درپوش الستی و زنجیر.

٢٩١۵٠۴ 

  
 عدد 

، به قطر  ه و سرریز، کرمه میل ۴٠زیرآب برنج متر، با شب
 های رابط زنجیر و درپوش الستی برای وان. با تمام لوله

٢٩١۵٠۵ 

 عدد ٣۴٨,٠٠٠  
متر، میل ٣٢نوع شتر گلو، به قطر ورودی سیفون کرمه، از 

.  همراه با لوله های رابط، پول کرمه و تبدیل الستی
٢٩١۶٠١ 

 عدد ٣۴٨,٠٠٠  
متر، میل ۴٠سیفون کرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودی 

.  همراه با لوله های رابط، پول کرمه و تبدیل الستی
٢٩١۶٠٢ 



  بهداشت  های، شیر بهداشت  لوازم . نهم و  بیست  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 عدد ١٨٩,٠٠٠  
، به  متر، با لوله های رابط برنج میل ٣٢قطر سیفون برنج
.  و تبدیل الستی

٢٩١۶٠٣ 

 عدد ٣١۵,۵٠٠  
، به قطر  متر، با لوله های رابط برنج میل ۴٠سیفون برنج

.  و تبدیل الستی
٢٩١۶٠۴ 

نه، با لوله های کرمه مربوط. عدد ١٩٢,٠٠٠    ٢٩١۶٠۵ سه راه کرمه برای سینک دول

 عدد ١٨۴,۵٠٠  
، به قطر شیر  متر، با ماسوره میل ١۵شلنگ برنج

 سرشلنگ، به طور کامل.
٢٩١٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,٢۴٣  
، به قطر  متر، با ماسوره میل ٢٠شیر شلنگ برنج

 سرشلنگ، به طور کامل.
٢٩١٧٠٢ 

  
 عدد 

، به قطر  متر، با ماسوره میل ٢۵شیر شلنگ برنج
 سرشلنگ، به طور کامل.

٢٩١٧٠٣ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ، میل ١۵شیرشلنگ کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۴ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ، میل ٢٠شیر شلنگ کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۵ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ، میل ٢۵شیر شلنگ کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۶ 
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  نشان آتش  . وسایل ام س  فصل
 

  مقدمه
 
 . است  شده  زير مندرج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  وشرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت  به .1
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 . ) شيردار آلومينيومي نشاني آتش  (سرلوله  النس 02
 . پرلون  از نخ  نشاني آتش  شلنگ .6
 . (آلومينيومي) نشاني آتش  كوپلينگ .7
 . نشاني آتش  جعبه .8
 . نشاني آتش  ) مخصوص (فشار قوي  برنجي  شير فلكه .9

 



  نشان آتش  . وسایل ام س  فصل
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ٣٧۶,۵٠٠

النس آلومینیوم شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به
(ی و ی دوم ۴٠متر و به قطر نام  سانت ۵٠طول 

.  اینچ)، با صاف

٣٠٠٢٠١ 

  
 عدد ۶٣٩,٠٠٠

النس آلومینیوم شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به
(دو و ی دوم اینچ)، ۶۵متر و به قطر نام  سانت ۵٠طول 

.  با صاف

٣٠٠٢٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٨  
شلنگ آتش نشان از نخ پرلون تو الستی (بدون

 (ی و ی دوم اینچ). ۴٠کوپلینگ)، به قطر نام 
٣٠٠۶٠١ 

 مترطول ١٧٣,٠٠٠  
شلنگ آتش نشان از نخ پرلون تو الستی (بدون

 (دو و ی دوم اینچ). ۶۵نام کوپلینگ)، به قطر 
٣٠٠۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٢۵١  
، به قطر نام  (ی و ۴٠کوپلینگ آلومینیوم آتش نشان

 ی دوم اینچ)، بطور کامل.
٣٠٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣٩١  
، به قطر نام  (دو و ۶۵کوپلینگ آلومینیوم آتش نشان

 ی دوم اینچ)، بطور کامل.
٣٠٠٧٠٣ 

  

 عدد ٠٠٠,۶۶۶,١

، به ابعادتقریبی جعبه  متر، سانت ٧۵×۶۵×٢٠آتـش نشان
، جای مخصوص مجهز به قرقره دوار، ی در، قفل ایمن
کلید، با دو دسـت رنـ ضد زنـ و ی دسـت رنـ

 روغن ، آماده برای نصـب توی کار.

٣٠٠٨٠١ 

  

 عدد ۴٣٢,٠٠٠,٢

، به ابعاد تقریبی  متر، سانت ٧۵×۶۵×٢٠جعبه آتـش نشان
به قرقره دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفلمجهز 

، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـ ضد زنـ ایمن
، آماده برای نصـب توی کار.  و ی دسـت رنـ روغن

٣٠٠٨٠٢ 

  

 عدد ۶۶۵,۵٠٠,١

، به ابعاد تقریبی  متر، سانت ٧۵×۶۵×٢٠جعبه آتـش نشان
، جای مخصوص مجهز به قرقره دوار، ی در، قفل ایمن

کلید، با دو دسـت رنـ ضدز نـ و ی دسـت رنـ
، آماده برای نصـب روی کار.  روغن

٣٠٠٨٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۶۶٢  
ه برنج دنده ،PN16ای  شیرفل ، مخصوص آتش نشان

 (ی و ی دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۴٠به قطر نام 
٣٠٠٩٠١ 

 عدد ٠٠٠,٩۴۵  
ه برنج دنده ،، PN16ای  شیرفل مخصوص آتش نشان

 (دو و ی دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۶۵به قطر نام 
٣٠٠٩٠٣ 
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م  س  فصل   آشپزخانه  . لوازم و ی
 
  مقدمه 
 
و   كمپرسور، كندانسور هوايي  ، مجهز به ناپذير  از فوالد زنگ  ، با مخزن310305و  310304  هاي رديف  ، موضوع سازي يخ  ماشينهاي .1

، كمپرسور را  پرشدن  صورتدر   كه  است  مكانيزمي  مجهز به  و مخزن  بوده  كوچك  يا هاللي  اي ، استوانه مكعبي  شكل به ، يخها الزم  كنترلهاي
 . است شده    پوشش  پخته  يا رنگ  ناپذير  از فوالد زنگ  دستگاه  كند، بدنه مي  خاموش

از   بندي عايق  سانتيگراد، شامل  درجه 2،  داخل  هواي  ، با دماي ساختماني  ، از نوع310403تا  310401  هاي رديف  موضوع  هاي سردخانه .2
  شبكه

  ، مجهز به مخصوص  با زهواربنديهاي  آلومينيوم  از ورق  نهايي  و روكش متر سانتي 10  ضخامت  به  تزريقي  يا فوم  پالستوفوم  و پوشش  چوبي 
   اط، شيرانبس ، ترموستات يديي، مانند شير سولونو الزم  تجهيزات  با تمام  الكتريكي  ، اواپراتور و بادبزن كمپرسور، كندانسور هوايي

)Expansion Valve(قفل ، مجهز به ناپذير  از فوالد زنگ  و خارج  داخل  نهايي  با روكش  در سردخانه  و روشنايي  ، تابلو برق ، كليد اتوماتيك  
 .متر سانتي 195  داخلي  ارتفاع  به  در دو طرف  بندي و قفسه  است  باز شدن  قابل  از داخل  كه  مخصوص

 هاي بعدي تكميل ميشود. مربوط به كمترين ظرفيت شروع و متواليا ظرفيت مازاد با رديف رديف ي سردخانه مورد نظر، ازابه براي محاسبه  .3

 هاي مورد استفاده، بهاي سردخانه ياد شده است. حاصل جمع بهاي كل رديف
سانتيگراد،   ـ) درجه22(  بيست و دو  منهاي  داخلي  با دماي  سردخانه  كه  ، در صورتي310403تا  310401  هاي رديف  به  نسبت بها اضافه .4

 . است شده  ياد   درصد رديف )20بيست (باشد،   ساعت  رله  و مجهز به متر سانتي 15  عايق  ضخامت
 . است  ياد شده  د رديفدرص )5پنج (باشد،  متر سانتي 2حدود   ارتفاع  به  اي لبه  ميز داراي  كه  ، در صورتي310502  رديف  به  بها نسبت اضافه .5
 موضوع اين فصل از نوع مات است. (Stainless Steel) . ورقهاي فوالدي زنگ ناپذير6
 اسب بخار است. 341/1بي تي يو در ساعت و هر كيلو وات معادل  968/3. هر كيلو كالري در ساعت معادل 7
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 منقل. و  ، گرمخانه ، سماور گازي گاز، ماهيتابه  پلوپز، اجاق 01
 .و..  نك پوست زميني سيب،خردكن وسبزي ندهرردكن،خگوشت،اره، چرخ 02
 يخسازي  ، ماشين سردكن  ، فريزر، بطري يخچال 03
 . سردخانه 04
 ، كانتر و... ، ترولي شو، قفسه شستشو، ديگ  تانك ساطور، تخته ميز، هود، 05
06 ---- 
 ترازو. 07
 . كابينت 08
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۴٢,٧۶۴,۵٠٠

لیتر از نوع شعله غیر مستقیم، ١۵٠پلوپز گازی، به ظرفیت 
فوالد زنگبا مخزن فوالدی زنگ ناپذیر و بدنه خارج از 

ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، مشعل، ترموکوپل،
 درجه تنظیم شعله و پایلوت (گیرانه).

٣١٠١٠١ 

  

 دستگاه ٠١١,٠٠٠,۴

٧۵×٧۵×۵۵اجاق گاز زمین سه ردیفه، به ابعاد تقریبی 
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و سانت

، شیرهای برنج  قطع و وصل گاز، با قدرتمشعل چدن
 کیلو کالری در ساعت. ٢٨٠٠٠حرارت 

٣١٠١٠٢ 

  

 دستگاه ٨٧٨,٠٠٠,۴

اجاق گاز زمین چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز سانت١٠٠×١٠٠×۵۵

، شیرهای برنج قطع و وصل گاز، به صفحه و مشعل چدن
 کالری در ساعت. کیلو ۵۴۴٠٠با قدرت حرارت 

٣١٠١٠٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢٨,٧٠۵

ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدن ی  پارچه، با دو
تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذیر به ابعاد تقریبی

انیزم گردان با فرمان سانت ١٢٠×٩٠×٨۵ متر، دارای م
، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص گاز، ترموستات، دست

 پایلوت (گیرانه).ترموکوپل و 

٣١٠١٠۴ 

  
 دستگاه ٨,١۴١,٠٠٠

سیب زمین سرخ کن گازی، به ابعاد کل و تقریبی
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، دارای سانت ۶٠×٩٠×٨۵

دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و شیرتخلیه روغن.

٣١٠١٠۵ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١٢,١٨١

، با بدنه  از فوالد زنگ ناپذیر،اجاق گازفردار رستوران
دارای چهارشعله روباز و ی دستگاه فردرزیر، مجهز به
مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه)، فر
مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ابعاد کل و تقریبی

 متر. سانت ٩٠×٩٠×٨۵

٣١٠١٠۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۶١۶,١٢

، از  فوالد زنگ ناپذیر، دارای یاجاق گاز فردار رستوران
صفحه چدن روغن رو (گریدل) دارای چهارشعله رو باز
و ی دستگاه فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع
و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و فر مجهز به ترموستات و

 متر. سانت ٩٠×٩٠×٨۵ترموکوپل، به ابعاد کل و تقریبی 

٣١٠١٠٧ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١١,٢۶١

سماور گازی خودکار، دارای ی مخزن تولیدآب جوش
لیتر در ساعـت، با دو مخزن در طرفین ٢٢٠دایم به ظرفیت 

، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، با تمام متعلقات.  هر ی

٣١٠١٠٨ 
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بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ٠٠٠,٠١۴,١۴

ن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی گرمخانه و دم
لـت از پروفیل مجوفمتر،  سانت ١٠٠×١٠٠×١٢٠ با اس

آهن و جدار خارج از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با عایق
بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، شیر قطع و

 وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درهای لوالیی.

٣١٠١٠٩ 

  

 دستگاه ٢٣,٩۴۵,۵٠٠

ن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی گرمخانه و دم
لـت از پروفیل مجوف سانت ٢٠٠×١٠٠×١٢٠ متر، با اس

آهن و جدار خارج از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با عایق
بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، شیر قطع و

 وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درهای لوالیی.

٣١٠١١٠ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٣٩٨,۴

از فوالد زنگ ناپذیر، مجهزمنقل کباب پز، گازسوز رومیزی، 
به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سین در

آوری روغن، به ابعاد کل و تقریبی زیرمشعلها برای جمع
 متر. سانت ٩۶×۵۶×٣۶

٣١٠١١١ 

  

 دستگاه ٧٨٢,٠٠٠,۴

منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز
گاز، پایلوت (گیرانه) و سین دربه شیرهای قطع و وصل 
آوری روغن، به ابعاد کل و تقریبی زیر مشعلها برای جمع

 متر. سانت ٩۶×۵۶×٨۵

٣١٠١١٢ 

 دستگاه ١٣,٠۵٠,٠٠٠  
رومیزی، با سین و ٢٢ماشین چرخ گوشـت برق نمره 

 کاسه گوشـت از ورق فوالد زنگ ناپذیر.
٣١٠٢٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,١۴,۴٨۴  
رومیزی، با سین و ٣٢گوشـت برق نمره ماشین چرخ 

 کاسه گوشـت از ورق فوالد زنگ ناپذیر.
٣١٠٢٠٢ 

 دستگاه ٢٠,٩۵٨,٠٠٠  
، نوع رومیزی، با موتوری به ماشین اره استخوان بر برق

 کیلو وات. ٠٫٢۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠٣ 

 دستگاه ٢٧,٠٢٣,٠٠٠  
، نوع پایه دار، با  موتوری بهماشین اره استخوان بر برق

 کیلو وات. ٠٫٧۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۴ 

 دستگاه ١٣,٠٣٩,٠٠٠  
، با ماشین برق خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمن

 کیلو وات. ٠٫٢۵موتوری به قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۵ 

 دستگاه ١٣,٠٣٩,٠٠٠  
، ، مجهز به سیستم ایمن ماشین رنده و سبزی خردکن برق

 کیلو وات. ٠٫٢۵با موتوری به قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۶ 

 دستگاه ٧,٩٧٩,٠٠٠  
، دارای موتوری به ماشین سیب زمین خالل کن برق

 کیلو وات، با تمام وسایل استاندارد. ٠٫٢۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠٧ 
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بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۵٠٠,١١,٢٣٠

، به ظرفیت  ١۵تا  ١٠ماشین سیب زمین پوست کن برق
ایستاده، بادقیقه)  از نوع  ٣تا  ١کیلوگرم در هر مرتبه (

 کیلو وات. ٠٫٢۵موتوری به قدرت حداقل 

٣١٠٢٠٨ 

  
 دستگاه ۴٢٣,٠٠٠,٢٠

ن از فوالد ٢٠ماشین مخلوط کن برق به ظرفیت  لیتر، با ل
زنـ نزن و سیستم تغییرسرعـت و سه عدد بهمزن

 کیلو وات. ٠٫۵۵مختلـف، به قدرت حداقل 

٣١٠٢٠٩ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١٩,١۴٨

٢۵برق (ورقه کن)، با تیغه برش به قطر ماشین برش اغذیه 
متر، بدنه آلومینیوم آنودایز شده و موتوری به قدرت سانت

انیزم تنظیم ضخامـت برش. ٠٫٣۵حداقل   کیلو وات و م

٣١٠٢١٠ 

  

 دستگاه ۴۴٢,٠٠٠,١۵١

ماشین ظرفشویی برق خودکار، با بدنه ای از فوالد زنـ
ن برق و پمـپ شستشو، کنترلهای ناپذیر، مجهز به گرم
۵٠× ۵٠سبد( ٢٠٠الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 

کیلو ١٫١۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانت
 وات.

٣١٠٢١١ 

  

 دستگاه ١۵٣,٠٣۵,۵٠٠

ماشین ظرفشویی برق خودکار، با بدنه ای از فوالد زنگ
ن برق و پمـپ شستشو، کنترلهای ناپذیر، مجهز به گرم

۵٠× ۵٠سبد( ١٠٠الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
کیلو ٠٫٧۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانت

 وات.

٣١٠٢١٢ 

  

 دستگاه ٨٩,٧۴٩,٠٠٠

ماشین ظرفشویی برق نیمه خودکار، با بدنه ای از فوالد
، پمـپ شستشو و ن برق زنـ ناپذیر، مجهز به گرم

۵٠× ۵٠سبد ( ۵٠ظرفیت تقریبی کنترلهای الزم، به 
 متر) در ساعـت. سانت

٣١٠٢١٣ 

  

 دستگاه ٠٩١,٠٠٠,٣۵

یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخل از ورق آلومینیوم
و خارج (قابل رویت) از ورق فوالد زنـ ناپذیر، مجهز
به کمپرسور و کندانسورهوایی و کنترلهای الزم، به ابعاد کل

 متر. سانت ١٧٠×٨٠×٢٠۵و تقریبی 

٣١٠٣٠١ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٢٧,٧٩٨

فریزر شـش در، بابدنه خارج (قابل رویت) از ورق
فوالدزنـ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و

١٧٠×٧۵×٩٠کنترلهای الزم، به ابعاد کل و تقریبی 
 متر. سانت

٣١٠٣٠٢ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۴۶٣,٢٠

کشویی، با بدنه خارج (قابلبطری سردکن با درهای 
رویت) از ورقه فوالد زنـ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و
کندانسور هوایی و کنترلهای الزم به ابعاد کل و تقریبی

 متر. سانت ١۶٠×٧۵×١١٠

٣١٠٣٠٣ 
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 دستگاه ۵٠٠,۶١٣,٣٨  
٢۴کیلوگرم در  ٢٠٠ماشین یخ سازی، به ظرفیت نام 

 کیلوگرم. ٢٠٠ساعـت، با مخزن به گنجایش 
٣١٠٣٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٣۴,۴٩٨  
٢۴کیلوگرم در  ١٠٠ماشین یخ سازی، به ظرفیت نام 

 کیلوگرم. ١۵٠ساعـت، با مخزن به گنجایش 
٣١٠٣٠۵ 

عب ۵٠٠,٣۶٢,١۴   عـب. ١۵تا  ١٠سردخانه، با حجم داخل  مترم  ٣١٠۴٠١ مترم

عب ١٣,٩٢٩,٠٠٠   عـب. ٢٠تا ١۵سردخانه، با حجم داخل بیش از  مترم  ٣١٠۴٠٢ مترم

عب ۵٠٠,٣۶٧,١۴   عـب. ٣٠تا ٢٠سردخانه، با حجم داخل بیش از  مترم  ٣١٠۴٠٣ مترم

  

 مترمربع ۵,۵۴۶,۵٠٠

هود مرکزی سقف یا دیواری، ساخته شده از ورق آلومینیوم
لـت از پروفیل آنودایزشده به ضخامـت ی میل متر، با اس

چربی گیرآلومینیوم به آهن مجوف، مجهز به فیلترهای
متر، قابل تعویض و شستشوبا سطح سانت ۵ضخامـت 

مترمربع به ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر ٠٫٢۵حداقل 
هود، سیم کش در لوله فوالدی، چراغهای ضد رطوبت به

متر مربع سطح بخار گیر، با ١٫۵شمار ی عدد برای هر 
، با مجرای خروج هوا، قابل انطباق با نقشه کانال کش

 وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط.

٣١٠۵٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,٧٨۴,۴

١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨میزکار، با رویه فوالد زنـ ناپذیر 
متر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و صداگیری شده میل

متر از فوالد سانت ۴×۴اسـت، دارای پایه های پروفیل 
٨۵و ارتفاع  ۶۵تنظیم، به عرض زنـ ناپذیر قابل 

متر با ی طبقه مشبـ گالوانیزه در زیر. در میزهای سانت
متر لبه داشته سانت ۵دیواری رویه سمت دیوار باید حداقل 

 باشد.

٣١٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۵٠٠,٨٩٩,۴

۵میزکار، با رویه ای از چوب جنگل به ضخامـت کل تا 
متر از فوالد سانت ۴×۴متر، دارای پایه های پروفیل  سانت

٨۵و ارتفاع  ۶۵زنـ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 
 متر، با ی طبقه مشبـ گالوانیزه در زیر. سانت

٣١٠۵٠٣ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١,٧۴٩

کشوی میز از ورق فوالد زنـ ناپذیر دو جداره، با قاب
۵٠متر و جعبه کشو به عمق  سانت ۵٠×١٢کشو به ابعاد 

. متر، با سانت  دستگیره، ریل و قرقره بلبرینگ

٣١٠۵٠۴ 

  

 دستگاه ٢,٨۶٨,٠٠٠

۵٠×۵٠×٣٠تخته ساطور، از چوب سخـت جنگل به ابعاد
ر سانت دی متر، که به وسیله پیچ و مهره قطعات چوب به ی

م شده و روی چهار پایه فلزی از پروفیل  فوالد ۵×۵مح
متر. سانت ٨۵زنـ ناپذیر قرار گرفته اسـت، به ارتفاع کل 

٣١٠۵٠۵ 
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 دستگاه ۵٠٠,۴٢٩,١٠

ن دار، به ابعاد کل و تقریبی  متر، سانت ٨۵×٢۴٠×۶۵میز ل
ن ن پرس شده به ابعاد تقریبی هر ل دارای دول

متر، که رویه میز دارای شیارهای سانت ٣٠×۶٠×۴۶
 برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد.

٣١٠۵٠۶ 

  

 دستگاه ٩,٣٢٧,٠٠٠

ن دار، با پایهمیز  های فلزی، به ابعادکل و تقریبی ل
ن پرس شده به ابعاد سانت ٨۵×١٨٠×۶۵ متر، دارای دول

ن  متر، که رویه میز دارای سانت ٣٠×۶٠×۴۶تقریبی هر ل
 شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد.

٣١٠۵٠٧ 

  

 دستگاه ۶٩٧,٠٠٠,٨

لبه دار، با بدنه ای ازتانـ شستشوی سبزی و سیب زمین 
ل پرس شده، فوالد زنگ ناپذیر و گوشه های گرد به ش

متر، به سانت ٣٠دارای زیرآب، سرریز و صاف به عمق 
متر، دارای پایه های سانت ١٢٠×۶۵×٨۵ابعادکل و تقریبی 

 متر از فوالد زنگ ناپذیر. سانت ۴×۴فلزی از پروفیل 

٣١٠۵٠٨ 

  
 دستگاه ۴١٠,٠٠٠,٣

ه ١٢٠×٨٠دی شوی، شامل ی صفحه به ابعاد  شب
ل از ناودانیهای  سانت متر از فوالد سانت ۵×۵متر، متش

 متری قرار گرفته است. سانت ۵زنک ناپذیر که با فاصله 

٣١٠۵٠٩ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٩,٠۴۴

ل از ناودانیهای ، چهار طبقه، متش قفسه نگهداری دی
که در کالف از فوالدمتر از فوالد زنگ ناپذیر،  سانت ۵×٣

م شده است. ناودانیها به فاصله  ۵زنگ ناپذیر مستح
ر قرار دارند، پایه سانت دی ۵×۵های قفسه نبش  متر، از ی
متر، از فوالد زنگ ناپذیر، ابعاد کل و تقریبی قفسه سانت
 متر است. سانت ٢٠٠×١٠٠×۶٠

٣١٠۵١٠ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۵,۶٣١

تمیز، چهار طبقه از ورق فوالد زنگقفسه نگهداری ظروف 
متری، که لبه های آن از چهار طرف به ناپذیر ی میل

۵×۵داخل خم شده است و دارای چهار عدد نبش 
متری فوالد زنگ ناپذیر میل ٢۵٫١متری از ورق  سانت

 متر. سانت ٢٠٠×۴٢×٩٢اسـت، به ابعاد کل و تقریبی 

٣١٠۵١١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١٩٨,۶

سیخ کباب، دارای شـش طبقه، از ورق فوالد زنگقفسه 
ناپذیر که از ی طرف برای قراردادن سیخ باز است، به

 متر. سانت ۵٠×۶٠×۴٠ابعاد کل و تقریبی 

٣١٠۵١٢ 

  

 دستگاه ۴٠١,٠٠٠,٣

عـب، که ابعاد کل ل م محفظه نگهداری از حبوبات، به ش
ناپذیرمتر از ورق فوالد زنگ  سانت ٧٠×۶٠×۶٠و تقریبی 
متری و دارای ی عدد در، در قسمـت فوقان و ی میل

 چهار چرخ الستی در زیر است.

٣١٠۵١٣ 
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 دستگاه ١١,٠۶١,٠٠٠

حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کل و تقریبی
ن از سانت ١٧٠×٨۵×٧۵ متر از فوالد زنـ ناپذیر و ل

متر اسـت که در تمام سانت ٢۵فوالد زنگ ناپذیر به عمق 
لـت دارای سوراخ در گوشه به قطر دو و ی طول اس
ه در قسمـت پایان دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و ی شب

 از فوالد زنـ ناپذیر و قابل برداشـت.

٣١٠۵١۴ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١۶٧,۶

ن از فوالد زنـ ناپذیر یل شده از ی ل ن متحرک، تش ل
متر، دارای زیرآب سانت ۶٠×۴۶×٣٠به ابعاد کل و تقریبی 

هایی از فوالد زنگ ناپذیر نصب و درپوش که به روی پایه
شده و دارای چهار چرخ الستی میباشد که دو عددآن

 مجهز به ترمز اسـت.

٣١٠۵١۵ 

  

 دستگاه ٩۴۵,۵٠٠,۵

ترول حمل غذا و ظروف، به ابعاد کل و
بهمتر از ورق فوالد زنگ ناپذیر  سانت ٩٠×٨۵×۵٠تقریبی

متر، با کالف بندی و پایه های لوله ای از ضخامـت ی میل
فوالد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد چرخ الستی که دو

 عددآن مجهز به ترمز اسـت.

٣١٠۵١۶ 

  

 دستگاه ۵٠٢,٠٠٠,١٧

ترول گرم برای حمل و نگهداری غذای گرم، به ابعاد کل
از ورق متر با بدنه خارج سانت ١٠۵×۵۵×٩٠و تقریبی 

نچه فوالد زنـ ناپذیر ی میل متری، دارای چهار عدد ل
متر، دو عدد سانت ٢٠تا ١۵سلـف سرویس دردار به عمق 

نچه ای م ودو عدد ی دوم در قسمـت باالیی و ل ی ی
با درهای کشویی در قسمـت پایین، مجهز به المنـت
، به ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید حرارت خشـ

کننده دستگاه، جداره ها کال عایق حرارت خاموش و روشن
شده. ترول دارای چهار چرخ الستی اسـت که دو عددآن

 مجهز به ترمزم باشد.

٣١٠۵١٧ 

  

 دستگاه ۵٠٠,٩,٨۶٠

کانتر سین و قاشق و چنگال، با رویه ای از ورق فوالد
متر و به ابعاد میل ٢۵٫١به ضخامـت  ٨٫١٨زنـ ناپذیر 
متر، که دارای ی طبقه سانت ٨٠×١١٠×١۶٠کل و تقریبی 

برای قراردادن سین و همچنین دو طبقه برای نگهداری
کارد، قاشق و چنگال اسـت. کانتر به طور کامل از قابهای

 فلزی دکوراتیو شده است.

٣١٠۵١٨ 



م  س  فصل   آشپزخانه  . لوازم و ی
انی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات   ١٣٩٣م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,١٨,٢١٨

فوالدکانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میان و کف از 
متر، کالف بندی، میل ٢۵٫١به ضخامـت ٨٫١٨زنـ ناپذیر 

پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره کال از
متری، به ابعاد کل و تقریبی فوالدزنـ ناپذیر ی میل

متر، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی سانت ١٨٠×٨٠×٨۵
 دکوراتیو شده است.

٣١٠۵١٩ 

  

 دستگاه ۵٠٠,١٨,٩٣٢

کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه میان و کف
متر، میل ٢۵٫١به ضخامـت  ٨٫١٨از فوالد زنـ ناپذیر 

کالف بندی، پایه ها و جدارها فوالد زنـ ناپذیر ی
متراسـت، سانت ١٨٠×٨٠×٨۵متری ابعاد کل و تقریبی میل

 ـت.جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده اس

٣١٠۵٢٠ 

  

 دستگاه ٢٠,٠٢۴,۵٠٠

کانتر زیر سماوری، با رویه تقویت شده و طبقه میان و کف
متر، میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨از فوالد زنـ ناپذیر 

کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره،
متر، به ضخامـت ی میل ١٨٫٨کال از فوالد زنـ ناپذیر 

متر اسـت، جبهه سانت ١٨٠×٨٠×٨۵تقریبیبه ابعاد کل و 
و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده و مجهز به ی

ه دارآب رو به عرض  متر اسـت، به سانت ١۵طشتـ شب
ه به فاضالب طوری که آب اضاف سماور از طریق شب

 مرتبط شود.

٣١٠۵٢١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢٩,١۴۵

تقویت شده با طبقات کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و
١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨مشبـ از فوالد زنـ ناپذیر 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو میل
به ١٨٫٨جداره عایق شده، کال از فوالد زنـ ناپذیر 

متر، گرمایش با المنـت حرارت خشـ ضخامـت ی میل
کیلو وات، با از فوالد زنـ ناپذیر به قدرت حداقل سه

نال، به کنترل ترموستاتی و با کلیدقطع و وصل، چراغ سی
متر، جبهه و تمام سانت ١٨٠×٨٠×٨۵ابعاد کل و تقریبی

 کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده اسـت.

٣١٠۵٢٢ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,٢٨,٩۵١

 کانترگرم (بن ماری)، با رویه تقویت شده برای تشتک آب
١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر گرم و بدنه از 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو میل
به ١٨٫٨جداره عایق شده، کال از فوالد زنگ ناپذیر 

متر، بای وان آب گرم عایق شده در ضخامـت ی میل
١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨سطح باال از ورق فوالد زنگ ناپذیر 

ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که بهمتر، دارای  میل
وسیله المنتهای حرارت از نوع آبی گرم میشود و در

ای مجهز به درهای کشویی و قسمـت زیرین کانتر، قفسه
المنتهای برق حداقل سه کیلووات. کانتر مجهز به
ترموستات، کلید قطع و وصل، شیر شناور، سرریز و تخلیه

نتر از ورق فوالد زنـاسـت. قسمتهای قابل رویت کا
متر و به ابعاد کل به ضخامـت ی میل ١٨٫٨ناپذیر 

متر، جبهه و نمای کانتر از قابهای فلزی سانت ١٨٠×٨٠×٨۵
 دکوراتیو شده اسـت.

٣١٠۵٢٣ 

  

 دستگاه ۴٠,٣۶۵,۵٠٠

)، با رویه صاف از ورق فوالد زنـ کانتر سرد (یخچال
متر، با محفظه دو جداره میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

عایق شده (با پالستوفوم) و درهای مخصوص یخچال (با
لوال و یراق آالت مخصوص)، جدارهای داخل و خارج با
کالف بندی، پایه ها و طبقه های مشبـ داخل، کال از فوالد
، با کندانسور زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آالت برودت

یلو وات و کنترلهای موردک ٠٫١۵هوایی به قدرت حداقل 
 متر. سانت ١٨٠×٨٠×٨۵لزوم، به ابعاد کل و تقریبی 

٣١٠۵٢۴ 

  

 دستگاه ۵٠٠,۵۶٣,٢٨

)، با رویه صاف از ورق فوالد زنگ کانتر سرد (یخچال
متر، با محفظه دو جداره میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

عایق شده (با پالستوفوم) با درهای مخصوص یخچال
لوال و یراق آالت مخصوص)، جدارهای داخل و خارج(با 

با کالف بندی، پایه هاو طبقه های مشبـ داخل، کال از
، با فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به ماشین آالت برودت

کیلووات و ٠٫١۵کندانسور هوایی به قدرت حداقل 
١٨٠×٨٠×٨۵کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کل و تقریبی 

به تشتک سرد شونده از ورق فوالد زنـ متر و مجهز سانت
متر، به ابعاد تقریبی میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

متر و عایق شده، با ماشینهای برودت سانت ١١٠×۵٠×١۵
 کیلووات و کنترلهای الزم. ٠٫١۵مستقل به قدرت حداقل 

٣١٠۵٢۵ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۵٠٠,٨,٧٣٢

به ١٨٫٨کانتر صندوق، با رویه از فوالد زنگ ناپذیر 
دار متر، دارای ی عدد کشوی قفل میل ١٫٢۵ضخامـت 

مناسب، برای استفاده ی دستگاه ماشین صندوق به ابعاد
ل  سانت ١٣٠×۴٠×٨۵کل و تقریبی  و کال از Lمتر، به ش

 ورق فوالد زنگ ناپذیر و جبهه دکوراتیو.

٣١٠۵٢۶ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢,١٣۶

رف روی سلـف سرویس، شامل پایه از پروفیل فوالدی
زنگ ناپذیر، دارای ی شاخ که روی آن ی طبقه از

متر، به طور افق قرار سانت ٢۵فوالد زنگ ناپذیر به عرض 
 دارد.

٣١٠۵٢٧ 

 مترطول ١,٠٩٣,٠٠٠  
دیواره حفاظ شیشه ای، برای تعبیه در جلوی رف، با

 متر. به ضخامـت هشـت میل بستهای الزم
٣١٠۵٢٨ 

  
 مترطول ١,٣٨٠,٠٠٠

ریل هدایت سین از ورق فوالد زنگ ناپذیر، که سه عدد
برآمدگ در طول ریل تعبیه شده و به وسیله گونیاهایی از

 فوالد زنگ ناپذیر به بدنه کانترها متصل است.

٣١٠۵٢٩ 

  

 مترطول ۵٠٠,١,١٠٨

متر، ساخته شده از سانت ٩٠نرده هدایت مشتری، به ارتفاع 
های چدن های فوالدی زنگ ناپذیر قایم که در پایه لوله

های مدور تراش شده جاسازی و استوار گشته است. لوله
متری، به وسیله زنجیرهای سانت ١٢٠های  قایم در فاصله

ر متصل شده است. دی  دکوراتیو به ی

٣١٠۵٣٠ 

 دستگاه ۵٠٠,٣,٠٠٩  
، به ول کیلوگرم، با صفحه تخـت ٢٠٠ظرفیت  ترازوی باس

 و وزنه جدا، ساخـت داخل.
٣١٠٧٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,۴,۴٨٩  
، به ظرفیت  ول کیلوگرم، باصفحه تخـت ۵٠٠ترازوی باس

 و وزنه جدا، ساخـت داخل.
٣١٠٧٠٢ 

  

 مترطول ٩٩۵,۵٠٠,۵

، بابدنه ساخته شده ازآهن رنـ شده، به کابینـت زمین
متر، رویه کابینـت از ورق میلضخامـت حداقل ی 

متر، با میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨فوالدی زنگ ناپذیر 
پارچه از زیر تقویت و لبه ای در قسمـت عقـب که به طور ی

صداگیری شده است. رویه درهای دو جداره کابینـت از
به ضخامـت ١٨٫٨قطعات کشیده شده فوالد زنـ ناپذیر 

درها به وسیله لوالهای فلزیمتر اسـت.  حداقل ی میل
به بدنه متصل بوده و دارای دستگیره اسـت. کابینـت دارای

به ١٨٫٨طبقه میان قابل تنظیم و از فوالد زنگ ناپذیر 
متر و دارای پایه های قابل تنظیم میل ١٫٢۵ضخامـت 

۶۵جوش شده به ریلهای تقویت زیر اسـت، عمق کل 
 متر است. تسان ٨۵متر و ارتفاع آن  سانت

٣١٠٨٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترطول ٣١۵,۵٠٠,۴

کابینـت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنـ
متر، با رویه، درهای دو جداره از شده به ضخامـت ی میل

به ضخامـت ی ١٨٫٨فوالد کشیده شده زنـ ناپذیر 
متر، که به وسیله لوالهای فلزی به بدنه متصل اسـت و میل

طبقه میان قابل تنظیم از فوالد زنـ ناپذیردارای ی 
٣٠متر اسـت، کابینـت به عمق  میل ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨

 متر اسـت. سانت ۶٠و ارتفاع 

٣١٠٨٠٢ 

  

 مترطول ٠٠٠,٢١۵,۴

، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، با ی کابینـت زمین
دسـت رنـ روغن و یا ورق فوالدی سیاه با دو دسـت
، به ضخامـت رنـ ضدزنـ و ی دسـت رنـ روغن

متری و روکش از میل ١٨متر، با رویه ای از نئوپان  ی میل
، کابینـت به عمق  ای استخوان متر و ارتفاع سانت ۵٠فرمی

 متر است. سانت ٨۵

٣١٠٨٠٣ 



 گیر . سخت و دوم  س  فصل
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 گیر . سخت و دوم  س  فصل
 

  مقدمه
 
 بار 7با فشار كار   گالوانيزه  فوالدي  گير از ورق سختي  منبع  ، شامل دستي  از نوع، 1  گروه  هاي رديف  گير، موضوع سختي  دستگاههاي .1

(100 psi) ،مجهز به   كنتور آبهاي دستي، باشند)، شير  مقاوم  مواد شيميايي  بايد در مقابل  (هر دو منبع  ضدخورندگي  با پوشش  نمك  آب  منبع
 .است  مخصوص  و رزينزنگ اعالم خبر شستشوي معكوس 

 بار 7با فشار كار   گالوانيزه  فوالدي  گير از ورق سختي  منبع  ، شاملاز نوع نيمه خودكار، 2  گروه  هاي رديف  گير، موضوع سختي  دستگاههاي .2
(100 psi)، با كنترلهاي نيمه خودكار از جمله باشند)   مقاوم  مواد شميايي  بايد در مقابل  (هر دو منبع  ضدخورندگي  با پوشش  نمك  آب  منبع
 ست.ا  مخصوص  و رزينبه طور خودكار  راي شستشوي معكوسب  مجهز به زنگ اعالم خبر كنتور آبدستي،   وضعيتي  شير سه

 . است شده    حداكثر محاسبه  حالت  ، براي آب  دايمي  و مقدار جريان  تصفيه  قدرت .3

 در دقيقه است. (.U.S Gal)گالن  264/0هر ليتر در دقيقه معادل  .4
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  رحو ش  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .5
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره

 . گير دستي سختي  دستگاه 01
 .نيمه خودكارگير  سختي  دستگاه 02

  



 گیر . سخت و دوم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ٠٠٠,٢٢,٧٩۵  
، به قدرت تصفیه  ٣٠٠٠٠دستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ٢۶گرین و جریان آب 
٣٢٠١٠٢ 

 دستگاه ۴١٧,٠٠٠,٢٨  
، به قدرت تصفیه  ۶٠٠٠٠دستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ۴۵گرین و جریان آب 
٣٢٠١٠٣ 

 دستگاه ٣٩,٢۵٢,٠٠٠  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ٨٣گرین و جریان آب  ١٠٠٠٠٠
٣٢٠١٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٩,٧٩۶  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ١٢٠گرین و جریان آب  ٢٠٠٠٠٠
٣٢٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,۵٩,٨۴٠  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

لیتر در دقیقه. ١٩٠تا  ١٢٠گرین و جریان آب  از  ٢٧٠٠٠٠
٣٢٠١٠٩ 

 دستگاه ۵٠٠,۵٨١,٧٢  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ١٩٠گرین و جریان آب  ٣۶٠٠٠٠
٣٢٠١١٠ 

 دستگاه ٨٣,٠٠٠,٠٠٠  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

لیتر در دقیقه. ٣٢٠تا  ١٩٠گرین و جریان آب از  ۴۵٠٠٠٠
٣٢٠١١٣ 

 دستگاه ۶٢٠,٠٠٠,١٠٨  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

لیتر در دقیقه. ۴٢٠تا  ٣٢٠گرین و جریان آب از  ۶٣٠٠٠٠
٣٢٠١١۶ 

 دستگاه ٠٠٠,١٣٧,١٩۴  
، به قدرت تصفیه دستگاه سخت گیر با کنترل دست

لیتر در دقیقه. ۴٩٠تا  ۴۵٠گرین و جریان آب از  ٨۴٠٠٠٠
٣٢٠١١٨ 

 دستگاه ١٨٧,٢٨٨,٠٠٠  
، به  قدرت تصفیهدستگاه سخت گیر با کنترل دست

 لیتر در دقیقه. ۴٩٠گرین و جریان آب  ١١١٠٠٠٠
٣٢٠١١٩ 

 دستگاه ٣۶,۴٢١,٠٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ٢۶گرین و جریان آب  ٣٠٠٠٠
٣٢٠٢٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,۵٨٧,٣٨  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ۴۵گرین و جریان آب  ۶٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ۵٠٠,۴٨,٩٧٣  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ٨٣گرین و جریان آب  ١٠٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ۶۵,۶٠۵,۵٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ١٢٠جریان آب گرین و  ٢٠٠٠٠٠
٣٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ٧۶,۶١٠,٠٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

لیتر در دقیقه. ١٩٠تا  ١٢٠گرین و جریان آب از  ٢٧٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٨ 

 دستگاه ٨٣,٨۴٨,٠٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ١٩٠جریان آب گرین و  ٣۶٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٩ 



 گیر . سخت و دوم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٠٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 دستگاه ۵٠٠,٧۴٧,١٠۵  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

لیتر در دقیقه. ٣٢٠تا  ١٩٠گرین و جریان آب از  ۴۵٠٠٠٠
٣٢٠٢١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۴۶۴,١۴٣  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

لیتر در دقیقه. ۴٢٠تا  ٣٢٠جریان آب از گرین و  ۶٣٠٠٠٠
٣٢٠٢١۵ 

 دستگاه ١٧۵,۴٨٠,٠٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

لیتر در دقیقه. ۴٩٠تا  ۴۵٠گرین و جریان آب از  ٨۴٠٠٠٠
٣٢٠٢١۶ 

 دستگاه ٢٠٩,١١٢,٠٠٠  
دستگاه سخت گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه

 لیتر در دقیقه. ۴٩٠گرین و جریان آب  ١١١٠٠٠٠
٣٢٠٢١٧ 



 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١٠  
 

 

 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س  فصل
 
  قدمهم
 
 هاي بخار و كندانس پيش بيني نشده است. براي استفاده در سيستم 330301و  330201هاي  موضوع رديف. مخازن 1
 بدون درز  مسي  هاي لولهكويل از   شاملآب به آب،  )Shell And Tube(  اي لحظه  ، نوع6  گروه  هاي رديف  ، موضوع حرارتي  مبدلهاي .2
  )U است  بار 10فشار كار   ، براي الزم  هاي و مهره  و پيچ  ، بوشن با فلنج  چدني  و كالهك  فوالدي  ، پوسته تعويض  قابل )شكل . 

 . است  ريال )1200000يك ميليون و دويست هزار ( ، حرارتي  سطح   متر مربعهر   افزايش  ازاي ، به6  گروه  هاي رديف  به  نسبت بها اضافه .3
 شود. مربع متناسبا محاسبه ميكسر متر 

 . است  شده  زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نياز، شماره  هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت به .4
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 فشار.  تحت  مخزن 02
 .(اتمسفريك) باز  خزنم 03
 . گازوييل  مخزن 04
 . كويل 05
 . حرارتي  مبدل 06



 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١١  
 

 

       
بهای کل 

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

  

 کیلوگرم ٨٠٠,٣۴

مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه،
ها و مشخصات، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه

، همراه با پایه های شامل بوشن و فلنج به تعداد کاف
 مربوط.

٣٣٠٢٠١ 

  

 کیلوگرم ٩٠٠,٣۴

،( ساخته شده از ورق فوالدی مخزن باز (اتمسفری
ها و گالوانیزه، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه

، همراه با مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کاف
 های مربوط. پایه

٣٣٠٣٠١ 

  

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۶

مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و
با یضخامـت تعیین شده در نقشه ها و مشخصات، 

دست رنگ ضد زنگ، و دوال گون و سه قشر قیر برای
، با ی دست رنـ ضد زنـ و دو دست مخازن دفن
، شامل پایه و دریچه بازدید رنـ اکلیل برای مخازن زمین

 و بوشنهای الزم.

٣٣٠۴٠١ 

  

 فوت مربع ۵٠٠,۶١٩

کویل، ساخته شده با لوله مس بدون درز، برای نصـب
، به ظرفیت حرارتداخل مخازن آب  گرم، اتصال فلنج

مشخـص شده در جدول مشخصات، به انضمام فلنج،
 واشر و پیچ و مهره الزم.

٣٣٠۵٠١ 

 دستگاه ٢,٨٣۶,۵٠٠  
فوت مربع) و ٢٫۵متر مربع (٠٫٢٣مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ١٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٨٢١,۶  
فوت مربع) و ٨مربع (متر ٠٫٧۴مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ١۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٢ 

 دستگاه ١١,٧٧٩,٠٠٠  
فوت مربع) و ١۵متر مربع (١٫٣٩مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ٢٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٣ 

 دستگاه ٠۴۵,۵٠٠,٢۵  
فوت مربع) و ٢٧متر مربع ( ٢٫١۵مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ٢۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۴ 

 دستگاه ۴٠,٩٨٠,٠٠٠  
فوت مربع) و ۶١متر مربع ( ۵٫۶٧مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ٣٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۵ 

 دستگاه ۶۶٠,٠٠٠,۵١  
فوت مربع) و ٨٣متر مربع ( ٧٫٧١مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ٣۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,۶۶,۵٠٢  
فوت مربع) و ١٠٧( متر مربع ٩٫٩۴مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ۴٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٠۵,٧۵  
فوت مربع) ١٢٩متر مربع ( ١١٫٩٨مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ۴۵٠و قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٨ 



 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١٢  
 

 

       
بهای کل 

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

 دستگاه ٩٨,٧٩۶,۵٠٠  
فوت مربع) ١٧٠متر مربع ( ١۵٫٧٩مبدل، با سطح حرارت 

 متر. میل ۵٠٠و قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٩ 



 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١٣  
 

 

 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  س  فصل
 

  مقدمه
 
 . است شده    زير درج  در جدول  فصل  اين  هاي مختصر گروه  و شرح  نياز، شمارهمورد   هاي رديف به  دسترسي  منظور سهولت  به .1
 هستند.  فصل  اين  از شمول  خارج  لوله  براي  اي كارخانه  ساخته پيش  هاي بست .2
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . يا آويز فوالدي گاه ، تكيهبست 01
 . يا آويز آلومينيومي  گاه ، تكيهبست 02
03 ---- 
04 ---- 
 ). غلطك (با  هادي  هاي گاه تكيه 05

 



 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ٣٧,٠٠٠

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال
، ها، ساخته شده از تسمه، میل و دستگاه ، ناودان گرد، نبش

و  همراه با پیچ و مهرهپروفیلهای مختلف و مانند آن، 
اتصاالت الزم، ی دست رنگ ضد زنگ و ی دست

، طبق نقشه ها و مشخصات.  رنگ روغن

٣۴٠١٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,١۴٧

، برای نگهداشتن لوله، بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیوم
ها، ساخته شده از تسمه و سایر پروفیلها، کانال و دستگاه

اتصاالت الزم، طبق نقشه ها وو   همراه با پیچ و مهره
 مشخصات.

٣۴٠٢٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٨,٣٠٠

تکیه گاه،  آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلط چدن
گرد، پیچ و مهره و اتصاالت و پایه از نبش یا ناودان با میل

الزم،  با ی دست رنگ ضد زنگ و ی دست رنگ
.  روغن

٣۴٠۵٠١ 



  دستمزدی  . کارهای و پنجم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١۵  
 

 

  دستمزدی  . کارهای و پنجم  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 

 ) دستورالعمل كاربرد.4-5) و (3-5)، (2-5. هزينه تهيه مدارك و انجام خدماتي مانند موارد درج شده در بندهاي (1-2



  دستمزدی  . کارهای و پنجم  س  فصل
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
انی سال فهرست   ١٣٩٣بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١١٧  
 

 

 کار پای  . مصالح١  پیوست
 
  مقدمه 
 
كار،   اجراي  يزمان  برنامه  به  ، مورد نياز باشد و با توجه پيمان  موضوع  عمليات  اجراي  براي  شود كه مي  القطا  مصالحي كار، به پاي  مصالح. 1

ورود   باشد. هنگام  يا شمارش  گيري اندازه  قابل  شود كه نگهداري  شكلي به  طور مرتب به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات  طبق
 شود.  تنظيم  نظارت  ستگاه، با حضور د است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاه به  مصالح

كار   پاي  واحد مصالح  ، بهاي مربوط  فصل  هاي واحد رديف  بهاي ، بهاين پيوست 1  شماره  جدولدر   شده  درج  متوسط  ضرايب  با اعمال. 2
 شود. مي  تعيين

،  منظم  صورت به  در كارگاه  مصالح  تر و باراندازيكيلوم 30تا   ، حمل بارگيري  ، هزينةاين پيوست 2  شماره  جدول  هاي رديف بهاي واحددر . 3
 نخواهد شد.  ، انجام كيلومتر مصالح 30مازاد بر   حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  منظور

  مصالح  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت  صورت  تهيه  هنگام. 4
 شود. وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي هاي باالسري و ضريب  با احتساب  با احتسابو  3 ،2  بندهاي  كار، موضوع پاي
  آنها را از محوطه  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماست به  ، متعلق هاي موقتوضعيت  در صورت  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  تمام. 5

  از صورت  از كسر آن  ، پس حالت  باشد. در اين  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  عمليات  اجراي  براي  كه  ، مگر مصالحي نخواهد داشت  كارگاه
  خارج  كارفرما، آنها را از كارگاه  و موافقت  رتنظا  تواند با پيشنهاد دستگاه باشد)، پيمانكار مي  منظور شده  وضعيت  در صورت  (چنانچه وضعيت

 كند.
  در مقابل  كه  مناسبي  و پيمانكار بايد آنها را در محل  پيمانكار است  عهده ، به پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  وليتومس. 6

 كند. نگهداريباشد،   مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل
  موقت  هاي وضعيت  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، منحصراً براياين پيوست 2يا  1  شماره  هاي جدولاز   حاصل  مصالح  نرخ. 7

 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است  شده  منظور
كار منظور شود.  پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ طعيق  وضعيت  صورت  ، و همچنين موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت  در آخرين. 8

 شود.  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار است به  و متعلق  باقيمانده  در كارگاه  كه  مازاد بر مصرف  مصالح
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 كار پاي ها براي تعيين قيمت مصالح : ضرايب متوسط قابل اعمال به بهاي واحد رديف1جدول شماره 
 

 ضريب عنوان فصل فصل  شماره ضريب عنوان فصل فصل  شماره
 90/0 كولر آبي ودوم بيست 85/0 شيرها هفتم
 90/0 كولر گازي وسوم بيست 90/0 قطعه انبساط هشتم
 85/0 الكتروپمپوچهارم بيست 85/0 گير لرزه نهم

 60/0 عايق وپنجم بيست 85/0 صافي يازدهم
 90/0 دستگاههاي مبرد وهفتم بيست 80/0 آب گرم ديگ حرارتي دوازدهم
 85/0 كننده خنـكبرج  وهشتم بيست 90/0 ديگ بخار سيزدهم
 70/0 لوازم بهداشتي، شيرهاي بهداشتي ونهم بيست 90/0 مشعل چهاردهم
 85/0 نشاني وسايل آتش ام سي 90/0 گيري هاي كنترل و اندازه دستگاه پانزدهم
 85/0 لوازم آشپزخانه ويكم سي 85/0 كن گرم آب شانزدهم
 85/0 گير سختي ودوم سي 90/0 آب سردكن هيجدهم
 80/0 مخازن و مبدلها وسوم سي 85/0 دريچه هوا و دودكش نوزدهم
 60/0 گاهها بستها و تكيه وچهارم سي 90/0 هواكش بيستم
  90/0 هيتر كويل، يونيت فنويكم بيست
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 كار مصالح پاي بخشي ازها  : بهاي واحد رديف2جدول شماره 

بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ فوالدی سیاه درزدار.لوله  کیلوگرم ١٨,٩٠٠  

 ۴١٠٢٠١ لوله فوالدی سیاه بدون درز. کیلوگرم ۵٠٠,٢١  

 ۴١٠٣٠١ لوله فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ٢٨,٩٠٠  

 ۴١٠۴٠١ لوله چدن فاضالبی. کیلوگرم ٣٢,٣٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ قطعات اتصال چدن فاضالبی. کیلوگرم ۴٣,٩٠٠  

. کیلوگرم ٣۴,۴٠٠    ۴١٠۶٠١ لوله پی.وی.س

. کیلوگرم ۴٠٠,۶٠    ۴١٠۶٠٢ قطعات اتصال پی.وی.س

 ۴١٠٩٠١ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی. کیلوگرم ٨۵٠,۴  

 ۴١١٠٠١ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی ضد سولفات. کیلوگرم ۵,۶٨٠  

. کیلوگرم ٢٣٣,٠٠٠    ۴١١١٠١ لوله مس

  
١١٩,٠٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

 ۴١١٣٠١ رادیاتور فوالدی.

  
١٩٢,۵٠٠ 

صد کیلو  ی
کالری در 
 ساعت

.  ۴١١۴٠١ رادیاتورآلومینیوم

 ۴١١۵٠١ ورق گالوانیزه. کیلوگرم ٢۴,۴٠٠  

 ۴١١۶٠١ متر. میل ٢۵عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ١٢,٨٠٠  

 ۴١١۶٠٢ متر. میل ۵٠عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ۴٠٠,٢١  
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   طبقات  . ضریب٢  پیوست
 
  ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  و زير همكف  همكف  طبقه كار در  انجام  بها، براي  فهرست  در اين  شده  درج  هاي قيمت :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 عمليات  اجراي  و در برآورد هزينه  زير تعيين  شرح به  اتطبق  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  سطح .1ـ1
،  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  سومين  زيربناي  ، 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
  طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به زير همكف  تر از طبقه پايين  هر طبقه  زيربناي  سطح .2ـ1

  طبقه  مينسو  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه  پايين
  ، ضربm  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه 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  ضريب. 3ـ1

 شود. مي  ، اعمال مربوط  كار ساختمان  اقالم  تمام  و به   ) محاسبه سازي
كند و اين تغييرات به اجرا در آيـد فرمـول مربـوط يكبـار ديگـر بـر اسـاس         چنانچه در حين اجراي كار تعداد طبقات و مساحت آنها تغيير. 1-4

بينـي   بـيش  pشود، مشروط بر اينكه در برآورد انجام شـده ضـريب    ضريب حاصل از اين تغييرات محاسبه و در آخرين صورت وضعيت اعمال مي
ورد محاسبه شود ولي در حين اجراي كار و تغيير نقشـه، اسـتحقاق   در برآ pاي باشد كه نبايد ضريب   هاي اجرايي به گونه شده باشد. چنانچه نقشه

 شود. ها اعمال مي را پيدا نمايد اين ضريب محاسبه و در صورت وضعيت pدريافت ضريب 
 

S
BmBBBFnFFFp 100

)...32(1)...32(11 m321n321 
 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 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 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=   ر همكفزي  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



   طبقات  . ضریب٢  پیوست
انی سال   ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م

  

 
 

 

١٢١  
 

 

  كه  اصلي  همكف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همكف  از يك  بيش  ساختمان  باشد كه  طوري  زمين  وضعيت  كه  ) در صورتي1  تبصره
 گيرد. قرار مي  طبقات  ضريب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اوليه  هاي در نقشه
  از ساختمان  در خارج  كه  و برقي  مكانيكي  يا تاسيسات  ساختماني  عمليات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  ) منظور از كارهاي2  تبصره
 شود.  انجام
  استثناي به  ساختمان  كار همان  اقالم  تمام شود، به مي  تعيين  مشمول  از ساختمانهاي  هر يك  براي  طور جداگانه به  كه  طبقات  ) ضريب3  تبصره
 شود. مي منظور  وضعيت  صورت  گيرد و از اولين مي  كار، تعلق پاي  مصالح
و اگر   باشد، حذف 5بعد از مميز كمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه مي  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضريب4  تبصره

 شود. مي  بعد از مميز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و يا بيشتر باشد، يك 5
  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  و يازده  زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  داراي  زير، كه  مشخصاتبا   ساختمان  يك  براي  طبقات  : ضريب مثال
 شود. مي  زير محاسبه  شرح  ، به است

 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زير همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همكف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمين  اولين  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 400=   يازدهم  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زيربنا،   كل  ـ سطح

 400  =400  ×1  =1B  ×1 
 800  =400  ×2  =2B  ×2 

 1200  =400  ×3  =3B  ×3 
 500  =500  ×1  =1F  ×1 
 1000  =500  ×2  =2F  ×2 

 1500  =500  ×3  =3F  ×3 
 2000  =500  ×4  =4F  ×4 
 2500  =500  ×5  =5F  ×5 
 3000  =500  ×6  =6F  ×6 
 3500  =500  ×7  =7F  ×7 
 4000  =500  ×8  =8F  ×8 
 4500  =500  ×9  =9F  ×9 

 5000  =500  ×10  =10F  ×10 
 4400  =400  ×11  =11F  ×11  

  جمع                     34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001p 
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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  ،اموراداري ، 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
 . ركزيدفتر م  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 قضاييو   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. دستگاهها و تجهيزات رايانه .هزينه17ـ1
 كار  يباال سر  . 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  تنخواه  .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
 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي .هزينه5ـ2
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  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  هاي 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  .هزينه2ـ5ـ2
 . 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 الن كارگاه و هزينهمخابرات، ارتباطات، سفر مسوو،  پست  هاي .هزينه7ـ5ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  .هزينه8ـ5ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  .هزينه9ـ5ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  .هزينه10ـ5ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي .هزينه6ـ2
 . فيلم و  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  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  )هزينه1 توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي )در طرح2توضيح
شود،  يم  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي  )، 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  . دستورالعمل۴  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  و انجام  شود، تا آغاز كردن  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت بايد به  كه  است  ، اقدامها و تداركاتي از عمليات  ، عبارت .تجهيز كارگاه1ـ1

 ، ميسر شود.  پيمان  اسناد و مدارك  ، طبق پيمان  موضوع  عمليات
  گيرند، مانند كارگاههاي قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  هاييساختمان ، به پشتيباني  .ساختمانهاي2ـ1

و مانند   ساخته پيش  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  كارگاههاي  ، شامل سر پوشيده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيدة  ، تعميرگاههاي آن
 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق

قرار گيرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  ارايه خدماتو   افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  يهايساختمان ، به عمومي  .ساختمانهاي3ـ1
  پاركينگهاي و  ، 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 .محوطه4ـ1

  روشنايي  ، تأمين روباز، حصاركشي  ، پاركينگهاي ورزشي  روباز، زمينهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي
 است.  ابهمش  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تأمين محوطه

و   كارفرما تأمين  كار، از سوي  مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل كارگاه  .ورودي5ـ1
 شود. مي  تعيين  مانپي  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تأمين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات پيمانكار مي  تحويل

با   و تجهيزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  طرح به  با توجه  كه  است  از كارگاه  يا محلهايي  ، محل .انبار كارگاه6ـ1
 شود. مي  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  رعايت

 كند.  متصل  كارگاه موجود كشور را به  ز راههايا  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه.1-7
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محل به  دستيابي  براي  هستند كه  ، راههايي سرويس  .راههاي8ـ1
  يا با واسطه  ر مستقيمطو را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  ، راههايي ارتباطي  .راههاي9ـ1

 كنند. مي  متصل  عمليات  اجراي  محل ديگر، به  راههاي
  شده  قطع  پيمان  موضوع  عمليات  انجام  علت به  كه  عمومي  نقليه  تردد وسايل  تأمين  براي  جايگزين مسير موجود، است  ، راهي انحرافي  .راه10ـ1

 . است
يا   احداث  روش ، به آالت و ماشين  ساختمانها، تاسيسات  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  تأمين در شرحواژه  .منظور از 11ـ1

  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  يااجاره  خريدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  از امكاناتبا استفاده  آنها  يا دراختيار گرفتن  در كارگاه  نصب
 . هاستاز آن  برداري  وبهره

و ديگر   آالت ، ماشين ، تجهيزات مصالح  كردن  ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  .برچيدن12ـ1
نظر   ما، طبقكارفر  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  .مهندس1ـ2

 برچيدنجهيز و ت  در فهرست  شده  بيني پيش  هاي رديف  را طبق  مربوط  هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين تجهيزكارگاه  براي  روش ترين اقتصادي
و در برابر   برآورد كرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودنعمليات   اجراي  محل  هاي  قيمت  ، بر حسب پيوست  اين  كارگاه
  ، پيش و پيمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  نمايد و چنانچه  مورد نظر، درج  هاي رديف
برآورد آنها منظور   عنوان ، به و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  ساختمانهايي  كند. براي  بيني
  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزينة فلزي  ، مانند قابهايساختمانها  ساختة  پيش  ، مانند كاروانها و قطعات ساخته پيش  شود. در مورد ساختمانهاي مي

از چند   كه  شود. در كارهايي ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينة  شده  كار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري و سرمايه
 گردد. مي  كار تهيه  كل  براي  كارگاه  دنتجهيز و برچي  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته

تبصره) در پيمانهايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با توجه به 
 شود. ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي

اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت گردد، به منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  و راههايي  .ساختمانها، تاسيسات2ـ2
در هم و از طرح   داريبر بهره  در دورههم   كه  يا زيربنايي  جنبي  تاسيسات  اجراي ،  تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليل شود. به مي  نظر گرفته

  هاي از فهرست  آنها با استفاده  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  در اسناد و مداركبايد   موضوع  اين است، الويت دارد.نياز مورد اجرا   دوره
  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تأمين  براي  شود. چنانچه كار منظور مي  اجراي  و در برآورد هزينه  محاسبه  مربوط  رشته پايه واحد  بهاي

از   برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  جنبي  يا ساير موارد، از تاسيسات  و عمومي  ، پشتيباني ، اداري مسكوني  ساختمانهاي  يا تأمين  كارگاه
ايجاد   براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  فصلهاي  هاي آنها در رديف  هزينه  اينكه به  گردد، با توجه  شود استفاده مي  بيني  پيش  طرح

 شود. منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  ياد شده  تاسيسات
،  ، برق آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  در دوره  ارگاهك  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تأمين  .نحوة3ـ2

باشد،   اجرا الزم  دوره  ،براي كشي و كابل  كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  گاز و برقراري
 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  بايد چگونگي انجام

  ترانسفورماتور و متعلقات  نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهده را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  باشد برق  كارفرما در نظر داشته  .چنانچه4ـ2
  و ساير كارهاي  برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  يها تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن

در تجهيز و   بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخص ، به زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه
از كسر   و پسشده برآورد   آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهده به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  گردد. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  برچيدن
 .شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي هزينه

  عمومي  از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  يا احداث  هكارگا  تا ورودي  رساني كارفرما در نظر دارد آب  كه  در صورتي.5ـ2
  و ساير كارهاي مشابه  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  از شبكه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  كارهاي  كه  آب

  درج  پيمان  ، در اسناد ومدارك زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  يا نيمه  عميق  چاه  ، يا احداث است
  عهده ، به آب  چاه  يا احداث  كارگاه  تا ورودي  رساني آب  گردد. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي

 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  هكارفرما نباشد، هزين
  بيني پيش  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راه اجرا نياز به  در دوره  كارگاه به  دسترسي  براي  .چنانچه6ـ2

تجهيز و   هاي در رديف  بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهده به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  ورتيشود. در ص
  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
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  باشد تمام  داشتهكارفرما در نظر   ، چنانچه كارفرماست  عهده به  تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تأمين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  .با وجود اين7ـ2
و   كرده  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تأمين  پيمانكار تأمين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي

 ، منظور نمايد. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  هزينه
  ، هر نوع است  شده  گذاشته  كارفرما  عهده به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي  .به8ـ2

 .درج شود  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري  تسهيالت
  هاي واحد رديف  ، در بهاي ساخته پيش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  تجهيز كارگاههايي  نة.هزي9ـ2

 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، در رديف بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  فصلهاي
  و از اين  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهاي  هاي ، در رديف آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  گاههايتجهيز تعمير  .هزينه10ـ2

 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف  اي ، هزينه بابت
در   اي ، هزينه بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  هايواحد رديفها در فصل  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  .هزينة11ـ2

 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف
  است  الزم  كه  . در كارهايي است  شده  بيني پيش   ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  در هزينه  پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  .هزينة12ـ2
 شود. منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تأمين  براي  هايي هزينه  يا كمك  يمانكار هزينهپ
از غذا، در   كننده  ه، شمار استفاد است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تأمين  كه  .در كارهايي13ـ2

 شود. ، منظور مي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي گردد و جزو هزينه برآورد مي  طور مقطوع به  آن  شود. و هزينة مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
كار مجاز   اجراي  ر، در برآورد هزينهپيمانكا  توسط  مشاور و آزمايشگاه  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تأمين  هزينه  بيني .پيش14ـ2

 . نيست
  ، بر اساس انحرافي  راههاي به  مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، جزو رديف انحرافي  راههاي  .هزينة15ـ2

 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  ، محاسبه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پايه واحد  بهاي فهرست
  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  به  ، با توجه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفتر و محل  ساختمانهاي هزينه اجراي.16ـ2

 شود. برآورد مي  مقطوع  صورت  به در اسناد مناقصه،  شده  تعيين
تا  421001و  420303تا  420301  هاي رديف  به  مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينة  مقطوع  مبالغ  .جمع17ـ2

در زير   شده  تعيين  نبايد از ميزان ها نيز بايد به صورت مقطوعمنظور شود) (كه خود اين رديف، كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104
  از انجام  ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  د، هزينةو، بيشتر ش شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  د. در صورتيبيشتر شو
 برسد.  فني  عالي  شوراي  تصويب ، به مناقصه  ترك  صورت كار به  يا ارجاع  مناقصه

ـ   راه، راه ، برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2 آبرسـاني   راهـداري، ،  فرودگـاه  دآهـن و بان
  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    درصـد مبلـغ   5  ميـزان  ، 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  بتناس 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  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرست به  ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  .پيمانكار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  بنايرا م  مشاور، آن  از تأييد مهندس  و پس  كرده
  اجرايي  هاي دستگاه ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تأمين  براي  پيمان  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش  به  .كارفرما با توجه2ـ3

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  احداثمجوز   و يا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي و سازمان
 نمايد. مي  ، معرفي اجرا  در دوره  موقت

  ، در حد متعارف منطقه  شرايط  و همچنين  تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  .پيمانكار موظف3ـ3
باشد،   شده  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  ر موارديبرساند. د  انجام به

 . است  آن  رعايت به  پيمانكار ملزم
شود. تجهيز مازاد  مي  ، انجام است  شده  ينيب پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  .تعهدات4ـ3

شود.  نمي  ، انجام بابت  از اين  اضافي  باشد و پرداخت پيمانكار مي  هزينه ، به كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  بر موارد يا مبالغ
  ، تنها براي تجهيز اضافي  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  تغيير كند، مبلغ  پيمان  ، مبلغ پيمان  عمومي  شرايط  طبق  چنانچه
  جديد)، قابلكارهاي   قيمت  در تعيين  پايه  هاي از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعملپيوست مربوط به 2بند   تبصره  جديد (موضوعكارهاي   قيمت

 . است  پرداخت
، تا اين پيوست 4مفاد بند  به  ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  تأمين  ، در صورت كارگاه  تجهيز و برچيدن  .هزينة5ـ3

 شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي در رديف  شده  بيني پيش  مبلغ  سقف
مانند  يكند، در برابر حوادث مي  احداث  تجهيز كارگاه  يبرا  را كه  كارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسيسات  هزينه به  است  .پيمانكار، موظف6ـ3

 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي آتش
شوند.   كار برچيده  از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  در زمينهاي  كه  تجهيز كارگاه به  مربوط  .ساختمانها و تاسيسات7ـ3

  جز ساختمانها و قطعات . به پيمانكار است به  كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثناي (به  گاهتجهيز كار  بازيافتي  و مصالح  تجهيزات
، مورد نياز كارفرما باشد،  است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ساختمانها و تاسيسات  ، چنانچه ساخته  پيش
ياد   پيمانكار، ساختمانها و تاسيسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  يبازيافت  مصالح  بهاي
 شود. كارفرما واگذار مي ، به شده

  پرداخت  . نحوة4
  وضعيتها درج  و در صورت  آنها، محاسبه به  مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسب ، به كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  .هزينة1ـ4
 شود. مي

  تناسب از كار باشد، به  بخشي به  مربوط  شود، چنانچه مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورت آنها به  تأمين  كه  هايي رديف  تبصره) هزينة
 شود. مي و پرداخت  ، محاسبه پيمان  موضوع عمليات  پيشرفت سبتنا شود،به كارمربوط كل به كه شودودرصورتي بخشازكارمحاسبهمي آن پيشرفت

 شود. وضعيتها منظور مي  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  لاعماز ا  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  .هزينة2ـ4
 شود. مي  منظور و پرداخت  عيتوض  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام  ، پس كارگاه  برچيدن  .هزينة3ـ4
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  مي، درج ن420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت مي اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه
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 چيدن كارگاهز و برهاي تجهي فهرست رديف
 

 ال )یمبلغ ( ر واحد شرح شماره
ونت كارمندان و افراد متخصص پین و تجهیتام ۴٢٠١٠١   مقطوع مانكار.یز محل س
ونت كارگران پین و تجهیتام ۴٢٠١٠٢   مقطوع مانكار.یز محل س
  مقطوع مانكار.یو دفاتر كار پ یادار یها ز ساختمانین و تجهیتام ۴٢٠١٠٣
  مقطوع كارگران. یه غذایته یالت الزم برایا تسهینه ین كمك هزیتام ۴٢٠٢٠١
  مقطوع كارگران. ن لباس كار، كفش و كاله حفاظتیتام ۴٢٠٢٠٢
ونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و ین و تجهیتام ۴٢٠٣٠١ ز محل س

اه. (با رعایآزما   مقطوع )۴-۴ت بند یش
و دفاتر كار كارفرما، مهندس  یادار یها ز ساختمانین و تجهیتام ۴٢٠٣٠٢

اه. (با رعایمشاور و آزما   مقطوع )۴-۴ت بند یش
اه. (با یكارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزما ین غذایتام ۴٢٠٣٠٣ ش

  مقطوع )۴-۴ت بند یرعا
اه به ایز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایتجه ۴٢٠٣٠۴ نترنت پر یش

  مقطوع )۴-۴ت بند یسرعت. (با رعا
ت انتقال یمدار بسته با قابل یها ونیکارفرما با تلوز یز دفتر مرکزیتجه ۴٢٠٣٠۵

  مقطوع کارفرما. یکارگاه به دفتر مرکزر در یتصو
) و HSEست (یط زی، بهداشت و محمنینظام ا ینه برقراریهز ۴٢٠٣٠۶

  مقطوع مان.یمندرج در اسناد پ یها حفاظت كار، براساس دستورالعمل
ده، یسرپوش یز انبارهاینه تجهیو هز بانیپشت یها ن ساختمانیتام ۴٢٠۴٠١

اه پیآزما   مقطوع مشابه.مانكار و موارد یش
  مقطوع ز انبار مواد منفجره.ین و تجهیتام ۴٢٠۴٠٢
ون یها ، بجز ساختمانعموم یها ز ساختمانین و تجهیتام ۴٢٠۴٠٣ و  مس

  مقطوع و دفاتر کار. یادار
  مقطوع .یمحوطه ساز ۴٢٠۴٠۴
  مقطوع ق.یمه عمیا نیق یاحداث چاه آب عم ۴٢٠۵٠١
ه آب رسانن آب كارگاه و یتام ۴٢٠۶٠١   مقطوع داخل كارگاه. شب
ه برق رسانیتام ۴٢٠۶٠٢   مقطوع داخل كارگاه. ن برق كارگاه و شب
  مقطوع داخل كارگاه. مخابرات یها ستمین سیتام ۴٢٠۶٠٣
  مقطوع در داخل كارگاه. ستم گازرسانین سیتام ۴٢٠۶٠۴
  مقطوع كارگاه. ستم سوخت رسانین سیتام ۴٢٠۶٠۵
  مقطوع .ن راه دسترسیتام ۴٢٠٧٠١
  مقطوع س.یسرو یها ن راهیتام ۴٢٠٧٠٢
  مقطوع .ارتباط یها ن راهیتام ۴٢٠٧٠٣
  مقطوع اب و ذهاب كارگاه.ین ایتام ۴٢٠٨٠١
و برا ین پیتام ۴٢٠٩٠١ د یستم تولیزات سیآالت و تجه نینصب ماش یو س

  مقطوع مانند آنها. د بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها ویستم تولیمصالح، س
ن آنها از راه یا تامیآنها،  یزات و راه اندازیآالت و تجه نینصب ماش ۴٢٠٩٠٢

  مقطوع د مصالح.یا خرید خدمت یخر
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زات به كارگاه و یآالت و تجه نیماش ی، حمل و بار اندازیریبارگ ۴٢٠٩٠٣
  مقطوع برعكس.

خارج  یانجام نماساز یبرا یدن داربست فلزیه، نصب و برچیته ۴٢١٠٠١
ش از یب یكه ارتفاع نماساز ه، وقتیرشته ابن یساختمان در كارها

 مقطوع متر باشد. ٣/۵
 

آالت و لوازم  نی، مونتاژ و دمونتاژ ماشی، حمل، بار اندازیریبارگ ۴٢١٠٠٢
  مقطوع محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس. یحفار

 یآالت حفار نیل و ماشیاستقرار وسا، مونتاژ و ییجا دمونتاژ، جابه ۴٢١٠٠٣
  مقطوع ر در كارگاه.یك محل به محل دیمحل شمع و بارت از 

و  یكوب آالت شمع نیل و ماشیوسا ی، حمل و باراندازیریبارگ ۴٢١٠٠۴
  مقطوع به كارگاه و برعكس. یسپركوب

 بتن یرهایمحل ساخت ت یساز ه لوازم و مصالح و كفیته ۴٢١٠٠۵
  مقطوع ها. پلساخته  شیپ

 یر مشبك فلزیل وقطعات تیوسا ی، حمل و باراندازیریبارگ ۴٢١٠٠۶
  مقطوع (پوترالنسمان) به كارگاه و برعكس.

ساخته از محل  شیپ بتن یرهایل نصب تیو استقرار وسا ییجا جابه ۴٢١٠٠٧
  مقطوع ر.یهر پل به محل پل د

ها و  له چاهیها و م اطراف ترانشه یبرا منیل ایم و وساین عالیتام ۴٢١١٠١
ه قرار دارد، در یط نقلیا وساین و یر عبور عابریكه در مس ییگودها
ه توز یكارها ه جمعیرشته شب فاضالب و  یآور ع آب، شب
 مقطوع .ییروستا آبرسان

 

ه از یط نقلیاده و وساین پیتردد عابر یل الزم و برقرارین وسایتام ۴٢١١٠٢
ه توز یها و گودها در كارها ترانشه یرو ه یرشته شب ع آب، شب

 مقطوع .ییروستا فاضالب و آبرسان یآور جمع
 

ه در یط نقلیاده و وساین پیتردد عابر یر مناسب براین مسیتام ۴٢١١٠٣
ر موجود قطع یات، عبور از مسیكه به علت انجام عمل ییها محل

ه توز یشود، در كارها م ه جمعع آب، یرشته شب  یآور شب
 مقطوع .ییروستا فاضالب و آبرسان

 

ه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در یو تهو یین روشنایتام ۴٢١١٠۴
ه جمع یكارها   مقطوع .فاضالب یآور رشته شب

  مقطوع موجود در محدوده كارگاه. زراع یا انحراف موقت نهرهایحفظ  ۴٢١٢٠١
  مقطوع ز كارگاه.یمه تجهیب ۴٢١٣٠١
  مقطوع دن کارگاه.یبرچ ۴٢١٣٠٢

  مقطوع .دن كارگاهیز و بر چینه تجهیجمع هز
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 . کارهای جدید۵پیوست 
 

 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  اعم از اين كه براي آن مقدار پيشها تصريح شده باشد ( قيمت واحد آن در مقدمه فصل
هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب مورد ساير  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت مبلغ مربوط به رديفدر اين حالت حداكثر جمع و  شود هاي مربوط) استفاده مي 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  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  مدارك در اسناد و  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 
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