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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۱۰۱۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵قطر نام!  فوالدی سیاه درز دار، به لوله  مترطول ۱۶۵,۰۰۰  

  
 مترطول ۱۸۵,۵۰۰

(سه چهارم  ۲۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۱۰۱۰۲ 

 ۰۱۰۱۰۳ (ی, اینچ). ۲۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام!  مترطول ۱۹۹,۵۰۰  

  
 مترطول ۲۴۳,۵۰۰

(ی, و ی,  ۳۲درزدار، به قطر نام! لوله فوالدی سیاه 
 چهارم اینچ).

۰۱۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۲۹۹,۰۰۰

(ی, و ی, دوم  ۴۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۱۰۱۰۵ 

 ۰۱۰۱۰۶ (دو اینچ). ۵۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام!  مترطول ۳۴۶,۰۰۰  

  
 مترطول ۴۴۳,۵۰۰

(دو و ی, دوم  ۶۵به قطر نام! لوله فوالدی سیاه درزدار، 
 اینچ).

۰۱۰۱۰۷ 

 ۰۱۰۱۰۸ (سه اینچ). ۸۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  نام!  مترطول ۵۰۵,۵۰۰  

 ۰۱۰۱۰۹ (چهار اینچ). ۱۰۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام!  مترطول ۶۹۰,۵۰۰  

 ۰۱۰۱۱۰ (پنج اینچ). ۱۲۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام!  مترطول ۸۵۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۱۱۱ (شش اینچ). ۱۵۰لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نام!  مترطول ۹۷۵,۵۰۰  

 ۰۱۰۱۱۲ متر. میل! ۲۱۹٫۱لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج!  مترطول ۱,۲۳۵,۰۰۰  

 ۰۱۰۱۱۳ متر. میل! ۲۷۳لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج!  مترطول ۱,۶۵۰,۰۰۰  

 ۰۱۰۱۱۴ متر. میل! ۳۲۳٫۹لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج!  مترطول ۲,۱۲۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۱۱۵ متر. میل! ۳۵۵٫۶لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج!  مترطول ۲,۱۱۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۱۱۶ متر. میل! ۴۰۶٫۴لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارج!  مترطول ۲,۶۵۲,۰۰۰  

  
 مترطول ۱۷۱,۵۰۰

و  ۲۱٫۳لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۲٫۶ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۱ 

  
 مترطول ۱۹۲,۵۰۰

و  ۲۶٫۹لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۲٫۶ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۲ 

  
 مترطول ۲۱۳,۰۰۰

و  ۳۳٫۷لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۳٫۲جدار ضخامت 

۰۱۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۲۶۱,۰۰۰

و  ۴۲٫۴لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۳٫۲ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۴ 

  
 مترطول ۳۲۰,۵۰۰

و  ۴۸٫۳لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۳٫۲ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۵ 



   فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۳۸۲,۰۰۰

و  ۶۰٫۳بدون درز، به قطر خارج! لوله فوالدی سیاه 
 متر. میل! ۳٫۶ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۶ 

  
 مترطول ۴۸۵,۰۰۰

و  ۷۶٫۱لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۳٫۶ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۷ 

  
 مترطول ۵۶۲,۵۰۰

و  ۸۸٫۹لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۴ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۸ 

  
 مترطول ۷۷۰,۵۰۰

و  ۱۱۴٫۳لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۴٫۵ضخامت جدار 

۰۱۰۲۰۹ 

  
 مترطول ۹۷۶,۰۰۰

و  ۱۳۹٫۷لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۵ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۰ 

  
 مترطول ۱,۱۴۵,۰۰۰

و  ۱۶۸٫۳لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۵ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۱ 

  
 مترطول ۱,۷۰۳,۰۰۰

و  ۲۱۹٫۱لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۶٫۳ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۲ 

  
 مترطول ۲,۱۲۵,۰۰۰

و  ۲۷۳لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۶٫۳ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۳ 

  
 مترطول ۲,۷۵۳,۰۰۰

و  ۳۲۳٫۹لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۷٫۱ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۴ 

  
 مترطول ۳,۰۹۸,۰۰۰

و  ۳۵۵٫۶لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۸ضخامت جدار 

۰۱۰۲۱۵ 

  
 مترطول ۳,۸۶۷,۰۰۰

و  ۴۰۶٫۴لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۸٫۸ ضخامت جدار

۰۱۰۲۱۶ 

 ۰۱۰۳۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵قطر نام!  لوله فوالدی گالوانیزه، به مترطول ۱۸۸,۰۰۰  

 ۰۱۰۳۰۲ (سه چهارم اینچ). ۲۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول ۲۱۵,۰۰۰  

 ۰۱۰۳۰۳ (ی, اینچ). ۲۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول ۲۳۸,۵۰۰  

  
 مترطول ۲۸۳,۵۰۰

(ی, و ی, چهارم  ۳۲لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۱۰۳۰۴ 

  
 مترطول ۳۶۱,۰۰۰

(ی, و ی, دوم  ۴۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۱۰۳۰۵ 

 ۰۱۰۳۰۶ (دو اینچ). ۵۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول ۴۳۲,۰۰۰  

  
 مترطول ۵۶۱,۵۰۰

(دو و ی, دوم  ۶۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۱۰۳۰۷ 



   فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۱۰۳۰۸ (سه اینچ). ۸۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول ۶۳۰,۰۰۰  

 ۰۱۰۳۰۹ (چهار اینچ). ۱۰۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول ۹۰۴,۵۰۰  

 ۰۱۰۳۱۰ (پنج اینچ). ۱۲۵گالوانیزه، به قطر نام! لوله فوالدی  مترطول ۱,۲۵۷,۰۰۰  

 ۰۱۰۳۱۱ (شش اینچ). ۱۵۰لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام!  مترطول   

  

 کیلوگرم ۹۴,۰۰۰

کلEتور، از لوله فوالدی سیاه درزدار با کلیه اتصاالت نوع 
 Fجوش!، مصالح الزم برای ساخـت، با ی, دسـت رنـ

 ضد زنگ.

۰۱۰۴۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۰۶,۵۰۰

کلEتور، از لوله فوالدی سیاه بدون درز، با کلیه اتصاالت 
نوع جوش!، مصالح الزم برای ساخت، با ی, دست رنگ 

 ضد زنگ.

۰۱۰۴۰۲ 

 ۰۱۰۵۰۱ گالوانیزاسیون کلEتورهای ساخته شده از لوله فوالدی سیاه. کیلوگرم   

  
 کیلوگرم 

ای  اتصالیهای دندهها و  کلEتور، ساخته شده از فیتینگ
 گالوانیزه.

۰۱۰۶۰۱ 



   چدن-  های . لوله دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۱   
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   چدن-  های . لوله دوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۲۰۱۰۱ .۵۰لوله چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام!  مترطول   

 ۰۲۰۱۰۲ .۷۵لوله چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطرنام!  مترطول   

 ۰۲۰۱۰۳ .۱۰۰لوله چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام!  مترطول   

 ۰۲۰۱۰۴ .۱۲۵لوله چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام!  مترطول   

 ۰۲۰۱۰۵ .۱۵۰لوله چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام!  مترطول   

 ۰۲۰۱۰۶ .۲۰۰چدن! قیر اندود با سرکاسه، به قطر نام!  لوله مترطول   



    پروپیلن و پل- -س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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    پروپیلن و پل- -س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
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    پروپیلن و پل- -س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵۵,۸۰۰

متر و  میل! ۴۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۱ 

  
 مترطول ۶۲,۲۰۰

متر و  میل! ۵۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۲ 

  
 مترطول ۸۱,۹۰۰

متر و  میل! ۶۳خارج! لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۳ 

  
 مترطول ۹۵,۲۰۰

متر و  میل! ۷۵لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۴ 

  
 مترطول ۱۱۸,۰۰۰

متر و  میل! ۹۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۵ 

  
 مترطول ۱۵۰,۰۰۰

متر و  میل! ۱۱۰به قطر خارج! لوله پی.وی.س! سخـت، 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۶ 

  
 مترطول ۱۸۲,۰۰۰

متر و  میل! ۱۲۵لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۷ 

  
 مترطول ۲۲۸,۰۰۰

متر و  میل! ۱۴۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۸ 

  
 مترطول ۲۸۱,۵۰۰

متر و  میل! ۱۶۰پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! لوله 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۰۹ 

  
 مترطول ۳۴۳,۵۰۰

متر و  میل! ۱۸۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۱۰ 

  
 مترطول ۴۰۹,۵۰۰

متر و  میل! ۲۰۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۱۱ 

  
 مترطول ۶۲۸,۵۰۰

متر و  میل! ۲۵۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۶فشار کار 

۰۳۰۳۱۲ 

  
 مترطول ۸۴,۷۰۰

متر و  میل! ۷۵لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۱ 

  
 مترطول ۱۰۰,۵۰۰

متر و  میل! ۹۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۲ 

  
 مترطول ۱۲۲,۵۰۰

متر و  میل! ۱۱۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۳ 

  
 مترطول ۱۴۱,۰۰۰

متر و  میل! ۱۲۵لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۴ 



    پروپیلن و پل- -س. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱۶۱,۰۰۰

متر و  میل! ۱۴۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۵ 

  
 مترطول ۲۰۲,۰۰۰

متر و  میل! ۱۶۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۶ 

  
 مترطول ۲۷۳,۵۰۰

متر و  میل! ۱۸۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۷ 

  
 مترطول ۳۰۱,۰۰۰

متر و  میل! ۲۰۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴کار  فشار

۰۳۰۴۰۸ 

  
 مترطول ۴۷۳,۵۰۰

متر و  میل! ۲۵۰لوله پی.وی.س! سخـت، به قطر خارج! 
 بار. ۴فشار کار 

۰۳۰۴۰۹ 

 ۰۳۰۵۰۱ متر. میل! ۴۰پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۰۵,۵۰۰  

 ۰۳۰۵۰۲ متر. میل!  ۵۰پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۱۵,۵۰۰  

 ۰۳۰۵۰۳ متر. میل!  ۷۵پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۶۶,۵۰۰  

 ۰۳۰۵۰۴ متر. میل! ۱۱۰پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۳۰۳,۵۰۰  

 ۰۳۰۵۰۵ متر. میل! ۱۲۵پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۳۶۰,۵۰۰  

 ۰۳۰۵۰۶ متر. میل! ۱۶۰پروپیلن، به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۵۸۷,۰۰۰  



   اتیلن پل-  های . لوله چهارم  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست 
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   اتیلن پل-  های . لوله چهارم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۱۰۱ متر. میل! ۱۶اتیلن مشب, ی, الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول   

 ۰۴۰۱۰۲ متر. میل! ۲۰اتیلن مشب, ی, الیه به قطر خارج!  پل!لوله  مترطول   

 ۰۴۰۱۰۳ متر. میل! ۲۵اتیلن مشب, ی, الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول   

 ۰۴۰۱۰۴ متر. میل! ۳۲اتیلن مشب, ی, الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول   

 ۰۴۰۲۰۱ متر. میل! ۱۶خارج! اتیلن مشب, پنج الیه به قطر  لوله پل! مترطول ۱۰۳,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۲ متر. میل! ۲۰اتیلن مشب, پنج الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۰۸,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۳ متر. میل! ۲۵اتیلن مشب, پنج الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۴۴,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۴ متر. میل! ۳۲اتیلن مشب, پنج الیه به قطر خارج!  لوله پل! مترطول ۱۸۴,۵۰۰  

  
 مترطول ۱۰۴,۰۰۰

 ۱۶، پنج الیه به قطر خارج!  اتیلن دمای باال لوله پل!
 متر. میل!

۰۴۰۴۰۱ 

  
 مترطول ۱۲۳,۰۰۰

 ۲۰، پنج الیه به قطر خارج!  اتیلن دمای باال لوله پل!
 متر. میل!

۰۴۰۴۰۲ 

  
 مترطول ۱۴۷,۰۰۰

 ۲۵خارج! ، پنج الیه به قطر  اتیلن دمای باال لوله پل!
 متر. میل!

۰۴۰۴۰۳ 

  
 مترطول ۱۷۹,۰۰۰

 ۳۲، پنج الیه به قطر خارج!  اتیلن دمای باال لوله پل!
 متر. میل!

۰۴۰۴۰۴ 

  
 مترطول ۹۰,۸۰۰

متر و فشار  میل! ۵۰اتیلن جوش! به قطر خارج!  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۱ 

  
 مترطول ۱۲۳,۰۰۰

متر و فشار  میل! ۶۳اتیلن جوش! به قطر خارج!  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۲ 

  
 مترطول ۱۶۱,۵۰۰

متر و فشار  میل! ۷۵اتیلن جوش! به قطر خارج!  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۳ 

  
 مترطول ۲۲۴,۰۰۰

متر و فشار  میل! ۹۰اتیلن جوش! به قطر خارج!  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۴ 

  
 مترطول ۲۸۴,۵۰۰

متر و فشار  میل! ۱۱۰قطر خارج! اتیلن جوش! به  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۵ 

  
 مترطول ۳۵۷,۵۰۰

متر و فشار  میل! ۱۲۵اتیلن جوش! به قطر خارج!  لوله پل!
 بار. ۴کاری 

۰۴۰۵۰۶ 



  . پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۸   

 
 

  . پنجم  فصل



   مس-  های . لوله ششم  فصل
 ۱۳۹۷رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه 
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   مس-  های . لوله ششم  فصل
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   مس-  های . لوله ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۲۰   

 
 

       

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

  
 مترطول ۱۹۰,۵۰۰

و حداقل  ۱۲لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. ضخامـت جدار ی, میل!

۰۶۰۱۰۱ 

  
 مترطول ۲۳۹,۰۰۰

و حداقل  ۱۵لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. ضخامـت جدار ی, میل!

۰۶۰۱۰۲ 

  
 مترطول ۲۸۱,۰۰۰

و حداقل  ۱۸لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. ضخامـت جدار ی, میل!

۰۶۰۱۰۳ 

  
 مترطول ۳۴۵,۰۰۰

و حداقل  ۲۲لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل!ضخامـت جدار ی, 

۰۶۰۱۰۴ 

  
 مترطول ۵۷۸,۰۰۰

و حداقل  ۲۸لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۱٫۵ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۰۵ 

  
 مترطول ۶۵۱,۵۰۰

وحداقل  ۳۵لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۱٫۵ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۰۶ 

  
 مترطول ۸۰۰,۰۰۰

و حداقل  ۴۲لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۱٫۵ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۰۷ 

  
 مترطول ۱,۲۴۶,۰۰۰

و حداقل  ۵۴لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۲ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۰۸ 

  
 مترطول ۱,۵۱۳,۰۰۰

و حداقل  ۶۴لوله مس! بدون درز، به قطر خارج! 
 متر. میل! ۲ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۰۹ 

  
 مترطول ۱,۸۴۱,۰۰۰

و حداقل  ۷۶٫۱مس! بدون درز، به قطر خارج! لوله 
 متر. میل! ۲ضخامـت جدار 

۰۶۰۱۱۰ 



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای واحد 
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  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۰۷۰۱۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۳۱۵,۰۰۰  

  
 عدد ۵۱۰,۵۰۰

(سه چهارم  ۲۰کشویی دنده ای، به قطر نام! شیرفلEه 
 اینچ).

۰۷۰۱۰۲ 

 ۰۷۰۱۰۳ (ی, اینچ). ۲۵شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۵۹۴,۰۰۰  

  
 عدد ۷۴۱,۵۰۰

(ی, و ی,  ۳۲شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام! 
 چهارم اینچ).

۰۷۰۱۰۴ 

  
 عدد ۹۷۸,۵۰۰

(ی, و ی, دوم  ۴۰ شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!
 اینچ).

۰۷۰۱۰۵ 

 ۰۷۰۱۰۶ (دو اینچ). ۵۰شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۱,۷۷۴,۰۰۰  

  
 عدد ۲,۹۴۲,۰۰۰

(دو و ی, دوم  ۶۵شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۱۰۷ 

 ۰۷۰۱۰۸ (سه اینچ). ۸۰شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۴,۴۱۶,۰۰۰  

 ۰۷۰۱۰۹ (چهار اینچ). ۱۰۰شیرفلEه کشویی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۷,۰۵۳,۰۰۰  

  
 عدد ۴۳۲,۵۰۰

(ی, دوم  ۱۵شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۲۰۱ 

  
 عدد ۵۳۴,۰۰۰

(سه چهارم  ۲۰شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۲۰۲ 

 ۰۷۰۲۰۳ (ی, اینچ). ۲۵شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۹۸۶,۵۰۰  

  
 عدد ۱,۲۷۹,۰۰۰

(ی, و ی,  ۳۲شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام! 
 چهارم اینچ).

۰۷۰۲۰۴ 

  
 عدد ۱,۴۵۵,۰۰۰

(ی, و ی,  ۴۰شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام! 
 دوم اینچ).

۰۷۰۲۰۵ 

 ۰۷۰۲۰۶ (دو اینچ). ۵۰فلزی دنده ای، به قطر نام! شیرفلEه کف  عدد ۲,۳۳۹,۰۰۰  

  
 عدد ۵,۳۷۲,۰۰۰

(دو و ی,  ۶۵شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام! 
 دوم اینچ).

۰۷۰۲۰۷ 

 ۰۷۰۲۰۸ (سه اینچ). ۸۰شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر نام!  عدد ۷,۳۲۴,۰۰۰  

  
 عدد ۱۳,۱۷۴,۰۰۰

(چهار  ۱۰۰نام! شیرفلEه کف فلزی دنده ای، به قطر 
 اینچ).

۰۷۰۲۰۹ 

 ۰۷۰۳۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۳۷۴,۵۰۰  

 ۰۷۰۳۰۲ (سه چهارم اینچ). ۲۰شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۴۵۰,۰۰۰  

 ۰۷۰۳۰۳ (ی, اینچ). ۲۵شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۷۰۲,۰۰۰  



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۸۶۷,۵۰۰

(ی, و ی, چهارم  ۳۲شیر یEطرفه دنده ای، به قطرنام! 
 اینچ).

۰۷۰۳۰۴ 

  
 عدد ۱,۳۰۹,۰۰۰

(ی, و ی, دوم  ۴۰شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۳۰۵ 

 ۰۷۰۳۰۶ (دو اینچ). ۵۰شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۱,۸۲۴,۰۰۰  

  
 عدد ۳,۶۷۰,۰۰۰

(دو و ی, دوم  ۶۵قطر نام! شیر یEطرفه دنده ای، به 
 اینچ).

۰۷۰۳۰۷ 

 ۰۷۰۳۰۸ (سه اینچ). ۸۰شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۴,۳۷۵,۰۰۰  

 ۰۷۰۳۰۹ (چهار اینچ). ۱۰۰شیر یEطرفه دنده ای، به قطر نام!  عدد ۷,۸۱۵,۰۰۰  

  
 عدد ۳,۱۴۳,۰۰۰

(دو  ۵۰شیر فلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۱ 

  
 عدد ۳,۵۷۱,۰۰۰

(دو و  ۶۵شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 ی, دوم اینچ).

۰۷۰۵۰۲ 

  
 عدد ۴,۳۰۶,۰۰۰

(سه  ۸۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۳ 

  
 عدد ۵,۰۱۵,۰۰۰

(چهار  ۱۰۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۴ 

  
 عدد ۶,۸۹۵,۰۰۰

(پنج  ۱۲۵شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۵ 

  
 عدد ۸,۲۷۲,۰۰۰

(شش  ۱۵۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۶ 

  
 عدد ۱۲,۶۵۱,۰۰۰

(هشت  ۲۰۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۷ 

  
 عدد ۲۰,۵۶۳,۰۰۰

(ده  ۲۵۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۸ 

  
 عدد ۲۸,۱۵۸,۰۰۰

(دوازده  ۳۰۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۰۹ 

  
 عدد ۴۹,۷۸۶,۰۰۰

 ۳۵۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 (چهارده اینچ).

۰۷۰۵۱۰ 

  
 عدد ۵۸,۰۰۷,۰۰۰

(شانزده  ۴۰۰شیرفلEه کشویی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۵۱۱ 



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

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

  
 عدد ۳,۹۵۸,۰۰۰

(دو  ۵۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۶۰۱ 

  
 عدد ۴,۶۱۱,۰۰۰

(دو و  ۶۵شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطرنام! 
 ی, دوم اینچ).

۰۷۰۶۰۲ 

  
 عدد ۵,۷۳۴,۰۰۰

(سه  ۸۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۶۰۳ 

  
 عدد ۷,۱۲۴,۰۰۰

 ۱۰۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 (چهار اینچ).

۰۷۰۶۰۴ 

  
 عدد ۹,۳۵۲,۰۰۰

(پنج  ۱۲۵شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۶۰۵ 

  
 عدد ۱۲,۶۴۶,۰۰۰

 ۱۵۰کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام!  شیرفلEه
 (شش اینچ).

۰۷۰۶۰۶ 

  
 عدد ۱۷,۶۸۸,۰۰۰

 ۲۰۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 (هشت اینچ).

۰۷۰۶۰۷ 

  
 عدد ۳۱,۰۸۱,۰۰۰

(ده  ۲۵۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۶۰۸ 

  
 عدد ۴۴,۹۳۶,۰۰۰

فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! شیرفلEه کف 
 (دوازده اینچ).۳۰۰

۰۷۰۶۰۹ 

  
 عدد ۷۸,۳۰۱,۰۰۰

 ۳۵۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 (چهارده اینچ).

۰۷۰۶۱۰ 

  
 عدد ۸۴,۰۴۷,۰۰۰

 ۴۰۰شیرفلEه کف فلزی چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 (شانزده اینچ).

۰۷۰۶۱۱ 

 ۰۷۰۷۰۱ (دو اینچ). ۵۰یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! شیر  عدد ۲,۶۲۲,۰۰۰  

  
 عدد ۳,۳۹۸,۰۰۰

(دو و ی,  ۶۵شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 دوم اینچ).

۰۷۰۷۰۲ 

 ۰۷۰۷۰۳ (سه اینچ). ۸۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۴,۲۲۳,۰۰۰  

  
 عدد ۴,۹۸۷,۰۰۰

(چهار  ۱۰۰دار، به قطر نام! شیر یEطرفه چدن! فلنج 
 اینچ).

۰۷۰۷۰۴ 

 ۰۷۰۷۰۵ (پنج اینچ). ۱۲۵شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۶,۶۱۹,۰۰۰  

  
 عدد ۸,۵۱۹,۰۰۰

(شش  ۱۵۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۷۰۶ 



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۲۵   

 
 

       

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

  
 عدد ۱۳,۸۶۴,۰۰۰

(هشت  ۲۰۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۷۰۷ 

 ۰۷۰۷۰۸ (ده اینچ). ۲۵۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۲۲,۴۰۸,۰۰۰  

  
 عدد ۲۸,۸۶۰,۰۰۰

(دوازده  ۳۰۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۷۰۹ 

  
 عدد ۴۲,۴۶۶,۰۰۰

(چهارده  ۳۵۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۷۱۰ 

  
 عدد ۴۹,۲۵۸,۰۰۰

(شانزده  ۴۰۰شیر یEطرفه چدن! فلنج دار، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۷۱۱ 

  
 عدد ۲۵۳,۰۰۰

(ی, دوم  ۱۵شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نام! 
 اینچ).

۰۷۰۸۰۱ 

  
 عدد ۳۵۵,۰۰۰

(سه چهارم  ۲۰شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطرنام! 
 اینچ).

۰۷۰۸۰۲ 

 ۰۷۰۸۰۳ (ی, دوم اینچ). ۱۵شیر ساده رادیاتور، به قطر نام!  عدد ۱۷۵,۵۰۰  

 ۰۷۰۸۰۴ (سه چهارم اینچ). ۲۰شیر ساده رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۲۳۰,۵۰۰  

 ۰۷۰۸۰۵ (ی, دوم اینچ). ۱۵زانوی رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۱۴۴,۵۰۰  

 ۰۷۰۸۰۶ چهارم اینچ). (سه ۲۰زانوی رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۱۵۷,۵۰۰  

 ۰۷۰۸۰۷ (ی, دوم اینچ). ۱۵زانو قفل! رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۱۵۵,۵۰۰  

 ۰۷۰۸۰۸ (سه چهارم اینچ). ۲۰زانو قفل! رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۲۱۰,۰۰۰  

 ۰۷۰۸۰۹ (ی, هشتم اینچ). ۴شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنام!  عدد ۲۸,۷۰۰  

 ۰۷۰۸۱۰ (سه هشتم اینچ). ۱۰هواگیری رادیاتور، به قطرنام! شیر  عدد ۳۵,۹۰۰  

  
 عدد 

(دو  ۵۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۱ 

  
 عدد 

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

۰۷۰۹۰۲ 

  
 عدد 

(سه  ۸۰قطرنام! دار، به  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۳ 

  
 عدد 

(چهار  ۱۰۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۴ 

  
 عدد 

(پنج  ۱۲۵دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۵ 



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد 

(شش  ۱۵۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۶ 

  
 عدد 

(هشت  ۲۰۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

۰۷۰۹۰۷ 

  
 عدد 

(ده  ۲۵۰دار، به قطرنام!  کشویی فوالدی فلنج  شیر فلEه
 اینچ).

۰۷۰۹۰۸ 

  
 عدد 

 ۳۰۰دار، به قطرنام!  کشویی فوالدی فلنج  شیر فلEه
 (دوازده اینچ).

۰۷۰۹۰۹ 

  
 عدد 

 ۳۵۰دار، به قطرنام!  فلنجشیر فلEه کشویی فوالدی 
 (چهارده اینچ).

۰۷۰۹۱۰ 

  
 عدد 

 ۴۰۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کشویی فوالدی فلنج
 (شانزده اینچ).

۰۷۰۹۱۱ 

  
 عدد 

(دو  ۵۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 اینچ).

۰۷۱۰۰۱ 

  
 عدد 

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

۰۷۱۰۰۲ 

  
 عدد 

(سه  ۸۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج  شیر فلEه
 اینچ).

۰۷۱۰۰۳ 

  
 عدد 

 ۱۰۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 (چهار اینچ).

۰۷۱۰۰۴ 

  
 عدد 

 ۱۲۵دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 (پنج اینچ).

۰۷۱۰۰۵ 

  
 عدد 

 ۱۵۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 (شش اینچ).

۰۷۱۰۰۶ 

  
 عدد 

 ۲۰۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 (هشت اینچ).

۰۷۱۰۰۷ 

  
 عدد 

(ده  ۲۵۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 اینچ).

۰۷۱۰۰۸ 

  
 عدد 

 ۳۰۰دار، به قطرنام!  فلنجکف فلزی فوالدی  شیر فلEه
 (دوازده اینچ).

۰۷۱۰۰۹ 

  
 عدد 

 ۳۵۰دار، به قطرنام!  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلEه
 (چهارده اینچ).

۰۷۱۰۱۰ 



  . شیرها هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد 

 ۴۰۰دار، به قطرنام!  شیر فلEه کف فلزی فوالدی فلنج
 (شانزده اینچ).

۰۷۱۰۱۱ 

 ۰۷۱۱۰۱ (دو اینچ). ۵۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی, عدد   

  
 عدد 

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

۰۷۱۱۰۲ 

 ۰۷۱۱۰۳ (سه اینچ). ۸۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی, عدد   

  
 عدد 

(چهار  ۱۰۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۰۴ 

  
 عدد 

(پنج  ۱۲۵دار، به قطرنام!  فوالدی فلنج طرفه شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۰۵ 

  
 عدد 

(شش  ۱۵۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۰۶ 

  
 عدد 

(هشت  ۲۰۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۰۷ 

 ۰۷۱۱۰۸ (ده اینچ). ۲۵۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی, عدد   

  
 عدد 

(دوازده  ۳۰۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۰۹ 

  
 عدد 

(چهارده  ۳۵۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۱۰ 

  
 عدد 

(شانزده  ۴۰۰دار، به قطرنام!  طرفه فوالدی فلنج شیر ی,
 اینچ).

۰۷۱۱۱۱ 

 ۰۷۱۲۰۱ (دو اینچ). ۵۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  پروانهشیر  عدد ۱,۳۴۵,۰۰۰  

  
 عدد ۱,۵۱۳,۰۰۰

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

۰۷۱۲۰۲ 

  
 عدد ۲,۱۱۹,۰۰۰

(سه  ۸۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۳ 

  
 عدد ۲,۵۱۵,۰۰۰

(چهار  ۱۰۰چدن! بدون فلنج، به قطرنام! ای  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۴ 

  
 عدد ۳,۰۳۳,۰۰۰

(پنج  ۱۲۵ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۵ 

  
 عدد ۳,۶۲۹,۰۰۰

(شش  ۱۵۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۶ 



  . شیرها هفتم  فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۵,۵۰۹,۰۰۰

(هشت  ۲۰۰فلنج، به قطرنام! ای چدن! بدون  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۷ 

  
 عدد ۹,۵۴۰,۰۰۰

(ده  ۲۵۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۸ 

  
 عدد ۱۳,۴۲۹,۰۰۰

(دوازده  ۳۰۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۰۹ 

  
 عدد ۲۶,۴۷۱,۰۰۰

(چهارده  ۳۵۰قطرنام! ای چدن! بدون فلنج، به  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۱۰ 

  
 عدد ۳۰,۷۵۰,۰۰۰

(شانزده  ۴۰۰ای چدن! بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۲۱۱ 

  
 عدد 

(دو  ۵۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۱ 

  
 عدد 

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

۰۷۱۳۰۲ 

  
 عدد 

(سه  ۸۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۳ 

  
 عدد 

(چهار  ۱۰۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۴ 

  
 عدد 

(پنج  ۱۲۵ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۵ 

  
 عدد 

(شش  ۱۵۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  پروانهشیر 
 اینچ).

۰۷۱۳۰۶ 

  
 عدد 

(هشت  ۲۰۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۷ 

  
 عدد 

(ده  ۲۵۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۸ 

  
 عدد 

(دوازده  ۳۰۰قطرنام! ای فوالدی بدون فلنج، به  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۰۹ 

  
 عدد 

 ۳۵۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 (چهارده اینچ).

۰۷۱۳۱۰ 

  
 عدد 

(شانزده  ۴۰۰ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنام!  شیر پروانه
 اینچ).

۰۷۱۳۱۱ 
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�$W�(axial) 4��<�  .�<��>  

2. 
���  -�� �# +���� �  Y�#� 
�>  ]$���  �  
�> (\;  ]��6��  O$�  ��$F  O$5$�  Y�#� 
�>  "��D  1���6R + » g<F �)� 
#?$	�'�;  

��$�#��!I  ��/ #?$	 /�  ��M��� (stainless steel) � +9�'� �  1)���  9/?  
���  H����  «-�� �# �  Y�#� 
�>  ]$���  �  
�> (\;  ]��6��  ~<*	  ��#

O$5$�  Y�#� 
�>  "��D  2���6R + "  �)� 
#?$	g<F  �'�;  ��$�#��!I   /���/ #?$	  ��M���  ~<*	 �# �� +  %��,�  �	�5� bI ���� + 
�<� {�� +   �

"���  9�'��  1)���  /?9  
���  H���� "^�# +  "�J�  ��� .  

3. 	�5� �6�� ���  � Y�#� 
�>  O$�  ��$F c��<B +  (\;  ]��6��  "���F �#   +����) %�B40( Y�#� �T�#  ]$���  ���.  

4. 	�5� �6�� ���  � Y�#� 
�>  O$�  ��$F c��<B +  (\;  ]��6��  j�  "���F   +���� ��#���� �) ~<� � ��35( Y�#� �T�#  ]$���  .���  

5. 	�5� �6�� ���  � Y�#� 
�>  O$�  ��$F c��<B +  (\;  ]��6��  "���F �#   +���� ��#���� �) ~<� � %�B45( Y�#� �T�#  ]$���  .���  

6. 	�5� �6�� ���  � Y�#� 
�>  O$�  ~<*	 c��<B +��#  (\;  ]��6��   +���� ��#����) ~<� � ����25( Y�#� �T�#  ]$���  .���  

07(\; ���� ��J	 .  ]��6�� 
�>10 )PN10��� (  

8. �  �)$�� �$G<�  �����#  �  Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ��� .  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 (\;  ]��6��  O$�  ��$F . 

02 (\;  ]��6��  O$�  ~<*	 .��# 



  )Expansion Joint(  انبساط  . قطعه هشتم فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۳۰   

 
 

       

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

 ۰۸۰۱۰۱ .۱۵قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۹۶۸,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۲ .۲۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۹۶۸,۵۰۰  

 ۰۸۰۱۰۳ .۲۵قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۹۶۹,۵۰۰  

 ۰۸۰۱۰۴ .۳۲ قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام! عدد ۱,۰۶۵,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۵ .۴۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۱,۰۸۱,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۶ .۵۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۱,۳۵۵,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۷ .۶۵قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۱,۶۵۷,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۸ .۸۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۲,۰۲۳,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۰۹ .۱۰۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۲,۵۵۴,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۱۰ .۱۲۵قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۴,۰۰۳,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۱۱ .۱۵۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۴,۸۸۹,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۱۲ .۲۰۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۵,۸۲۵,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۱۳ .۲۵۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۷,۸۶۵,۰۰۰  

 ۰۸۰۱۱۴ .۳۰۰قطعه انبساط، نوع جوش!، به قطر نام!  عدد ۱۱,۳۳۷,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۱ .۶۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۲,۸۴۶,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۲ .۸۰نام! قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر  عدد ۳,۳۵۱,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۳ .۱۰۰قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۳,۸۴۷,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۴ .۱۲۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۶,۱۰۳,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۵ .۱۵۰قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۷,۲۴۹,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۶ .۲۰۰فلنج دار، به قطر نام! قطعه انبساط، نوع  عدد ۸,۷۱۰,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۷ .۲۵۰قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۱۱,۶۴۴,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۸ .۳۰۰قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۱۶,۷۰۴,۰۰۰  

 ۰۸۰۲۰۹ .۳۵۰قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نام!  عدد   

 ۰۸۰۲۱۰ .۴۰۰فلنج دار، به قطر نام! قطعه انبساط، نوع  عدد   



  )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۳۱   

 
 

  )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
  
 �����   
  
1. "/�) 
�>��D  O$5$�  &��  %�	 O$� /� +  �����? ~<*	 + A��� � ��#  .�<��> ���� �DZ�� "/�) &�� A$�/I `�� � �>  [��\� ���� +#�$� 4�� +�>��D

 "��'� #��������4062 .���� A���� #�������� �*� A��/��  

2. 
���  -�� �# +���� �  Y�#� 
�>  ]$���  �  "/�) ���6R +�>��D  »~<*	 �# ��  %��,�  �	�5� bI ���� + 
�<� {�� +  "��� �  9�'� �  1)���  9/?  
���  

H���� «^�# +   "�J� ��� .  

3. 	�5� �6�� ���  � Y�#� 
�>  &��  %�	 ����$T �# +  "/�)  +���� ��#���� ��D) "#/��#12( Y�#� �T�#  ]$���  ��� .  

4. ���� ��J	  "/�)  �>��D10 )PN10( ��� .  

5. 5�� ���$T �# ��� 	  ���� ��J	 �� ��D "/�) !16 (PN16) ) ~<� � ���� +����25.��� ]$��� Y�#� �T�# (  



  )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۳۲   

 
 

       

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

 ۰۹۰۱۰۱ (ی, و ی, چهارم اینچ). ۳۲لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۱,۳۵۵,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۲ (ی, و ی, دوم اینچ). ۴۰لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۱,۴۲۵,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۳ (دو اینچ). ۵۰لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۱,۵۸۷,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۴ (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۱,۷۸۹,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۵ (سه اینچ). ۸۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد ۲,۰۷۱,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۶ (چهار اینچ). ۱۰۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد ۲,۵۲۷,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۷ (پنج اینچ). ۱۲۵لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۳,۴۶۶,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۸ (شش اینچ). ۱۵۰لرزه گیر، به قطرنام!  عدد ۵,۰۹۷,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۰۹ (هشت اینچ). ۲۰۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد ۸,۶۲۱,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۱۰ (ده اینچ). ۲۵۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد ۱۴,۰۲۴,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۱۱ اینچ).(دوازده  ۳۰۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد ۱۶,۷۶۹,۰۰۰  

 ۰۹۰۱۱۲ (چهارده اینچ). ۳۵۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد   

 ۰۹۰۱۱۳ (شانزده اینچ). ۴۰۰لرزه گیر، به قطر نام!  عدد   



   . صاف- یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۳۳   

 
 

   . صاف- یازدهم  فصل
  
 �����   
  
1. �	�T 
�>  O$5$�  Y�#� 
�>  "��D  1O$� +  "��# 
�  � g<F /�  
�>K��)I  g�  �C���)  
=��� �� �	�T � ( 
�>  O$5$�  Y�#� 
�>  "��D  2O$� +  

~<*	 g<F /� � ��#  A�B   
���!� .�<��>  

2. 
���  -�� �# +���� �  Y�#� 
�>  ]$���  �  �	�T 
�>  "��# 
� ���6R +  «�  9�'r��  
�$�  �C���  
#?$	 ��  ��/  ��M���  9�'� ��  1)���  9/?  
���  

H����  «-�� �# �  Y�#� 
�>  ]$���  �  �	�T 
�>  ~<*	 ���6R +��# » ~<*	 �# ��  %��,�  �	�5� {�� +���� +  "��� �  �4��< � +  9�'r��  
�$�  �C���   ��


#?$	  ��/  ��M���  9�'� ��  1)���  9/?  
���  H����  «^�# +  "�J�  ��� .  

3. ���� ��J	  �	�T +�>10 )PN10( ��� .  

4. �  �)$�� �$G<�  �����#  �  Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#   ��/^�#  "��  ��� .  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 �	�T  "��# 
� . 

02 �	�T  ~<*	 .��# 



   . صاف- یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۳۴   

 
 

       

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

 ۱۱۰۱۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۴۲۰,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۲ (سه چهارم اینچ). ۲۰صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۵۷۶,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۳ (ی, اینچ). ۲۵صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۸۰۳,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۴ (ی, و ی, چهارم اینچ). ۳۲صاف! دنده ای، به قطرنام!  عدد ۱,۱۵۵,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۵ (ی, و ی, دوم اینچ). ۴۰صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۱,۶۷۳,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۶ (دو اینچ). ۵۰صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۲,۶۰۳,۰۰۰  

 ۱۱۰۱۰۷ (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵صاف! دنده ای، به قطر نام!  عدد ۴,۴۹۹,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۱ (دو اینچ). ۵۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۲,۴۵۳,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۲ (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۲,۹۱۰,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۳ (سه اینچ). ۸۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۳,۶۱۴,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۴ (چهار اینچ). ۱۰۰فلنج دار، به قطر نام! صاف!  عدد ۴,۴۹۷,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۵ (پنج اینچ). ۱۲۵صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۵,۹۵۸,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۶ (شش اینچ). ۱۵۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۷,۵۷۶,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۷ (هشت اینچ). ۲۰۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۱۲,۴۴۰,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۸ (ده اینچ). ۲۵۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۱۹,۵۸۸,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۹ (دوازده اینچ). ۳۰۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۲۷,۷۴۹,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۱۰ (چهارده اینچ). ۳۵۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۴۰,۵۶۷,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۱۱ (شانزده اینچ). ۴۰۰صاف! فلنج دار، به قطر نام!  عدد ۴۶,۱۱۴,۰۰۰  



   گرم آب  حرارت-  . دیD دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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   گرم آب  حرارت-  . دیD دوازدهم  فصل
  

�����   
  
1. � ��  ��# 
�>  O$5$�  &��  %�	  ���� +[��\�  ��� ��  
�>#�������� /�  
���# � �6�(�  �>�$D  ���/��  ��.�!  � � ��	�u A$�/I `�� � "#$

�DZ�� +������ "#/��  "��'� 
�>#�������� [��\� ���� +#�$� � ��� +h��$5 ���� � � �� � ����7 
�>4231 +4472  �4473 *� A��/��� 

� #���������A�� �.���  

2. ��# 
�>  ���B  bI 9�D  O$�)  ���(\; %��� +(  ��(\;  �*T�  ��# ��� + c��# +  
�>  c��# +#�#  
�>  ~<*	 +��#/�� 
�>  %��,�  +/$�� ���� +

%�� ���� `$��� �  
=*	 
���,��R +  j� �� ��#  ���   +/$���FI � /$�� "�� d'F�  %��! �$7  �� .�<���  

3. ��# 
�>  
#?$	  bI 9�D 	 �� + ��! ��J4 ��� 
��# ��!��� �  ��! 120 F�#  O$� /� +#��L�����  ) #�# )$)fire tube(%��� +   ��� +A�<�'7� ���

+�*V� c��#  
�>  c��# +#�#  
�>  ~<*	 +��#/�� 
�>  %��,� `$��� + + [��R��� � k�� 
$*��� + +
=��I �  %��! �$7   � ��!#$  H��<! 9/�$) A���)

J� 9/�$)("�<># A� ���.  

4. ��# 
�>  
#?$	  bI 9�D  ��	�u ��  U��   /�1+500+000 
�)�! $*�!  �R�� �# "�:R +  ���VJ� ��  "�� #��   �<� �#3O$� /� ���� +  �  


�$6R(three pass)  %��!  � =�C�) A��#�� 
$�� +  c��# � ��#/��  9#I .�<��� (��  

5. 	�5�  �6�� ���  �  Y�#� 
�>  120201  ��120205� +  
�/�  j� �>  U��=	� ���   +��! ��J	) ~<�5( Y�#� �T�#  ]$���  ��� .  

6. ��bI ��# 
��� 6��W� 
�  �� #�/�� ��	�u ��)�$�� � O��� ��	�u &���'! � ]$��� Y�#� /� +�G� #�$� ��	�u �� (
#?$	 �� ���B) 9�D

Y�#� �� %�'�� 
�(� 
�> 'F %T�� .#$�Y�#� %! 
��� d .��� "�� #�� ��# 
��� +"#�.��� #�$� 
�>  

7. � �)$�� �$G<�  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ��� .  

  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 ��#  ���B  bI  9�D . 

02 ��#  
#?$	  bI  9�D . 



   گرم آب  حرارت-  . دیD دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۶۳۸,۵۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری در  ۶۵۰۰۰دیF چدن! آب\رم، برای ظرفیت تا 
 ساعـت.

۱۲۰۱۰۱ 

  

۴۷۹,۰۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری  ۶۵۰۰۰دیF چدن! آب\رم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ۱۳۰۰۰۰تا

۱۲۰۱۰۲ 

  

۳۷۷,۵۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری  ۱۳۰۰۰۰آب\رم، برای ظرفیت بیش ازدیF چدن! 
 در ساعـت.

۱۲۰۱۰۳ 

  

۵۸۷,۵۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری در  ۴۰۰۰۰۰دیF فوالدی آب\رم، برای ظرفیت تا 
 ساعـت.

۱۲۰۲۰۱ 

  

۵۰۴,۵۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۴۰۰۰۰۰دیF فوالدی آب\رم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ۶۵۰۰۰۰کیلوکالری تا

۱۲۰۲۰۲ 

  

۴۶۲,۰۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۶۵۰۰۰۰دیF فوالدی آب\رم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ۱۰۰۰۰۰۰کیلوکالری تا

۱۲۰۲۰۳ 

  

۴۱۷,۰۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۱۰۰۰۰۰۰دیF فوالدی آب\رم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ۱۵۰۰۰۰۰کیلوکالری تا

۱۲۰۲۰۴ 

  

۴۰۶,۰۰۰ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۱۵۰۰۰۰۰دیF فوالدی آب\رم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت.

۱۲۰۲۰۵ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۱۳۰۱۰۱ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵۰۷,۶۰۲,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۲ بخار در ساعت.کیلو گرم  ۱۱۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۶۷۷,۸۷۹,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۳ کیلو گرم بخار در ساعت. ۱۶۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۷۲۸,۵۶۱,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ۲۰۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۸۰۰,۷۵۴,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۵ کیلو گرم بخار در ساعت. ۲۷۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۹۸۷,۸۱۴,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۶ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۱۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۱,۳۲۵,۱۷۷,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۷ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۵۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۱,۴۵۰,۸۰۲,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۸ کیلو گرم بخار در ساعت. ۵۰۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۱,۵۷۷,۱۸۱,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۰۹ کیلو گرم بخار در ساعت. ۶۳۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۱,۸۳۸,۹۱۳,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۱۰ کیلو گرم بخار در ساعت. ۷۲۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۲,۰۷۲,۳۵۳,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۱۱ کیلو گرم بخار در ساعت. ۸۱۵۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۲,۴۰۴,۰۰۳,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۱۲ کیلو گرم بخار در ساعت. ۱۰۰۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۲,۵۷۰,۳۸۴,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۱۳ کیلو گرم بخار در ساعت. ۱۱۸۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۳,۱۷۹,۲۰۳,۰۰۰  

 ۱۳۰۱۱۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ۱۳۶۰۰دیF بخار، به ظرفیت  دستگاه ۳,۸۲۲,۵۹۷,۰۰۰  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۷,۴۵۸,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیF آب
 ساعت.کیلو کالری در   ۳۵۰۰۰تا  ۱۸۰۰۰

۱۴۰۱۰۱ 

  
 دستگاه ۸,۸۲۶,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیF آب
 کیلو کالری در ساعت.  ۸۰۰۰۰تا  ۱۸۰۰۰

۱۴۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۱۱,۳۶۸,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیF آب
 کیلو کالری در ساعت.  ۲۰۰۰۰۰تا  ۸۰۰۰۰

۱۴۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۲۰,۲۰۶,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیF آب
 کیلو کالری در ساعت.  ۳۰۰۰۰۰تا  ۱۳۰۰۰۰

۱۴۰۱۰۴ 

  
 دستگاه ۴۹,۸۱۳,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیF آب
 کیلو کالری در ساعت.  ۶۵۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰۰

۱۴۰۱۰۵ 

  
 دستگاه ۹۷,۹۸۴,۰۰۰

گرم به ظرفیت گرمایی   سوز، برای دیF آبمشعل گازوییل 
 کیلو کالری در ساعت.  ۱۰۰۰۰۰۰تا  ۵۰۰۰۰۰

۱۴۰۱۰۶ 

  
 دستگاه ۱۴,۰۳۵,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۴۰۵۰۰تا  ۱۷۵۰۰

۱۴۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۱۵,۱۹۰,۰۰۰

گرمایی مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت 
 کیلو کالری در ساعت. ۹۱۵۰۰تا  ۳۳۵۰۰

۱۴۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۱۸۳۰۰۰تا  ۷۵۵۰۰

۱۴۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۲۷,۴۰۴,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 ساعت.کیلو کالری در  ۳۶۶۰۰۰تا  ۱۵۰۵۰۰

۱۴۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۴۴,۰۸۶,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۵۸۱۵۰۰تا  ۳۲۳۰۰۰

۱۴۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۱۱۲,۰۴۴,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۹۶۹۰۰۰تا  ۴۰۹۰۰۰

۱۴۰۲۰۶ 

  
 دستگاه ۱۴۵,۰۹۴,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۱۲۳۸۰۰۰تا  ۴۲۰۰۰۰

۱۴۰۲۰۷ 

  
 دستگاه ۱۸۵,۳۲۶,۰۰۰

مشعل گازسوز، برای دیF آب گرم به ظرفیت گرمایی 
 کیلو کالری در ساعت. ۲۱۵۳۰۰۰تا  ۱۰۷۶۵۰۰

۱۴۰۲۰۸ 

  

 کیلووات 

گاز کننده تابش! سرامیE! صنعت! شامل شیر  گرم
سولونوییدی، سیستم جرقه زن، الEترودهای جرقه و 
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 

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

 کیلو وات. ۷طبیع! یا گاز مایع به ظرفیت حرارت! نام! 

۱۴۰۳۰۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 کیلووات 

کننده تابش! سرامیE! صنعت! شامل شیر گاز  گرم
سولونوییدی، سیستم جرقه زن، الEترودهای جرقه و 
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 

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

 ۶۰تا   ۷ه ظرفیت حرارت! نام! بیش از طبیع! یا گاز مایع ب
 کیلووات. ۷کیلو وات، نسبت به مازاد 

۱۴۰۳۰۲ 

  

 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

الEترونیE! قابل اتصال به ترموستات و سایر متعلقات 
ها، توربوالتور، یوبولت و زنجیر و پیچ و  براکتمونتاژ (

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

 کیلووات.  ۱۳نام! 

۱۴۰۴۰۱ 

  

 کیلووات 

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

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

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

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

 ۱۳کیلووات، نسبت به مازاد بر  ۵۰تا    ۱۳نام! بیش از 
 کیلووات.

۱۴۰۴۰۲ 

  

 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
مEش، سیستم کنترل داخل! قابل اتصال به مرکز کنترل با 
قابلیت مانیتورینگ از ی, نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم 

طوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در در برابر ر
فضای باز (روی بام یا دیوار خارج!) و یا نصب به 
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.  ۵۰نام! مایع به ظرفیت حرارت! 

۱۴۰۵۰۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 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
مEش، سیستم کنترل داخل! قابل اتصال به مرکز کنترل با 

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

از طبیع! یا گاز ساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گ
کیلووات،  ۱۰۰تا  ۵۰مایع به ظرفیت حرارت! نام! بیش از 

 کیلو وات. ۵۰نسبت به مازاد بر 

۱۴۰۵۰۲ 

  

 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 
مEش، سیستم کنترل داخل! قابل اتصال به مرکز کنترل با 
قابلیت مانیتورینگ از ی, نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم 
در برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در 
فضای باز (روی بام یا دیوار خارج!) و یا نصب به 
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  ۲۰۰تا  ۱۰۰مایع به ظرفیت حرارت! نام! بیش از 
 کیلو وات. ۱۰۰نسبت به مازاد بر 

۱۴۰۵۰۳ 

  

 کیلووات 

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

ای) فن مEش  شیرهای گاز سولونوئیدی (ی, تا سه مرحله
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 

باز (روی بام یا دیوار خارج!) و یا نصب به  فضای
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! 

 ۳۰۰تا   ۲۰۰یا گاز مایع به ظرفیت حرارت! نام! بیش از 
 کیلو وات. ۲۰۰ت به مازاد بر کیلووات نسب

۱۴۰۵۰۴ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول 

های استریپ تابش! ی, لوله فوالدی آلومینایزد به  لوله
های اتصال و  متر با فلنج ۶تا  ۱صورت اسپیرال به طول 

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

 ها، سه راهیها، قطعات انتهایی پیچ و مهره برای آویز، زانو
 متر.  میل! ۲۰۰به قطر 

۱۴۰۵۰۵ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش! ی, لوله فوالدی آلومینایزد به  لوله
های اتصال و  متر با فلنج ۶تا  ۱صورت اسپیرال به طول 

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

 ها، سه راهیها، قطعات انتهایی پیچ و مهره برای آویز، زانو
 متر.  میل! ۳۰۰به قطر 

۱۴۰۵۰۶ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش! دو لوله فوالدی آلومینایزد به  لوله
های اتصال و  متر با فلنج ۶تا  ۱صورت اسپیرال به طول 

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

ها، سه راهیها، قطعات انتهایی  آویز،  زانو پیچ و مهره جهت
 متر. میل! ۲۰۰به قطر 

۱۴۰۵۰۷ 

  

 مترطول 

های استریپ تابش! دو لوله فوالدی آلومینایزد به  لوله
های اتصال و  متر با فلنج ۶تا  ۱صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم شیشه  قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
وسایل نصب از قبیل زنجیر،  پشت آلومینیوم! همراه با کلیه
ها، سه راهیها، قطعات انتهایی  پیچ و مهره جهت آویز،  زانو

 متر. میل! ۳۰۰به قطر 

۱۴۰۵۰۸ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۱,۱۸۷,۰۰۰

 ۱۰ترموستات اتاق!،  نوع قطع و وصل!، با دامنه تنظیم از 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا 

۱۵۰۱۰۱ 

  

 عدد ۱,۰۴۵,۰۰۰

زمستان!، نوع قطع و وصل!، با  - ترموستات اتاق! تابستان!
درجه سانتی\راد، با کلید تغییر  ۳۰تا  ۱۰دامنه تنظیم از 

 فصل.

۱۵۰۱۰۲ 

  

 عدد ۱,۰۴۵,۰۰۰

زمستان!، نوع قطع و وصل!، با  - ترموستات اتاق! تابستان!
درجه سانتی\راد، با کلیدهای تغییر  ۳۰تا  ۱۰دامنه تنظیم از 

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

۱۵۰۱۰۳ 

  
 عدد ۴,۸۸۴,۰۰۰

ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  نوع 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا  ۱۰تنظیم از قطع و وصل!، با دامنه 

۱۵۰۱۰۴ 

  
 عدد ۳,۲۵۸,۰۰۰

ترموستات کانال!، نوع قطع و وصل!، با دامنه تنظیم از صفر 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا 

۱۵۰۱۰۵ 

  
 عدد ۳,۳۱۶,۰۰۰

، با دامنه S.P.D.Tترموستات کانال!، نوع قطع و وصل!، 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تنظیم از صفر تا 

۱۵۰۱۰۶ 

  

 عدد ۳,۳۱۷,۰۰۰

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

درجه سانتی\راد، برای قطع برق و  ۱۵دامنه تنظیم از صفر تا 
 اعالم خبر.

۱۵۰۱۰۷ 

  

 عدد ۴,۲۷۲,۰۰۰

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

، Resetدرجه سانتی\راد و کلید  ۱۵دامنه تنظیم از صفر تا 
 برای قطع برق و اعالم خبر.

۱۵۰۱۰۸ 

  
 عدد ۳,۳۰۲,۰۰۰

، برای نصب در (Firestat)ترموستات کانال! ضد حریق 
 مسیر هوای برگشت.

۱۵۰۱۰۹ 

  
 عدد ۹,۲۲۰,۰۰۰

اتاق!، نوع تدریج! الEترو مEانیE!، با دامنه ترموستات 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا  ۱۰تنظیم از 

۱۵۰۱۱۰ 

  
 عدد ۹,۲۲۰,۰۰۰

زمستان!، نوع تدریج! الEترو  -ترموستات اتاق! تابستان! 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا  ۱۰مEانیE!، با دامنه تنظیم از 

۱۵۰۱۱۱ 

  
 عدد ۶,۳۸۰,۰۰۰

تدریج! الEترو مEانیE!، با دامنه ترموستات کانال!، نوع 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا  ۱۵تنظیم از منهای 

۱۵۰۱۱۲ 

  
 عدد ۶,۳۸۰,۰۰۰

 ،!EانیEترو مEترموستات کانال! یا مستغرق، نوع تدریج! ال
 درجه سانتی\راد. ۱۰۰تا  ۲۰با دامنه تنظیم از 

۱۵۰۱۱۳ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۴۷   

 
 

       

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

  
 عدد ۳,۷۱۲,۰۰۰

 (P + I)ترموستات اتاق!، نوع تدریج! به اضافه انتگرال 
 درجه سانتی\راد. ۳۰تا  ۱۰الEترو نیE!، با دامنه تنظیم از 

۱۵۰۱۱۴ 

  

 عدد ۴,۷۷۹,۰۰۰

زمستان!، نوع تدریج! به  -ترموستات اتاق! تابستان! 
تا  ۱۰الEترونیE!، با دامنه تنظیم از  (P+I)اضافه انتگرال 

 درجه سانتی\راد، با کلید تغییر فصل. ۳۰

۱۵۰۱۱۵ 

  
 عدد ۴,۶۲۴,۰۰۰

هیومیدستات اتاق!، نوع قطع و وصل!، برای تنظیم از صفر 
 درصد. ۹۵تا 

۱۵۰۲۰۱ 

  
 عدد ۱۵,۶۱۵,۰۰۰

هیومیدستات کانال!، نوع قطع و وصل!، برای تنظیم از صفر 
 درصد. ۹۵تا 

۱۵۰۲۰۲ 

 ۱۵۰۳۰۱ سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد. عدد ۱,۱۳۳,۰۰۰  

 ۱۵۰۳۰۲ سنسور دما، برای نصب در اتاق. عدد ۲,۰۶۱,۰۰۰  

 ۱۵۰۳۰۳ سنسور دما، برای نصب در کانال. عدد ۱,۴۳۹,۰۰۰  

  
 عدد ۳,۰۱۷,۰۰۰

سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا 
 مخزن آب.

۱۵۰۳۰۴ 

 ۱۵۰۳۰۵ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق. عدد ۷,۲۰۷,۰۰۰  

 ۱۵۰۳۰۶ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال. عدد ۱۳,۱۲۹,۰۰۰  

 ۱۵۰۳۰۷ سنسور فشار، برای آب. عدد ۱۵,۵۷۰,۰۰۰  

 ۱۵۰۳۰۸ سنسور فشار، برای هوا. عدد ۱۱,۹۵۶,۰۰۰  

  
 عدد ۱۱,۷۱۵,۰۰۰

، (P + I)کنترلر، نوع تدریج! یا تدریج! به اضافه انتگرال 
 ولت مستقیم. ۱۰با ی, خروج! و سی\نال صفر تا 

۱۵۰۴۰۱ 

  
 عدد ۱۳,۶۹۲,۰۰۰

، (P + I)کنترلر، نوع تدریج! یا تدریج! به اضافه انتگرال 
 ولت مستقیم. ۱۰با دو یا سه خروج! و سی\نال صفر تا 

۱۵۰۴۰۲ 

  

 عدد ۱۲,۸۷۴,۰۰۰

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

 وضعیت!.

۱۵۰۴۰۳ 

 ۱۵۰۴۰۴ زمستان!، نوع قطع و وصل!.  -کنترلر تابستان!  عدد ۱۰,۵۱۴,۰۰۰  

  
 عدد ۸,۱۶۴,۰۰۰

و تایمر الEترونیE!، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه 
 هفتگ!.

۱۵۰۴۰۵ 

  

 دستگاه 

تحت شبEه  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری 
BACnet/LON  مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان

دور وقابلیت اتصال به  ۳به شیرهای قطع و وصل و فن 
 یونیت دیواری.

۱۵۰۴۱۰ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۴۸   

 
 

       

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

  

 دستگاه 

تحت شبEه  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری 
BACnet/LON  مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان

دور یا دور متغیر و قابلیت  ۳به شیرهای تدریج! و فن 
 اتصال به یونیت دیواری.

۱۵۰۴۱۱ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
 B-ASCاز نوع  BACnet/MS TPقابلیت اتصال به شبEه 

) LCDولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر ( ۲۴با تغذیه 
نقطه فیزیE! ورودی یا خروج! آنالوگ  ۱۴دارای حداکثر 

 یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۲ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
-Bاز نوع  BACnet/MS TPقابلیت اتصال به شبEه 

AAC  ولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر  ۲۴با تغذیه
)LCD ورودی یا  ۳۰) دارای حداکثر !Eنقطه فیزی

 خروج! آنالوگ یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۳ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
-Bاز نوع  BACnet/MS TPقابلیت اتصال به شبEه 

AAC  ولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر  ۲۴با تغذیه
)LCD ورودی یا  ۵۰) دارای حداکثر !Eنقطه فیزی

 خروج! آنالوگ یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۴ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبEه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر ( ۲۴تغذیه 
نقطه فیزیE! ورودی یا  ۲۰۰قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروج! آنالوگ یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۵ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبEه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر ( ۲۴تغذیه 
نقطه فیزیE! ورودی یا  ۴۰۰قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروج! آنالوگ یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۶ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میEروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبEه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایش\ر ( ۲۴تغذیه 
نقطه فیزیE! ورودی یا  ۶۰۰قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروج! آنالوگ یا دیجیتال.

۱۵۰۴۱۷ 

  
 نقطه کنترل 

ورودی دیجیتال فیزیE! برای کنترل کننده های ردیف 
 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۲

۱۵۰۴۲۱ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۴۹   

 
 

       

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

  
 نقطه کنترل 

کنترل کننده های ردیف  خروج! دیجیتال فیزیE! برای
 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۲

۱۵۰۴۲۲ 

  
 نقطه کنترل 

ورودی آنالوگ فیزیE! برای کنترل کننده های ردیف 
 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۲

۱۵۰۴۲۳ 

  
 نقطه کنترل 

خروج! آنالوگ فیزیE! برای کنترل کننده های ردیف 
 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۲

۱۵۰۴۲۴ 

  

 دستگاه 

رنگ، غیر گرافیE! با امEان ، تک LCDصفحه نمایش\ر 
سطر دارای دکمه های تنطیم، جهت کنترل کننده  ۴نمایش 

 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۲های ردیف 

۱۵۰۴۲۵ 

  
 دستگاه 

تا شش   ، لمس!، رنگ!، گرافیLCD!Eصفحه نمایش\ر 
 .۱۵۰۴۱۷ال!  ۱۵۰۴۱۵جهت کنترل کننده های ردیف   اینچ

۱۵۰۴۲۶ 

  
 عدد ۷,۴۷۸,۰۰۰

،!EترونیEمحرک  ۴برای همزمان به کار انداختن تا  رله ال
.!EتریEال 

۱۵۰۵۰۱ 

  
 عدد ۷,۴۷۸,۰۰۰

، برای (Step Controller)ای  رله الEترونیE! سه مرحله
 حالتهای زمستان! یا تابستان! و یا هر دو.

۱۵۰۵۰۲ 

  
 عدد ۷,۰۹۸,۰۰۰

رله الEترونیE! برای تبدیل حالت تدریج! به حالت قطع و 
 وصل!.

۱۵۰۵۰۳ 

 ۱۵۰۶۰۱ زمستان!. - کلید تبدیل دست! تابستان! عدد ۲۴۷,۵۰۰  

 ۱۵۰۶۰۲ زمستان!. -کلید تبدیل خودکار تابستان!  عدد ۹۴۲,۵۰۰  

  
 عدد ۳,۷۴۷,۰۰۰

کلید دست! تدریج! تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر 
 مربوط.

۱۵۰۶۰۳ 

 عدد ۴۰۹,۵۰۰  
 .D. Pزمستان!، نوع  -کلید دست! تغییر حالت تابستان! 

D. T. 

۱۵۰۶۰۴ 

  
 عدد ۱,۸۳۵,۰۰۰

ای، شامل حالتهای باز، بسته،  کلید دست! چهار مرحله
 بینابین و خودکار.

۱۵۰۶۰۵ 

  
 عدد ۳,۸۷۲,۰۰۰

ای تنظیم از راه دور برای نشان  کلید دست! شش مرحله
 دادن دما (به تناوب).

۱۵۰۶۰۶ 

  
 عدد ۵,۵۹۳,۰۰۰

نشان دهنده اختالف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا 
 متر ستون آب. میل! ۵۰تا  ۵۰رسان، با درجه منهای 

۱۵۰۷۰۱ 

  
 عدد ۶,۰۳۶,۰۰۰

دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصل!، با دامنه تنظیم صفر 
 بار. ۱۰تا 

۱۵۰۸۰۱ 

  
 عدد ۱۱,۷۸۸,۰۰۰

وصل!، با دامنه تنظیم صفر  دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و
 بار. ۲۰تا 

۱۵۰۸۰۲ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۰   

 
 

       

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

  
 عدد ۳,۳۱۹,۰۰۰

دستگاه کنترل فشار، نوع تدریج! الEترومEانیE!، با دامنه 
 بار. ۱۰تنظیم صفر تا 

۱۵۰۸۰۳ 

  
 عدد ۹,۰۶۱,۰۰۰

دستگاه کنترل فشار، نوع تدریج! الEترومEانیE!، با دامنه 
 بار. ۲۰تنظیم صفر تا 

۱۵۰۸۰۴ 

  
 عدد ۵,۰۲۹,۰۰۰

دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصل!، برای کار تا 
 بار. ۱۰فشار 

۱۵۰۸۰۵ 

کوستات مستغرق، نوع قطع و وصل!. عدد ۳,۶۶۸,۰۰۰    ۱۵۰۹۰۱ آ

کوستات جداری، نوع قطع و وصل!. عدد ۴,۵۳۶,۰۰۰    ۱۵۰۹۰۲ آ

 ۱۵۱۰۰۱ فلو سوییچ، نوع قطع و وصل!، برای نصب در کانال هوا. عدد ۴,۷۸۶,۰۰۰  

 ۱۵۱۰۰۲ فلو سوییچ، نوع قطع و وصل!، برای نصب در لوله آب. عدد ۵,۲۲۲,۰۰۰  

  
 عدد ۱,۸۵۹,۰۰۰

سوییچ الEتریE! اعالم خبر، برای اختالف فشار دو طرف 
 فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان.

۱۵۱۰۰۳ 

  
 عدد ۵,۷۳۱,۰۰۰

سوییچ الEتریE! کمE!، برای نصب روی محرکهای 
 و وصل!. تدریج! و یا قطع

۱۵۱۰۰۴ 

  
 عدد ۴,۷۴۴,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع قطع و وصل! یا شناور 
(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ۱٫۵مناسب برای حداکثر 

۱۵۱۱۰۱ 

  
 عدد ۶,۳۷۳,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع قطع و وصل! یا شناور  
(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ۳مناسب برای حداکثر 

۱۵۱۱۰۲ 

  
 عدد ۱۲,۹۵۷,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع قطع و وصل! یا شناور 
(Floating)  متر مربع سطح دمپر. ۶مناسب برای حداکثر 

۱۵۱۱۰۳ 

  

 عدد ۸,۶۳۰,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع قطع و وصل! یا شناور 
(Floating)  انیزم فنر برگشت، مناسب برای حداکثرE۴با م 

 متر مربع سطح دمپر.

۱۵۱۱۰۴ 

  

 عدد ۵,۵۱۱,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع تدریج!، با سی\نال ورودی 
متر  ۱٫۵ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ۱۰صفر تا 

 مربع سطح دمپر.

۱۵۱۱۰۵ 

  

 عدد ۷,۷۳۶,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع تدریج!، با سی\نال ورودی 
مربع متر  ۳ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ۱۰صفر تا 

 سطح دمپر.

۱۵۱۱۰۶ 

  

 عدد ۱۰,۰۳۰,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع تدریج!، با سی\نال ورودی 
متر مربع  ۶ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ۱۰صفر تا 

 سطح دمپر.

۱۵۱۱۰۷ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 عدد ۸,۶۳۰,۰۰۰

محرک الEتریE! دمپر، نوع تدریج!، با سی\نال ورودی 
فنر برگشت، مناسب ولت مستقیم، با مEانیزم  ۱۰صفر تا 

 متر مربع سطح دمپر. ۴برای حداکثر 

۱۵۱۱۰۸ 

 ۱۵۱۲۰۱ (ی, دوم اینچ).  ۱۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۵,۲۳۷,۰۰۰  

 ۱۵۱۲۰۲ (سه چهارم اینچ).  ۲۰شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۵,۲۳۷,۰۰۰  

 ۱۵۱۲۰۳ (ی, اینچ).  ۲۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۵,۷۶۵,۰۰۰  

  
 عدد ۶,۵۱۹,۰۰۰

(ی, و ی, چهارم  ۳۲شیر کنترل دو راهه، به قطر نام! 
 اینچ). 

۱۵۱۲۰۴ 

(ی, و ی, دوم اینچ).  ۴۰شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۷,۸۷۷,۰۰۰   ۱۵۱۲۰۵ 

 ۱۵۱۲۰۶ (دو اینچ).  ۵۰شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۹,۰۰۷,۰۰۰  

 ۱۵۱۲۰۷ (دو و ی, دوم اینچ).  ۶۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۳۲,۷۹۹,۰۰۰  

 ۱۵۱۲۰۸ (سه اینچ).  ۸۰شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۴۵,۵۰۷,۰۰۰  

 ۱۵۱۲۰۹ (چهار اینچ).  ۱۰۰شیر کنترل دو راهه، به قطر نام!  عدد ۵۴,۹۲۹,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۱ (ی, دوم اینچ).  ۱۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۴,۶۳۴,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۲ (سه چهارم اینچ).  ۲۰شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۴,۶۳۴,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۳ (ی, اینچ).  ۲۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۴,۸۶۰,۰۰۰  

  
 عدد ۵,۶۱۵,۰۰۰

(ی, و ی, چهارم  ۳۲شیر کنترل سه راهه، به قطر نام! 
 اینچ). 

۱۵۱۳۰۴ 

 ۱۵۱۳۰۵ دوم اینچ).  ی, و (ی, ۴۰شیرکنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۶,۲۱۷,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۶ (دو  اینچ).  ۵۰شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۸,۹۷۹,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۷ (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵راهه، به قطر نام! شیرکنترل سه عدد ۲۳,۰۷۸,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۸ (سه اینچ).  ۸۰شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۲۹,۱۰۲,۰۰۰  

 ۱۵۱۳۰۹ (چهار اینچ).  ۱۰۰شیر کنترل سه راهه، به قطر نام!  عدد ۵۷,۸۹۸,۰۰۰  

 ۱۵۱۴۰۱ محرک الEتریE!، برای نصب روی شیر کنترل. عدد ۱۰,۵۱۰,۰۰۰  

  
 عدد ۱۹,۹۴۳,۰۰۰

محرک الEتریE!، برای نصب روی شیر کنترل، با مEانیزم 
 فنر برگشت.

۱۵۱۴۰۲ 

  
 عدد ۲۲,۲۹۰,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (ی, اینچ).  ۲۵قطر نام! 

۱۵۱۵۰۱ 

  
 عدد ۲۲,۲۹۰,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (ی, و ی, چهارم اینچ).  ۳۲قطر نام! 

۱۵۱۵۰۲ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۲   

 
 

       

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

  
 عدد ۲۲,۸۴۱,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (ی, و ی, دوم اینچ).  ۴۰قطر نام! 

۱۵۱۵۰۳ 

  
 عدد ۳۵,۰۰۹,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (دو اینچ).  ۵۰قطر نام! 

۱۵۱۵۰۴ 

  
 عدد ۳۶,۱۹۰,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (دو و ی, دوم اینچ).  ۶۵قطر نام! 

۱۵۱۵۰۵ 

  
 عدد ۳۹,۱۶۱,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (سه اینچ).  ۸۰قطر نام! 

۱۵۱۵۰۶ 

  
 عدد ۴۲,۰۳۴,۰۰۰

ای، با محرک الEتریE! به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه
 (چهار اینچ).  ۱۰۰قطر نام! 

۱۵۱۵۰۷ 

  
 عدد ۵,۸۲۹,۰۰۰

الEتریE! کمE!، برای نصب  (Potentiometer)پتانسیومتر 
 روی شیر یا دمپر.

۱۵۱۶۰۱ 

  
 عدد ۶,۱۷۶,۰۰۰

الEترونیE!، برای نصب روی  (Positioner)پوزیسیونر 
 شیر یا دمپر.

۱۵۱۶۰۲ 

  

 عدد ۲,۴۶۸,۰۰۰

شیر کنترل سه راهه، با محرک الEتریE! به طور کامل، نوع 
(ی,  ۱۵قطع و وصل!، مخصوص فن کویل، به قطر نام! 

 دوم اینچ). 

۱۵۱۷۰۱ 

  

 عدد ۲,۷۱۰,۰۰۰

شیر کنترل سه راهه، با محرک الEتریE! به طور کامل، نوع 
(سه  ۲۰قطع و وصل!، مخصوص فن کویل، به قطر نام! 

 چهارم اینچ). 

۱۵۱۷۰۲ 

  

 عدد ۹,۴۳۷,۰۰۰

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

(ی, دوم  ۱۵زمستان!، به قطر نام!  - حالت تابستان! 
 اینچ). 

۱۵۱۷۰۳ 

  

 عدد ۹,۴۶۳,۰۰۰

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

(سه چهارم  ۲۰زمستان!، به قطر نام!  -حالت تابستان! 
 اینچ). 

۱۵۱۷۰۴ 

  
 عدد ۶۸۸,۵۰۰

(ی, دوم  ۱۵شیر ترموستاتی, رادیاتور، به قطر نام! 
 اینچ). 

۱۵۱۸۰۱ 

  
 عدد ۷۶۱,۵۰۰

(سه چهارم  ۲۰شیر ترموستاتی, رادیاتور، به قطر نام! 
 اینچ). 

۱۵۱۸۰۲ 

  
 عدد ۱,۲۶۸,۰۰۰

 ۱۰۰ولت متناوب، با توان تا  ۲۴به  ۲۲۰ترانسفورماتور 
 ولت آمپر.

۱۵۱۹۰۱ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۳   

 
 

       

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

  
 عدد ۲,۱۰۵,۰۰۰

 ۲۰۰ولت متناوب، با توان تا  ۲۴به  ۲۲۰ترانسفورماتور 
 ولت آمپر.

۱۵۱۹۰۲ 

 ۱۵۲۰۰۱ متر. سانت! ۱۷ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ۳۸۵,۵۰۰  

 ۱۵۲۰۰۲ متر. سانت! ۲۵ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ۳۹۹,۵۰۰  

 ۱۵۲۰۰۳ متر. سانت! ۱۷ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۴۱۳,۰۰۰  

 ۱۵۲۰۰۴ متر. سانت! ۲۵ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۴۳۲,۵۰۰  

 ۱۵۲۰۰۵ ترمومتر مانومتر قایم، توام. عدد ۴۴۱,۰۰۰  

  
 عدد 

درجه  ۷۰تا  ۱۸ترمومتر با لوله حساس، از منهای 
 گراد، برای محفظه بسته. سانت!

۱۵۲۰۰۶ 

  
 عدد 

درجه سانتی\راد،  ۱۲۰تا  ۱۰ترمومتر با لوله حساس، از 
 برای محفظه بسته.

۱۵۲۰۰۷ 

  
 عدد ۴۱۵,۵۰۰

بار، با شیر  ۳۰ای، از صفر تا  صفحه دایرهمانومتر با 
 سماوری.

۱۵۲۱۰۱ 

 ۱۵۲۱۰۲ متر آب. ۶۳تا  ۱۵متری مدرج، از  سانت! ۱۵مانومتر  عدد ۳۴۱,۰۰۰  

  
 عدد 

آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت فشار، 
 شامل لوله آب نما و شیر تخلیه.

۱۵۲۲۰۱ 

  
 عدد 

(ی, دوم  ۱۵ای، به قطر نام!  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 اینچ). 

۱۵۲۳۰۱ 

  
 عدد 

(سه چهارم  ۲۰ای، به قطر نام!  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 اینچ). 

۱۵۲۳۰۲ 

(ی, اینچ).   ۲۵ای، به قطر نام!  سوپاپ گازوییل دو ساچمه عدد    ۱۵۲۳۰۳ 

  
 عدد 

(ی, و ی,  ۳۲ای، به قطر نام!  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 چهارم اینچ). 

۱۵۲۳۰۴ 

 ۱۵۲۴۰۱ (ی, دوم اینچ).  ۱۵شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۲ (سه چهارم اینچ).  ۲۰شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۳ (ی, اینچ).  ۲۵شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۴ (ی, و ی, چهارم اینچ).  ۳۲شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۵ (ی, و ی, دوم اینچ).  ۴۰شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۶ (دو اینچ).  ۵۰شیر شناور، به قطر نام!  عدد   

 ۱۵۲۴۰۷ (دو و ی, دوم اینچ).  ۶۵شیر شناور، به قطر نام!  عدد   



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۴   

 
 

       

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

  

 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایش\ر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میEروپروسسوری 

 حس\ر دما.

۱۵۲۵۱۱ 

  

 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایش\ر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میEروپروسسوری 

 حس\ر دما و رطوبت.

۱۵۲۵۱۲ 

  

 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایش\ر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میEروپروسسوری 

 حس\ر دما و رطوبت و دی اکسید کربن.

۱۵۲۵۱۳ 

  

 عدد ۳۵,۲۲۶,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۲زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

psi ۰٫۲۵ای. ، از نوع دنده 

۱۵۳۲۰۱ 

  

 عدد ۵۹,۸۵۵,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار  ۳زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

 ای. ، از نوع دندهpsi  ۰٫۲۵ گاز

۱۵۳۲۰۲ 

  

 عدد ۸۴,۴۸۳,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار  ۴زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

 ای. ، از نوع دندهpsi  ۰٫۲۵ گاز

۱۵۳۲۰۳ 

  

 عدد ۶۳,۷۶۴,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۲زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰تا  psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۴ 

  

 عدد ۸۸,۲۹۰,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۳زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۵ 

  

 عدد ۱۱۲,۹۱۸,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۴ زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۶ 

  

 عدد ۲۰۷,۳۵۱,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۶زلزله با ی, حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۷ 

  

 عدد ۶۹۶,۴۲۴,۰۰۰

هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج سامانه 
اینچ، برای فشار گاز  ۸زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۸ 



   گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۵   

 
 

       

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

  

 عدد ۷۹۷,۳۷۶,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
گاز اینچ، برای فشار  ۱۰زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۰۹ 

  

 عدد ۸۹۱,۲۷۶,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۱۲زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi ۶۰ تا psi  ۲ از

۱۵۳۲۱۰ 

  

 عدد ۳۳۸,۴۸۷,۰۰۰

جریان گاز، حساس به امواج سامانه هوشمند قطع خودکار 
اینچ، برای فشار گاز  ۳زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi  ۲۵۰ تا psi  ۶۰ از

۱۵۳۲۱۱ 

  

 عدد ۴۶۱,۱۰۸,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۴زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi  ۲۵۰ تا psi  ۶۰ از

۱۵۳۲۱۲ 

  

 عدد ۵۹۳,۵۴۶,۰۰۰

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۶زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi  ۲۵۰ تا psi  ۶۰ از

۱۵۳۲۱۳ 

  

 عدد ۷۹۷,۷۵۲,۰۰۰

امواج  سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به
اینچ، برای فشار گاز  ۸زلزله با سه حس\ر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنج!.psi  ۲۵۰ تا psi  ۶۰ از

۱۵۳۲۱۴ 



    کن گرم . آب شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست 
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    کن گرم آب.  شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۵۷   

 
 

       

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

 ۱۶۰۲۰۲ لیتر.۱۹۰آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه ۷,۵۸۳,۰۰۰  



  . رادیاتور هفدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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6. %��� +�>�$���#��  9�'�  ��,*(�� ��� �<��� + ��� + 
=v� +  `$��# �  .�<��>  

7. �Mv� ���  ��� +
��D�$>  
�>$��/ �  m$�V�  
��� �# +�$���#��  Y�#� ���� 
�>  &��  %�	  "�J� �$G<�  ��� .  

8. � �)$�� �$G<�  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ���   

  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01  ---- 

02 
#?$	 �$���#�� . 

03  ��$�<��$)I �$���#�� .  



  . رادیاتور هفدهم  فصل
-QانیQ۱۳۹۷سال  فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات م 

  

 

 
 

۵۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۱۹۱,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 متر . میل! ۵۰۰رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 

۱۷۰۲۰۱ 

  

۱۸۸,۵۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 متر. میل! ۶۰۰رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 

۱۷۰۲۰۲ 

  

۲۶۷,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 متر. میل! ۳۵۰رادیاتور آلومینیوم!، به ارتفاع 

۱۷۰۳۰۱ 

  

۲۶۳,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 متر. میل! ۵۰۰رادیاتور آلومینیوم!، به ارتفاع 

۱۷۰۳۰۲ 

  

۲۳۸,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 متر. میل! ۶۰۰رادیاتور آلومینیوم!، به ارتفاع 

۱۷۰۳۰۳ 



   سردکن  . آب هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۰   

 
 

   سردکن  . آب هجدهم  فصل
  
 �����   

1. 	�5� �6�� ���  �  Y�#�  180104���$T �# + !  bI &!#��  
���#  
#?$	 ��� #�R �#  ���#��  bI   +����) j�1( Y�#� �T�#  ]$���  ��� .  

2.  H#�(� ���) �>264/0  &)�D(U.S Gal.) .���



   سردکن  . آب هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 دستگاه 

لیتر در ساعت، با بدنه و رویه از  ۳۸سردکن، به ظرفیت آب 
فوالد زنـF ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 
به الEتروموتور ی, فاز ی, چهارم اسب، ترموستات 

 حرارت! قابل تنظیم و ی, عدد شیر فوالدی برداشت آب.

۱۸۰۱۰۲ 

  

 دستگاه 

بدنه و رویه  لیتر در ساعـت ، با ۵۷آب سردکن، به ظرفیت 
از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 
به الEتروموتور ی, فاز ی, سوم اسـب، ترموستات حرارت! 

 قابل تنظیم و ی, عدد شیر فوالدی برداشت آب.

۱۸۰۱۰۴ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه  ۱۱۴آب سردکن، به ظرفیت  
براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز ازفوالد زنـF ناپذیر 

به الEتروموتور ی, فاز ی, دوم اسب، ترموستات حرارت! 
 قابل تنظیم و دو عدد شیر فوالدی برداشت آب.

۱۸۰۱۰۵ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه  ۱۹۰آب سردکن، به ظرفیت 
از فوالد زنـF ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور 

الEتروموتور ی, فاز ی, و ی, چهارم اسـب،  مجهز به
ترموستات حرارت! قابل تنظیم و چهار عدد شیر فوالدی 

 برداشت آب.

۱۸۰۱۰۶ 



  و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۶۲   

 
 

  و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
  

�����   
  
1. H���!  
=*	  O$5$� +�$>  Y�#� 
�>  "��D  1d\,� �� +  `$D���B+  � ��  "��  k�� /�  
#?$	 "=���$)�D %��� +  �J6� {�� +  � "��� ��� +   � 9�'�

 .��� 9/? ��$,� � 
�<�/�# 
��� 4��<� ��'! #�$� � ��(\;Y�#� ���,�  6��W� "�� � �� H���! �F��  1\� a����� "��D &�� 
�>

�� .#$�  

2	�5� . H���! 
��� ��� Y�#� O$5$� 
�>  "��D 
�>1) "# "�� #�� -�� �� +#$� � �� `�� �> �� ! #�D d\,� 
��� +10 ]$��� Y�#� �T�# (

.���  

3.  	�5� Y�#� � �6�� ��� )"��D 
�>1) � (2c��<B +(H���!  ) %�B +#$� ��F� A����$> k��� �# �J!40.��� ]$��� Y�#� �T�# (  

4.  O�$��c��# 
�>  �$>
 O$5$�  .���� "�� _VJ� &�� =F Y�#� -�� �# ��I �L� .��� ���# A��� � �<f�� ��� �� �<>I +%�	 &��  

5.  	�5�  
���c��# 
�>  c��# � �6�� +��#���#  
��� +���# A��� 
�> "��D3) �� +30"��D ���� 
��� � ( ) "#=��� �>15 Y�#� �T�# (

.��� ]$���  

6. 	�5�  
���   (��� A���) ��$�<��$)I 
�=F�c��# �> ) %�B +��G� �<>I 
�=F� � �6��40 
�=F� c��<B .��� ]$��� Y�#� �T�# (

c��# ��$�<��$)I ) ~<� � %�B  ��� 	�5� (���VJ� [67) ���� �L�� �>45.#$� �>�$  ]$��� Y�#� �T�# (  

7. .��� b�; 1\� b����� A��� +�$> �$6R 1\� +c��# 1\� /� �$G<�  

8. c��# 1\�  /� ��'! 
�>775 ����� ) d��� ���120  +(d��� {<��775 ����� ) d��� ���120 �� 6��W� (d��� {<�� .#$�  

9.  /� ��'! 
�>���# 1\�970 ����� ) d��� ���150 � {<�� +(d��970 ����� ) d��� ���150 �� 6��W� (d��� {<�� .#$�  

10. � �)$�� �$G<�  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ��� .  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  "��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01  H���!  .�$>  08  
�#��   V %��  A���  b�; .  

02  .H���! 
��� z�\(�� %��; �?����  09  
�#��    V %��  b�; �� .  

03  .(��F�� �� �V�) #�D �.,� c��#  10  c��# �\  (linear grille) z��� A��� +(slot).  

04  
 	�7 j� c��#(single deflection).  

11   �.,� �\  c��#(linear diffuser) A��� +

 z���(slot).  
05   	�7 �# c��#(double deflection).  12   ���#.U�I �5  

06  c��#  �.,�  `$D���B  .(��F�� �� �V�)  13  .���# ���#  

07  .���s c��#  14  .U!#�#  



  و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۹۰۱۰۱ متر. میل! ۰٫۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۵۲۷,۵۰۰  

 ۱۹۰۱۰۲ متر. میل! ۰٫۶ضخامـت کانال هوا، به  مترمربع ۵۸۵,۵۰۰  

 ۱۹۰۱۰۳ متر. میل! ۰٫۷۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۶۷۶,۰۰۰  

 ۱۹۰۱۰۴ متر. میل! ۱کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ۸۰۵,۰۰۰  

 ۱۹۰۱۰۵ متر. میل! ۱٫۲۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۹۴۷,۰۰۰  

 ۱۹۰۱۰۶ متر. میل! ۱٫۵کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ۱,۱۱۱,۰۰۰  

  

 مترمربع ۶۴۸,۵۰۰

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

 شده.

۱۹۰۲۰۱ 

 ۱۹۰۳۰۱ متر. سانت! ۳۰دریچه هوا، به قطر تا  عدد ۷۶۴,۰۰۰  

 ۱۹۰۳۰۲ متر. سانت! ۳۵دریچه هوا، به قطر  عدد ۸۶۷,۰۰۰  

 ۱۹۰۳۰۳ متر. سانت! ۳۸دریچه هوا، به قطر  عدد ۹۲۸,۵۰۰  

 ۱۹۰۳۰۴ متر. سانت! ۴۰دریچه هوا، به قطر  عدد ۹۹۰,۰۰۰  

 ۱۹۰۳۰۵ متر. سانت! ۴۶دریچه هوا، به قطر  عدد ۱,۲۱۸,۰۰۰  

 ۱۹۰۳۰۶ متر. سانت! ۵۰دریچه هوا، به قطر  عدد ۱,۴۱۳,۰۰۰  

 ۱۹۰۳۰۷ متر. سانت! ۶۰دریچه هوا، به قطر  عدد ۱,۶۵۰,۰۰۰  

 ۱۹۰۴۰۱ .(Single Deflection)دریچه ی, طرفه  سانتیمتر مربع ۶۳۵  

 ۱۹۰۵۰۱ .(Double Deflection)دریچه دوطرفه  سانتیمتر مربع ۵۶۰  

 ۱۹۰۶۰۱ دریچه سقف! چهار گوش. سانتیمتر مربع ۷۰۵  

 ۱۹۰۷۰۱ دریچه ثابت. سانتیمتر مربع ۵۸۰  

 ۱۹۰۸۰۱ شEل بدون قاب.  Vپادری  سانتیمتر مربع ۷۲۵  

 ۱۹۰۹۰۱ شEل با قاب.  Vپادری  سانتیمتر مربع ۶۹۰  

 ۱۹۱۰۰۱ آلومینیوم!. (linear grille)دریچه خط!  سانتیمتر مربع ۷۷۰  

 ۱۹۱۱۰۱ آلومینیوم!. (linear diffuser)خط! سقف!   دریچه  سانتیمتر مربع ۸۹۵  

 ۱۹۱۲۰۱ دمپر ضد آتش. سانتیمتر مربع   

 ۱۹۱۳۰۱ دمپر دست!. سانتیمتر مربع   



  و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۹۳,۹۰۰

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

 کرم. ترکیبات روی و

۱۹۱۴۰۱ 



   . هواکش بیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۵   

 
 

   . هواکش بیستم  فصل
  

�����   
  
1. U!�$> �$�$� �>"��D 
  
�>1  ��3j� +   � /�	 #���1400 ,�;# �# ��#  ��I �L� +�<��>  AI /� ��f -�� �# +  Y�#� &��(� +  "��  .����  

2. U!�$> 
�>  "�C<� 
� O$5$� +  Y�#� 
�>  "��D  1 + � j���:� ����� � ��� ��
���#  .�<��> ���#  

3. U!�$> 
�>  
��$�#O$5$� +  Y�#� 
�>  "��D  2 + � "�� ��� 
#?$	 ��� �� "=���$)�D 
#?$	 �����.�<��>  

4 .U!�$> 
�>  "�C<� 
�  +
��$�# � O$5$�    "��D �>
  1  �2 A/#�� �� +(Fan)  .�<��> 
�$W�  

5. "��D 
���  
�>1  ��3 ��	�u  �*V�  U!�$> j������ ��J	 �# �>  6��W� �.T  "��  ��� .  

6. U!�$> 
�>  �.,� (power roof ventilators)  +O$5$�  Y�#� 
�>  "��D  3�� + +"�� ��� 
#?$	 ���  A/#��K$.������ � j>:!  
#?$	 

"=���$)�D   S�,��� H���� O$� /� �(direct drive) .�<��>  

7. 	�5� �6�� ���  �  Y�#� 
�>  "��D  3���$T �# +  !  U!�$>  j>:! ��  ��$�<��$)I   +����) ~<�5( Y�#� �T�#  ]$���  ��� . 

8. > H#�(� ���s �# ���) �119/2  ,�;# �# 4(�� �$	(cfm) .���  

9U!�$> . #� O$5$� 
�>�Y �>
  "��D4&	 �� U!�$> + ) ���=*� 
�>Utility Vent SetO$� /� ( Single Forward Curved Fan  ��Single 

Backward Curved Fan �� ,��� H���� O$� /� � �<����S �� �<���.  

10	�5� . U!�$> 
��� �>
 #� O$5$��Y �>
  "��D4  H#�(� +#$� 9�C�� �)$� � '�� h�$� ���; H�,��� ! ���$T �#38   Y�#� �T�#

�� 7$��� .����  

11U!�$> �$�$�����)� �'�; .  "��D O$5$� 
�>4 Y�#� /� ��D��F ��$T �  %�	 
�>24 �� � �#�� .##�D  

12<�=> . ��� "�� +4�� � ]$��� 
�>U!�$> �'�; �# �>�$�$�����)� A#�! g�?�� � 
/� .��� "�� "��# �>  

13. � �)$�� �$G<�  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/  "��  ��� .  

  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 U!�$>  "�C<� 
� . 

02 U!�$>  
��$�# . 

03  U!�$>  �.,� .  

04  ���=*� U!�$>  



   . هواکش بیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۶۶   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۶۰۶,۵۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۱۵هواکش پنجره ای، به قطر 
 لیتر در ثانیه. ۹۵

۲۰۰۱۰۱ 

  
 دستگاه ۷۰۵,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۲۰هواکش پنجره ای، به قطر 
 لیتر در ثانیه. ۱۹۰تا  ۹۵بیش از 

۲۰۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۷۹۳,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۲۵هواکش پنجره ای، به قطر 
 لیتر در ثانیه. ۲۸۰تا  ۱۹۰بیش از 

۲۰۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۲,۱۸۳,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۳۰هواکش دیواری، به قطر 
 لیتر در ثانیه. ۴۲۵

۲۰۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۴,۵۱۳,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۳۵هواکش دیواری، به قطر 
 ثانیه.لیتر در  ۶۶۰تا  ۴۲۵بیش از 

۲۰۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۴,۸۹۵,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه بیش  سانت! ۴۰هواکش دیواری، به قطر
 لیتر در ثانیه. ۹۹۰تا  ۶۶۰از 

۲۰۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۶,۳۲۴,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه  سانت! ۴۵هواکش دیواری، به قطر 
 لیتر در ثانیه. ۱۲۷۰تا  ۹۹۰بیش از 

۲۰۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۷,۰۰۲,۰۰۰

متر و ظرفیت تخلیه بیش  سانت! ۵۰دیواری، به قطرهواکش 
 لیتر در ثانیه با موتور ی, فاز یا سه فاز. ۱۷۷۰تا  ۱۲۷۰از 

۲۰۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۱۳,۶۸۰,۰۰۰

لیتر در ثانیه، باموتور  ۱۶۵هواکش سقف!، به ظرفیت تا 
 ی, فاز یا سه فاز.

۲۰۰۳۰۱ 

  
 دستگاه ۱۴,۴۱۵,۰۰۰

لیتر در  ۳۷۸تا  ۱۶۵هواکش سقف!، به ظرفیت بیش از  
 ثانیه، با موتور ی, فاز یا سه فاز.

۲۰۰۳۰۲ 

  
 دستگاه ۱۵,۴۸۷,۰۰۰

لیتر در  ۷۵۵تا  ۳۷۸هواکش سقف!، به ظرفیت بیش از 
 ثانیه،  با موتور سه فاز.

۲۰۰۳۰۳ 

  
 دستگاه ۱۶,۹۵۲,۰۰۰

لیتر در  ۱۱۱۰تا  ۷۵۵هواکش سقف!، به ظرفیت بیش از 
 ثانیه، با موتور سه فاز.

۲۰۰۳۰۴ 

  

 دستگاه ۱۱,۱۶۳,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۲۸۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۱۸۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۰۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۱ 

  

 دستگاه ۱۳,۵۰۸,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۳۱۵هواکش حلزون! با فن به قطر 
ساعت در مقابل فشار مترمEعب در  ۲۵۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۰۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۲ 

  

 دستگاه ۱۵,۱۹۰,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۳۵۵هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۳۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۰۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۳ 
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 دستگاه ۱۶,۳۱۰,۰۰۰

گذر متوسط متر با  میل! ۴۰۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۴۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۴ 

  

 دستگاه ۱۸,۱۳۲,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۴۵۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۵۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۵ 

  

 دستگاه ۲۰,۷۵۸,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۵۰۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۶۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۶ 

  

 دستگاه ۲۴,۶۰۱,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۵۶۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۸۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۷ 

  

 دستگاه ۳۰,۴۶۳,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۶۳۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۱۱۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۸ 

  

 دستگاه ۴۱,۱۷۵,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۷۱۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۱۳۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۰۹ 

  

 دستگاه ۵۴,۸۱۰,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۸۰۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۱۵۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۱۰ 

  

 دستگاه ۶۹,۰۰۰,۰۰۰

متر با گذر متوسط  میل! ۹۰۰قطر هواکش حلزون! با فن به 
مترمEعب در ساعت در مقابل فشار  ۲۰۰۰۰هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰استاتی, 

۲۰۰۴۱۱ 

  

 دستگاه ۹۶,۰۱۸,۰۰۰

متر با گذر  میل! ۱۰۰۰هواکش حلزون! با فن به قطر 
مترمEعب در ساعت در  ۲۸۰۰۰متوسط هوا در حدود 

 پاسEال. ۲۵۰مقابل فشار استاتی, 

۲۰۰۴۱۲ 
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 ۲۱۰۱۰۱ لیتر در ثانیه. ۹۵فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۸,۲۵۸,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۲ لیتر در ثانیه. ۱۴۰فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۸,۸۳۱,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۳ لیتر در ثانیه. ۱۹۰فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۹,۸۷۴,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۴ لیتر در ثانیه. ۲۸۰فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۱۱,۴۱۹,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۵ لیتر در ثانیه. ۳۸۰فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۱۵,۸۰۲,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۶ لیتر در ثانیه. ۴۷۰فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۱۷,۴۵۱,۰۰۰  

 ۲۱۰۱۰۷ لیتر در ثانیه. ۵۶۵فن کویل زمین!، به ظرفیت  دستگاه ۲۰,۰۷۶,۰۰۰  

  
 دستگاه ۱۲,۸۸۷,۰۰۰

کیلو  ۳۸۰۰تا  ۲۵۰۰یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت 
 کالری در ساعـت.

۲۱۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۱۲,۸۸۷,۰۰۰

 ۵۰۰۰تا  ۳۸۰۰یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت بیش از 
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۱۴,۷۴۶,۰۰۰

 ۷۵۵۰تا  ۵۰۰۰ افق!، به ظرفیت بیش ازیونیت هیتر، نوع 
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۱۶,۴۶۳,۰۰۰

 ۱۰۰۵۰تا  ۷۵۵۰  یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۱۷,۳۴۷,۰۰۰

تا  ۱۰۰۵۰  یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت بیش از
 ساعـت.کیلو کالری در  ۱۵۱۰۰

۲۱۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۱۹,۴۴۸,۰۰۰

تا  ۱۵۱۰۰  یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت. ۲۰۱۵۰

۲۱۰۲۰۶ 

  
 دستگاه ۲۲,۴۴۰,۰۰۰

تا  ۲۰۱۵۰  یونیت هیتر، نوع افق!، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت. ۲۵۲۰۰

۲۱۰۲۰۷ 

  
 دستگاه ۲۴,۲۱۷,۰۰۰

تا  ۲۵۲۰۰  افق!، به ظرفیت بیش ازیونیت هیتر، نوع 
 کیلو کالری در ساعـت. ۳۰۲۰۰

۲۱۰۲۰۸ 

  
 دستگاه ۱۴,۳۹۲,۰۰۰

 ۳۸۰۰تا  ۲۵۰۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۳۰۱ 

  
 دستگاه ۱۴,۳۹۲,۰۰۰

 ۵۰۰۰تا  ۳۸۰۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 ساعـت.کیلو کالری در 

۲۱۰۳۰۲ 

  
 دستگاه ۱۶,۴۶۳,۰۰۰

 ۷۵۵۰تا  ۵۰۰۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۳۰۳ 

  
 دستگاه ۱۸,۰۰۸,۰۰۰

 ۱۰۰۵۰تا  ۷۵۵۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت.

۲۱۰۳۰۴ 
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 دستگاه ۲۱,۱۶۶,۰۰۰

تا  ۱۰۰۵۰ قایم، به ظرفیت بیش ازیونیت هیتر، نوع 
 کیلو کالری در ساعـت. ۱۵۱۰۰

۲۱۰۳۰۵ 

  
 دستگاه ۲۱,۷۲۰,۰۰۰

تا  ۱۵۱۰۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 کیلو کالری در ساعـت. ۲۰۱۵۰

۲۱۰۳۰۶ 

  
 دستگاه ۲۵,۰۳۵,۰۰۰

تا  ۲۰۱۵۰ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از
 ساعـت.کیلو کالری در  ۲۵۲۰۰

۲۱۰۳۰۷ 

 ۲۱۰۴۰۱ لیتر در ثانیه. ۳۸۰فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۲۰,۴۱۸,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۲ لیتر در ثانیه. ۴۸۰فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۲۱,۱۲۵,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۳ لیتر در ثانیه. ۵۶۵فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۲۳,۹۵۳,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۴ لیتر در ثانیه. ۶۶۰کویل کانال!، به ظرفیت فن  دستگاه ۲۷,۱۲۴,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۵ لیتر در ثانیه. ۷۵۵فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۳۷,۷۱۴,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۶ لیتر در ثانیه. ۸۵۰فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۴۰,۲۶۳,۰۰۰  

 ۲۱۰۴۰۷ لیتر در ثانیه. ۹۴۰فن کویل کانال!، به ظرفیت  دستگاه ۴۲,۱۷۲,۰۰۰  

  
 دستگاه ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۲۵۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۱ 

  
 دستگاه ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۳۵۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۲ 

  
 دستگاه ۲۲۹,۷۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۵۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۳ 

  
 دستگاه ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۷۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۴ 

  
 دستگاه ۳۵۴,۱۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۱۰۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۵ 

  
 دستگاه ۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۱۵۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۶ 

  
 دستگاه ۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۲۰۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۷ 

  
 دستگاه ۷۵۸,۳۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۳۰۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۸ 

  
 دستگاه ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فوت مEعب  ۴۰۰۰۰دستگاه هوارسان به ظرفیت هواده! 
 در دقیقه.

۲۱۰۵۰۹ 

 ۲۱۰۶۰۱ پره در اینچ. ۸کویل سرمایی یا گرمایی مس! با تعداد  فوت مربع ۷۰۰,۰۰۰  



   . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه 
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   . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
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   . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۲۲۰۱۰۱ لیتر در ثانیه. ۱۴۰۰کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ۶,۰۰۵,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۲ لیتر در ثانیه. ۱۹۰۰کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ۷,۲۵۲,۰۰۰  

 ۲۲۰۱۰۴ لیتر در ثانیه. ۳۳۰۰کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ۹,۶۱۹,۰۰۰  

  
 دستگاه 

لیتر در  ۱۸۰۰کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی 
 ثانیه.

۲۲۰۲۰۱ 

  
 دستگاه 

لیتر در  ۲۲۰۰ظرفیت تقریبی کولرآبی با پد سلولزی، به 
 ثانیه.

۲۲۰۲۰۲ 

  
 دستگاه 

لیتر در  ۳۰۵۰کولرآبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی 
 ثانیه.

۲۲۰۲۰۳ 



   گازی . کولر سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای 
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   گازی . کولر سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۳۰۱۰۱ کیلو کالری در ساعت. ۲۲۵۰کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ۲۳۰۱۰۴ کیلو کالری در ساعت. ۳۰۰۰ کولر گازی، به ظرفیت دستگاه   

 ۲۳۰۱۰۷ کیلو کالری در ساعت. ۴۵۰۰کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ۲۳۰۱۱۰ کیلو کالری در ساعت. ۶۰۰۰کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   

 ۲۳۰۱۱۱ کیلو کالری در ساعت. ۶۷۵۰کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   



   الQتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال
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   الQتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۷۷   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۴,۶۵۲,۰۰۰

الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی, دوازدهم 
متر (ی, اینچ)،  میل! ۲۵اسب بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۵در دقیقه و ارتفاع گالن  ۱۰ده!  آب

۲۴۰۱۰۱ 

  

 دستگاه ۴,۷۲۰,۰۰۰

الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی, هشتم اسب 
متر (ی, و ی, چهارم  میل! ۳۲بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۵گالن در دقیقه و ارتفاع  ۲۰ده!  اینچ)، آب

۲۴۰۱۰۲ 

  

 دستگاه ۵,۶۳۹,۰۰۰

ششم اسب الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی, 
 ۳۰ده!  متر (دو اینچ)، آب میل! ۵۰بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۱۰گالن در دقیقه و ارتفاع 

۲۴۰۱۰۳ 

  

 دستگاه ۷,۲۰۲,۰۰۰

الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی, سوم اسب 
متر (ی, و ی, دوم اینچ)،  میل! ۴۰بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۱۸گالن در دقیقه و ارتفاع  ۳۰ده!  آب

۲۴۰۱۰۴ 

  

 دستگاه ۸,۰۹۸,۰۰۰

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

 فوت. ۸گالن در دقیقه و ارتفاع  ۴۰ده!  آب

۲۴۰۱۰۵ 

  

 دستگاه 

الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور ی, دوم اسب 
 ۴۰ده!  متر (دو اینچ)، آب میل! ۵۰بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۱۹گالن در دقیقه و ارتفاع  

۲۴۰۱۰۶ 

  

 دستگاه ۹,۰۷۰,۰۰۰

الEترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور سه چهارم اسب 
 ۶۰ده!  متر (سه اینچ)، آب میل! ۸۰بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۱۶گالن در دقیقه و ارتفاع 

۲۴۰۱۰۷ 

 ۲۴۰۲۰۱ .۳۲-۱۲۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ۲۴۰۲۰۲ .۳۲-۱۶۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۷,۱۹۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۳ .۳۲-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۷,۷۱۶,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۴ .۴۰-۱۲۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۶,۷۸۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۵ .۴۰-۱۶۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۷,۳۸۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۶ .۴۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۸,۲۰۵,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۷ .۴۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۹,۱۲۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۸ .۵۰-۱۲۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ۲۴۰۲۰۹ .۵۰-۱۶۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۷,۹۰۵,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۰ .۵۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۸,۶۵۵,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۱ .۵۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۹,۷۸۰,۰۰۰  



   الQتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۲۴۰۲۱۲ .۶۵-۱۲۵پمـپ دراندازه  دستگاه ۹,۰۰۹,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۳ .۶۵-۱۶۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۹,۲۵۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۴ .۶۵-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۰,۳۷۴,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۵ .۶۵-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۲,۲۵۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۶ .۶۵-۳۱۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۳,۹۰۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۷ .۸۰-۱۶۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۰,۴۱۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۸ .۸۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۱,۷۶۱,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۱۹ .۸۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۳,۸۶۱,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۰ .۸۰-۳۱۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۶,۲۶۰,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۱ .۱۰۰-۲۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۳,۲۴۴,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۲ .۱۰۰-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۵,۲۹۸,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۳ .۱۰۰-۳۱۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۱۸,۶۷۴,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۴ .۱۰۰-۴۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۲۱,۸۲۴,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۵ .۱۲۵-۲۵۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۲۰,۳۵۷,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۶ .۱۲۵-۳۱۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۲۴,۴۰۸,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۷ .۱۲۵-۴۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۲۸,۰۰۷,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۸ .۱۵۰-۳۱۵پمـپ در اندازه  دستگاه ۲۶,۶۰۹,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۲۹ .۱۵۰-۴۰۰پمـپ در اندازه  دستگاه ۳۱,۱۵۴,۰۰۰  

  
 دستگاه ۳,۲۴۷,۰۰۰

دور در دقیقه، به قدرت سه  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 چهارم اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۱ 

  
 دستگاه ۳,۴۱۵,۰۰۰

دور در دقیقه، به قدرت ی,  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۲ 

  
 دستگاه ۳,۹۰۸,۰۰۰

 ۱٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۳ 

  
 دستگاه ۴,۳۶۶,۰۰۰

 ۲دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۴ 

  
 دستگاه ۵,۲۲۴,۰۰۰

 ۳دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۵ 

  
 دستگاه ۵,۷۸۳,۰۰۰

 ۴دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۶ 
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۷۹   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۶,۶۶۹,۰۰۰

 ۵دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 بخار.اسـب 

۲۴۰۴۰۷ 

  
 دستگاه ۸,۹۱۴,۰۰۰

 ۷٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۸ 

  
 دستگاه ۱۰,۱۸۶,۰۰۰

 ۱۰دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۰۹ 

  
 دستگاه ۱۴,۴۲۵,۰۰۰

 ۱۵دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۱۰ 

  
 دستگاه ۱۶,۸۹۶,۰۰۰

 ۲۰دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۱۱ 

  
 دستگاه 

 ۲۵دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۱۲ 

  
 دستگاه 

 ۳۰دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 بخار.اسـب 

۲۴۰۴۱۳ 

  
 دستگاه 

 ۴۰دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۱۴ 

  
 دستگاه 

 ۵۰دور در دقیقه، به قدرت  ۱۵۰۰الEترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

۲۴۰۴۱۵ 
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   . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۷۸,۳۰۰

ال کاغذ   میلمیتر، با ی, ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۵( ۱۲۵نام! کرافت،برای لوله به قطر 

۲۵۰۲۱۰ 

  
 مترطول ۹۱,۹۰۰

ال کاغذ   میلمیتر، با ی, ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۶( ۱۵۰کرافت،برای لوله به قطر نام! 

۲۵۰۲۱۱ 

  
 مترطول ۱۱۳,۰۰۰

ال کاغذ   میلمیتر، با ی, ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۸( ۲۰۰کرافت،برای لوله به قطر نام! 

۲۵۰۲۱۲ 

  
 مترطول ۱۴۵,۰۰۰

ال کاغذ   میلمیتر، با ی, ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۱۰( ۲۵۰کرافت،برای لوله به قطر نام! 

۲۵۰۲۱۳ 

  
 مترطول ۱۵۱,۰۰۰

ال کاغذ   میلمیتر، با ی, ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
 اینچ). ۱۲( ۳۰۰کرافت،برای لوله به قطر نام! 

۲۵۰۲۱۴ 

  

 مترطول ۱۵۵,۵۰۰

ال کاغذ   متر، با ی, میل! ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام!  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۵( ۱۲۵

۲۵۰۴۱۰ 

  

 مترطول ۱۶۵,۵۰۰

ال کاغذ   متر، با ی, میل! ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام!  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۶( ۱۵۰

۲۵۰۴۱۱ 

  

 مترطول ۱۷۸,۵۰۰

ال کاغذ   متر، با ی, میل! ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام!  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۸( ۲۰۰

۲۵۰۴۱۲ 

  

 مترطول ۲۱۵,۵۰۰

ال کاغذ   متر، با ی, میل! ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
برای لوله به قطر نام! ای متقال،  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۱۰( ۲۵۰

۲۵۰۴۱۳ 

  

 مترطول ۲۲۸,۰۰۰

ال کاغذ   متر، با ی, میل! ۵۰عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نام!  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۱۲( ۳۰۰

۲۵۰۴۱۴ 

  

 مترطول ۵۳,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, دوم اینچ). ۱۵

۲۵۰۵۰۱ 

  

 مترطول ۵۷,۵۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ۲۰

۲۵۰۵۰۲ 

  

 مترطول ۶۲,۶۰۰

پیش ساخته با روکش آلومینیوم! عایق پشم شیشه 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, اینچ). ۲۵

۲۵۰۵۰۳ 



   . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۶۹,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, و ی, چهارم اینچ). ۳۲

۲۵۰۵۰۴ 

  

 مترطول ۷۳,۶۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, و ی, دوم اینچ). ۴۰

۲۵۰۵۰۵ 

  

 مترطول ۷۸,۶۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
نام! متر، برای لوله به قطر  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۲( ۵۰

۲۵۰۵۰۶ 

  

 مترطول ۹۱,۶۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵

۲۵۰۵۰۷ 

  

 مترطول ۹۹,۸۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۳( ۸۰

۲۵۰۵۰۸ 

  

 مترطول ۱۱۷,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۲۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۴( ۱۰۰

۲۵۰۵۰۹ 

  

 مترطول ۱۰۲,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, دوم اینچ). ۱۵

۲۵۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۱۰۸,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ۲۰

۲۵۰۶۰۲ 

  

 مترطول ۱۱۳,۰۰۰

پیش ساخته با روکش آلومینیوم!  عایق پشم شیشه
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, اینچ). ۲۵

۲۵۰۶۰۳ 

  

 مترطول ۱۳۰,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, و ی, چهارم اینچ). ۳۲

۲۵۰۶۰۴ 

  

 مترطول ۱۳۰,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (ی, و ی, دوم اینچ). ۴۰

۲۵۰۶۰۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۱۴۲,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
قطر نام! متر، برای لوله به  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۲( ۵۰

۲۵۰۶۰۶ 

  

 مترطول ۱۶۰,۰۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵

۲۵۰۶۰۷ 

  

 مترطول ۱۷۴,۵۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ضخامت ای، به  کارخانه

 اینچ). ۳( ۸۰

۲۵۰۶۰۸ 

  

 مترطول ۲۱۷,۵۰۰

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیوم! 
متر، برای لوله به قطر نام!  میل! ۵۰ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۴( ۱۰۰

۲۵۰۶۰۹ 

  

 مترمربع ۸۴,۹۰۰

ی, ال کاغذ  متر، با میل! ۲۵عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ! با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری 

 کانال.

۲۵۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۱۰۹,۰۰۰

متر، با ی, ال کاغذ  میل! ۵۰عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچ! با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری 

 کانال.

۲۵۰۷۰۲ 

  

 مترمربع ۱۵۴,۵۰۰

متر، با ی, ال کاغذ  میل! ۲۵ عایق پشم شیشه، به ضخامت
کرافت و سیم پیچ! با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای 
متقال، ماستی, و دو دست رنگ روغن!، برای عایق کاری 

 کانال.

۲۵۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۱۸۱,۵۰۰

متر، با ی, ال کاغذ  میل! ۵۰عایق پشم شیشه، به ضخامت 
پارچه ای کرافت و سیم پیچ! با مفتول گالوانیزه، پوشش 

متقال، ماستی, و دو دست رنگ روغن!، برای عایق کاری 
 کانال.

۲۵۰۸۰۲ 

 ۲۵۰۹۰۱ (ی, دوم اینچ). ۱۵عایق نوار، برای لوله به قطر نام!  مترطول ۴۳,۶۰۰  

 ۲۵۰۹۰۲ (سه چهارم اینچ). ۲۰عایق نوار، برای لوله به قطر نام!  مترطول ۵۰,۰۰۰  

 ۲۵۰۹۰۳ (ی, اینچ). ۲۵لوله به قطر نام!  عایق نوار، برای مترطول ۵۶,۶۰۰  

  
 مترطول ۶۲,۴۰۰

(ی, و ی, چهارم  ۳۲عایق نوار، برای لوله به قطر نام! 
 اینچ).

۲۵۰۹۰۴ 

  
 مترطول ۶۸,۱۰۰

(ی, و ی, دوم  ۴۰عایق نوار، برای لوله به قطر نام! 
 اینچ).

۲۵۰۹۰۵ 

 ۲۵۰۹۰۶ اینچ). ۲( ۵۰نام! عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۷۸,۹۰۰  
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۵۰۹۰۷ (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵عایق نوار، برای لوله به قطر نام!  مترطول ۹۴,۵۰۰  

 ۲۵۰۹۰۸ اینچ). ۳( ۸۰نام! عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۱۰۵,۰۰۰  

 ۲۵۰۹۰۹ اینچ). ۴( ۱۰۰نام! عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۱۳۲,۵۰۰  

 ۲۵۰۹۱۰ اینچ). ۵(۱۲۵نام! عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۱۵۶,۰۰۰  

 ۲۵۰۹۱۱ اینچ). ۶(۱۵۰نام! عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۱۸۳,۵۰۰  

  
 مترطول ۵۳,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, دوم اینچ.

۲۵۱۸۰۱ 

  
 مترطول ۵۷,۴۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰االستومری به ضخامت ای  عایق لوله
 به قطر سه چهارم اینچ.

۲۵۱۸۰۲ 

  
 مترطول ۷۴,۹۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, اینچ.

۲۵۱۸۰۳ 

  
 مترطول ۸۶,۳۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 اینچ.به قطر ی, و ی, چهارم 

۲۵۱۸۰۴ 

  
 مترطول ۹۹,۳۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, و ی, دوم اینچ.

۲۵۱۸۰۵ 

  
 مترطول ۱۱۷,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو اینچ.

۲۵۱۸۰۶ 

  
 مترطول 

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو و ی, دوم اینچ.

۲۵۱۸۰۷ 

  
 مترطول 

متر برای لوله  میل! ۱۰ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر سه اینچ.

۲۵۱۸۰۸ 

  
 مترطول ۷۴,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, دوم اینچ.

۲۵۱۹۰۱ 

  
 مترطول ۸۱,۳۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر سه چهارم اینچ.

۲۵۱۹۰۲ 

  
 مترطول ۹۶,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, اینچ.

۲۵۱۹۰۳ 

  
 مترطول ۱۰۸,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 ی, و ی, چهارم اینچ.به قطر 

۲۵۱۹۰۴ 

  
 مترطول ۱۱۸,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, و ی, دوم اینچ.

۲۵۱۹۰۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۱۳۶,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو اینچ.

۲۵۱۹۰۶ 

  
 مترطول ۱۶۴,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳االستومری به ضخامت  ای عایق لوله
 به قطر دو و ی, دوم اینچ.

۲۵۱۹۰۷ 

  
 مترطول ۱۸۴,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۳ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر سه اینچ.

۲۵۱۹۰۸ 

  
 مترطول ۱۱۵,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 اینچ.به قطر ی, دوم 

۲۵۲۰۰۱ 

  
 مترطول ۱۲۶,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر سه چهارم اینچ.

۲۵۲۰۰۲ 

  
 مترطول ۱۴۴,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, اینچ.

۲۵۲۰۰۳ 

  
 مترطول ۱۶۲,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ضخامت ای االستومری به  عایق لوله
 به قطر ی, و ی, چهارم اینچ.

۲۵۲۰۰۴ 

  
 مترطول ۱۸۰,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر ی, و ی, دوم اینچ.

۲۵۲۰۰۵ 

  
 مترطول ۲۰۸,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو اینچ.

۲۵۲۰۰۶ 

  
 مترطول ۲۳۵,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو و ی, دوم اینچ.

۲۵۲۰۰۷ 

  
 مترطول ۲۷۳,۵۰۰

متر برای لوله  میل! ۱۹ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر سه اینچ.

۲۵۲۰۰۸ 

 ۲۵۲۱۰۱ متر. میل! ۱۰عایق االستومری رول! به ضخامت  مترمربع ۳۰۰,۰۰۰  

 ۲۵۲۱۰۲ متر. میل! ۱۳عایق االستومری رول! به ضخامت  مترمربع ۳۸۰,۰۰۰  

 ۲۵۲۱۰۳ متر. میل! ۱۹عایق االستومری رول! به ضخامت  مترمربع ۵۳۰,۰۰۰  

  
 مترمربع ۵۹,۰۰۰

میEرون برای  ۱۳۰بهای روکش آلومینیوم به ضخامت  اضافه
 ای و یا رول!). (لولهعایق االستومری به هر ضخامت 

۲۵۲۲۰۱ 

  
 مترمربع ۷۱,۰۰۰

میEرون برای  ۱۷۰بهای روکش آلومینیوم به ضخامت  اضافه
 ای و یا رول!). عایق االستومری به هر ضخامت (لوله

۲۵۲۲۰۲ 

  
 مترمربع ۸۳,۰۰۰

میEرون برای  ۲۳۰بهای روکش آلومینیوم به ضخامت  اضافه
 و یا رول!). ای عایق االستومری به هر ضخامت (لوله

۲۵۲۲۰۳ 
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01   +bI �� "��$� j<  O$� /� �'!��� #�6� "�L��#)Water Cooled Water Chiller(  

02   "�L��#+�$> �� "��$� j<  O$� /� �'!��� #�6�Air Cooled Water Chiller) (  

03  ) +���$> �$����<!Air Cooled Condenser(  

04   +9�D bI "�s� j� O$� /� ��MF #�6� "�L��# (Hot Water Absorption Water Chiller)  

05  9�D bI �� ��V� "�s� j� O$� /� ��MF #�6� "�L��#) +Single Effect Absorption Water Chiller(  

06  ��V� "�s� �# O$� /� ��MF #�6� "�L��#) +Double Effect Absorption Water Chiller(  

07   +S�,��� *(� "�s� �# O$� /� ��MF #�6� "�L��# (Direct Fired Double Effect Absorption Water Chiller)  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۵۰۴,۹۷۲,۰۰۰

 ۱۲دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۱ 

  
 دستگاه ۶۹۴,۹۴۰,۰۰۰

 ۲۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۱,۱۳۶,۲۹۹,۰۰۰

 ۳۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۱,۲۷۰,۱۷۴,۰۰۰

 ۴۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۴ 

  
 دستگاه ۱,۴۲۴,۵۶۵,۰۰۰

 ۵۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۵ 

  
 دستگاه ۱,۷۸۹,۵۱۶,۰۰۰

 ۶۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۶ 

  
 دستگاه ۱,۸۵۸,۷۶۸,۰۰۰

 ۷۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۷ 

  
 دستگاه ۲,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰

 ۸۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۸ 

  
 دستگاه ۲,۲۴۷,۸۳۰,۰۰۰

 ۹۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۰۹ 

  
 دستگاه ۲,۴۵۱,۷۷۵,۰۰۰

 ۱۱۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۱۰ 

  
 دستگاه ۲,۵۰۲,۰۰۲,۰۰۰

 ۱۲۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۱۱ 

  
 دستگاه ۳,۰۴۲,۳۰۹,۰۰۰

 ۱۳۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۱۲ 

  
 دستگاه ۳,۲۲۴,۸۵۴,۰۰۰

 ۱۴۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۱۳ 

  
 دستگاه 

 ۱۶۰دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۱۱۴ 

  
 دستگاه ۵۱۸,۲۲۵,۰۰۰

 ۱۲دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۸۳۴,۸۴۰,۰۰۰

 ۲۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۲ 



  مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۱,۰۲۳,۸۴۴,۰۰۰

 ۳۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۱,۱۱۰,۸۶۳,۰۰۰

 ۴۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۱,۲۸۱,۳۱۹,۰۰۰

 ۵۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۱,۵۴۴,۵۳۳,۰۰۰

 ۶۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۶ 

  
 دستگاه ۱,۷۱۸,۱۹۹,۰۰۰

 ۷۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۷ 

  
 دستگاه ۲,۰۰۵,۸۰۶,۰۰۰

 ۸۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۸ 

  
 دستگاه ۲,۰۹۱,۱۹۷,۰۰۰

 ۹۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۰۹ 

  
 دستگاه ۲,۲۴۶,۹۴۶,۰۰۰

 ۱۱۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۱۰ 

  
 دستگاه ۲,۳۶۶,۷۸۸,۰۰۰

 ۱۲۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۱۱ 

  
 دستگاه ۲,۵۷۷,۷۶۳,۰۰۰

 ۱۳۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۱۲ 

  
 دستگاه 

 ۱۴۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۱۳ 

  
 دستگاه 

 ۱۶۰دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۲۱۴ 

 ۲۷۰۳۰۱ تن. ۶ظرفیت دستگاه کندانسور هوایی به  دستگاه ۱۴۳,۶۴۶,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۲ تن. ۱۰دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۱۶۵,۵۱۲,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۳ تن. ۱۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۱۸۹,۹۱۴,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۴ تن. ۲۰دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۲۵۳,۹۷۱,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۵ تن. ۳۰کندانسور هوایی به ظرفیت دستگاه  دستگاه ۳۰۳,۰۲۶,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۶ تن. ۴۰دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۳۸۸,۳۵۴,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۷ تن. ۵۰دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۴۹۸,۷۲۴,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۰۸ تن. ۶۰دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۵۴۲,۶۸۷,۰۰۰  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۲۷۰۳۰۹ تن. ۷۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۶۹۲,۶۲۷,۰۰۰  

 ۲۷۰۳۱۰ تن. ۹۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۷۶۰,۰۷۷,۰۰۰  

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۱۰۰

۲۷۰۴۰۱ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۱۵۰

۲۷۰۴۰۲ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۲۰۰

۲۷۰۴۰۳ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۲۵۰

۲۷۰۴۰۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۳۰۰

۲۷۰۴۰۵ 

  
 دستگاه 

جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت دستگاه مبرد 
 تن. ۳۵۰

۲۷۰۴۰۶ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۴۰۰

۲۷۰۴۰۷ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۴۵۰

۲۷۰۴۰۸ 

  
 دستگاه 

ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به 
 تن. ۵۰۰

۲۷۰۴۰۹ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۶۰۰

۲۷۰۴۱۰ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۷۰۰

۲۷۰۴۱۱ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۸۰۰

۲۷۰۴۱۲ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۱۰۰۰

۲۷۰۴۱۳ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۱۲۰۰

۲۷۰۴۱۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۱۴۰۰

۲۷۰۴۱۵ 



  مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

بخار یا آب گرم به  دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره
 تن. ۱۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۱ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۱۵۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۲ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۲۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۳ 

  
 دستگاه 

آب گرم به دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا 
 تن. ۲۵۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۳۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۵ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۳۵۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۶ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۴۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۷ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۴۵۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۸ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۵۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۰۹ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۶۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۰ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۷۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۱ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۸۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۲ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۱۰۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۳ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۱۲۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع ی, اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۱۴۰۰ظرفیت 

۲۷۰۵۱۵ 

  
 دستگاه 

 ۱۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۱ 



  مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

 ۱۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۲ 

  
 دستگاه 

 ۲۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۳ 

  
 دستگاه 

 ۲۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۴ 

  
 دستگاه 

 ۳۰۰ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به 
 تن.

۲۷۰۶۰۵ 

  
 دستگاه 

 ۳۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۶ 

  
 دستگاه 

 ۴۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۷ 

  
 دستگاه 

 ۴۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۸ 

  
 دستگاه 

 ۵۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۰۹ 

  
 دستگاه 

 ۶۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۱۰ 

  
 دستگاه 

 ۷۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۱۱ 

  
 دستگاه 

 ۸۰۰به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار
 تن.

۲۷۰۶۱۲ 

  
 دستگاه 

 ۱۰۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۱۳ 

  
 دستگاه 

 ۱۲۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۱۴ 

  
 دستگاه 

 ۱۴۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۶۱۵ 

  
 دستگاه 

 ۱۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۱ 

  
 دستگاه 

 ۱۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۲ 



  مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه 

 ۲۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۳ 

  
 دستگاه 

 ۲۵۰به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم 
 تن.

۲۷۰۷۰۴ 

  
 دستگاه 

 ۳۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۵ 

  
 دستگاه 

 ۳۵۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۶ 

  
 دستگاه 

 ۴۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۷ 

  
 دستگاه 

 ۴۵۰مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت دستگاه 
 تن.

۲۷۰۷۰۸ 

  
 دستگاه 

 ۵۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۰۹ 

  
 دستگاه 

 ۶۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۱۰ 

  
 دستگاه 

 ۷۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۱۱ 

  
 دستگاه 

 ۸۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۱۲ 

  
 دستگاه 

 ۱۰۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۱۳ 

  
 دستگاه 

 ۱۲۰۰دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

۲۷۰۷۱۴ 

  
 دستگاه 

 ۱۴۰۰نوع شعله مستقیم به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از
 تن.

۲۷۰۷۱۵ 



   کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۱۲۷,۲۷۵,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۱۹۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۱ 

  
 دستگاه ۱۹۵,۴۶۴,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۴۵۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۲۵۰,۸۴۳,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۷۶۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۲۹۳,۱۴۶,۰۰۰

برج خنـ, کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۱۱۴۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۴ 

  
 دستگاه ۳۶۴,۴۲۵,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۱۵۱۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۵ 

  
 دستگاه ۴۳۹,۱۴۷,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 
 لیتر آب در دقیقه. ۱۸۹۰خنـ, کنندگ! 

۲۸۰۱۰۶ 

  
 دستگاه ۳۷۴,۶۴۲,۰۰۰

با اسEلـت فلزی، به ظرفیت خنـ,  برج خنـ, کننده،
 لیتر آب در دقیقه. ۲۲۷۰کنندگ! 

۲۸۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۵۱۲,۳۰۸,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با اسEلـت فلزی، به ظرفیت خنـ, 
 لیتر آب در دقیقه. ۳۷۸۰کنندگ! 

۲۸۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۸۲۰,۴۴۵,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با اسEلـت فلزی، به ظرفیت خنـ, 
 لیتر آب در دقیقه. ۵۶۸۰کنندگ! 

۲۸۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۹۲۰,۸۵۱,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با اسEلـت فلزی، به ظرفیت خنـ, 
 لیتر آب در دقیقه. ۷۵۷۰کنندگ! 

۲۸۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۱,۱۸۰,۷۷۳,۰۰۰

برج خنـ, کننده، با اسEلـت فلزی، به ظرفیت خنـ, 
 لیتر آب در دقیقه. ۹۴۶۰کنندگ! 

۲۸۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۸۶,۵۴۵,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۹۳کنندگ! 

۲۸۰۳۰۱ 

  
 دستگاه ۸۸,۰۰۵,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۱۳۹کنندگ! 

۲۸۰۳۰۲ 

  
 دستگاه ۸۹,۴۸۰,۰۰۰

 برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک
 لیتر آب در دقیقه.  ۱۸۶کنندگ! 

۲۸۰۳۰۳ 

  
 دستگاه ۹۳,۷۷۸,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۳۲۵کنندگ! 

۲۸۰۳۰۴ 

  
 دستگاه ۱۳۹,۰۹۹,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۴۱۷کنندگ! 

۲۸۰۳۰۵ 



   کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

  
 دستگاه ۱۶۲,۱۸۹,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۵۶۰کنندگ! 

۲۸۰۳۰۶ 

  
 دستگاه ۲۰۶,۳۵۳,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۷۴۷کنندگ! 

۲۸۰۳۰۷ 

  
 دستگاه ۲۴۵,۲۲۷,۰۰۰

فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنک کننده با بدنه 
 لیتر آب در دقیقه.  ۹۲۹کنندگ! 

۲۸۰۳۰۸ 

  
 دستگاه ۲۵۵,۴۴۸,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 لیتر آب در دقیقه.  ۱۱۶۲کنندگ! 

۲۸۰۳۰۹ 

  
 دستگاه ۲۸۱,۸۶۵,۰۰۰

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 
 دقیقه.لیتر آب در   ۱۲۴۰کنندگ! 

۲۸۰۳۱۰ 



   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۹۹   

 
 

   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
  
 �����   
  
1. g<F  � �� �  ������� 
�>��� � 9/�$)  + "��'� 
�>#�������� �� [��\� #�$� � ��� ����696  +(���f �)�$� � �;�� �)�$�+��$� ��#)

626  +(��$���)6680  +(���#��)6681  +(`�# �<*�)1546  �6679  (������� 
�>���)*� A��/��� � #���������A������ +.  

2. 9/�$)  ������� ��� +�>  ;� ���� �9:  O$5$�  "��D 
�>  &��  %�	 � �� +  % �#   �$J!.���  

3. � �)$�� �$G<�  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ��� .  

  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 ��$� ��# . 

02 �)�$�  �;�� . 

03  �)�$�  ���f .  

04   ----  

05   ----  

06  ���#��/ .  

07   ----  

08  j<��  ��$J	�u .  

09  `:	  j��� .  

10   ----  

11  .$J.!  

12  ]$*V� ��� .  

13  ��� ��� .  

14  .��$��� ���  

15  bI��/ .  

16  A$.�� � + "�� .  

17  �L<*� ��� .  



   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ۱,۱۴۵,۰۰۰

متر،  سانت! ۴۴×  ۵۷دست شویی از چین!، به ابعاد تقریبی 
 بدون پایه.

۲۹۰۱۰۱ 

  
 دستگاه ۱,۲۱۳,۰۰۰

متر،  سانت! ۴۶×  ۶۰دست شویی از چین!، به ابعاد تقریبی 
 بدون پایه.

۲۹۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۱,۴۰۲,۰۰۰

متر،  سانت! ۴۹×  ۶۵دست شویی از چین!، به ابعاد تقریبی 
 بدون پایه.

۲۹۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۱,۸۹۸,۰۰۰

متر، با  سانت! ۴۶×۶۰به ابعاد تقریبی  دست شویی از چین!،
 پایه. نیم

۲۹۰۱۰۴ 

  
 دستگاه ۱,۸۹۸,۰۰۰

متر، با  سانت! ۴۹×۶۵دست شویی از چین!، به ابعاد تقریبی 
 پایه. نیم

۲۹۰۱۰۵ 

  
 دستگاه ۱,۶۴۸,۰۰۰

متر، با  سانت! ۴۶×۶۰دست شویی از چین!، به ابعاد تقریبی 
 پایه.

۲۹۰۱۰۶ 

  
 دستگاه ۱,۸۲۱,۰۰۰

متر، با  سانت! ۴۹×۶۵شویی از چین!، به ابعاد تقریبی دست 
 پایه.

۲۹۰۱۰۸ 

  
 دستگاه ۱,۰۷۱,۰۰۰

 ۵۶×۴۵توالـت شرق! از چین!، جا پادار، به ابعاد تقریبی 
 متر. سانت!

۲۹۰۲۰۱ 

  

 دستگاه ۵,۲۸۹,۰۰۰

توالـت غربی، با فالش تانـ, از چین!، به ابعاد تقریبی 
سرخود، با نشیمن و درپوش متر، سیفون  سانت! ۷۵×۴۶×۷۵

 لوالیی و وسایل داخل! منبع به طور کامل.

۲۹۰۳۰۱ 

  

 دستگاه ۵,۲۸۹,۰۰۰

توالـت غربی، با فالش تانـ, از چین!، به ابعاد تقریبی 
متر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش  سانت! ۷۵×۴۶×۶۰

 لوالیی و وسایل داخل! منبع به طور کامل.

۲۹۰۳۰۲ 

  
 دستگاه ۱,۳۴۸,۰۰۰

 ۷۵×۷۵ابعاد تقریبی  زیردوش! از جنس مواد پلیمری، به
 متر. سانت!

۲۹۰۶۰۱ 

  

 دستگاه ۲,۵۹۴,۰۰۰

متر، از  سانت! ۱۰۰×۵۰سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی 
متر،  میل! ۰٫۷ضخامت حدود   به ۱۸٫۸فوالد زنگ ناپذیر 

 متر. سانت! ۱۶دارای ی, ل\ن به عمق تقریبی حدود 

۲۹۰۸۰۱ 

  

 دستگاه ۳,۰۴۹,۰۰۰

متر، از  سانت! ۱۵۰×۵۰ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر،  میل!۰٫۷ضخامت حدود   به۱۸٫۸فوالد زنگ ناپذیر 

 متر و ی, سین!. سانت! ۱۶عمق تقریبی  دارای دو ل\ن به 

۲۹۰۸۰۲ 

  

 دستگاه ۳,۱۷۳,۰۰۰

متر، از  سانت! ۱۷۰×۵۰ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر،  میل! ۰٫۷ضخامت حدود   به ۱۸٫۸زنگ ناپذیر فوالد 

 متر و دو سین!. سانت! ۱۶عمق تقریبی  دارای دو ل\ن به 

۲۹۰۸۰۳ 



   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 دستگاه ۱,۲۵۳,۰۰۰

لیتر ساخته شده از مواد  ۱۰ظرفیت تقریبی  فالش تانـ,، به
پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، 

 بسـت و پیچ و مهره.متر، با  میل! ۳۲ تخلیه لوله

۲۹۰۹۰۱ 

  
 عدد 

کفشوی برنج!، با شبEه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد 
 متر. سانت! ۱۰×۱۰تقریبی 

۲۹۱۱۰۱ 

  
 عدد 

ابعاد تقریبی   کفشوی چدن! لعابی، با شبEه چدن! لعابی، به
 متر. میل! ۵۰قطر   متر، سیفون سرخود، به سانت! ۱۵×۱۵

۲۹۱۱۰۲ 

  
 عدد ۲۲۳,۰۰۰

از جنس مواد پلیمری، با شبEه کرمه گرد یا  کفشوی
 متر. سانت! ۱۰×۱۰چهارگوش به ابعاد تقریبی 

۲۹۱۱۰۳ 

  
 عدد ۲۲۹,۵۰۰

کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبEه کرمه گرد یا 
 متر. سانت! ۱۵×۱۵چهارگوش به ابعاد تقریبی 

۲۹۱۱۰۴ 

  
 عدد ۲۳۴,۰۰۰

 ۴قطر نام! کفشوی آب باران چدن! با کاله, آشغال\یر به 
 اینچ.

۲۹۱۱۰۵ 

  
 عدد ۲۳۴,۰۰۰

 ۶کفشوی آب باران چدن! با کاله, آشغال\یر به قطر نام! 
 اینچ.

۲۹۱۱۰۶ 

  
 عدد ۱,۶۴۷,۰۰۰

قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به
 متر، با پول,، واشر و مهره کرمه. میل! ۱۵

۲۹۱۲۰۱ 

  
 عدد ۱,۴۸۶,۰۰۰

 ۱۵قطر  کرمه، نوع دیواری، بهشیر مخلوط دست شویی 
 متر، با پول,، واشر و مهره کرمه. میل!

۲۹۱۲۰۲ 

  
 عدد ۱,۶۱۱,۰۰۰

شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و تک پایه،  به 
 متر، با پول,، واشر و مهره کرمه. میل! ۱۵قطر 

۲۹۱۲۰۳ 

  

 عدد ۱,۷۲۱,۰۰۰

پول, متر، با  میل! ۱۵قطر  شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به
کرمه، افشانک، قالب و شلنگ خرطوم! کرمه، به طول 

 متر. سانت! ۱۲۰تقریبی 

۲۹۱۲۰۵ 

  
 عدد ۲,۰۱۹,۰۰۰

متر، با علم،  میل! ۱۵شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 
 سردوش و بست کرمه.

۲۹۱۲۰۶ 

  

 عدد ۵,۸۱۹,۰۰۰

متر، با علم  میل! ۱۵شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 
عدد دوش کمر تلفن! باسه راه سردوش، بست کرمه و ی, 

 تبدیل مربوط کرمه.

۲۹۱۲۰۷ 

  
 عدد ۲,۶۲۳,۰۰۰

 ۱۵شیر مخلوط آرنج! کرمه، بیمارستان!، توکاسه به قطر 
 های کرمه. متر با پول,، واشر و مهره میل!

۲۹۱۲۱۰ 



   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 عدد ۲,۴۱۰,۰۰۰

 ۱۵شیر مخلوط آرنج! کرمه، بیمارستان!، دیواری به قطر 
های کرمه و کلیه اتصاالت  واشر، مهرهمتر با پول,،  میل!
 الزم.

۲۹۱۲۱۱ 

  
 عدد ۱,۵۹۰,۰۰۰

های  شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرم! با شلنگ
 رابط.

۲۹۱۲۲۰ 

  
 عدد ۱,۲۸۴,۰۰۰

های  شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرم! با شلنگ
 رابط.

۲۹۱۲۲۱ 

  

 عدد ۱,۳۶۸,۰۰۰

با پول, کرمه، افشانک، دار کرمه، اهرم!  شیر مخلوط شلنگ
 ۱۲۰قالب و شلنگ خرطوم! کرمه به طول تقریبی 

 متر. سانت!

۲۹۱۲۲۲ 

  
 عدد ۲,۰۱۰,۰۰۰

شیر مخلوط اهرم! کرمه دوش، با علم، سردوش و بست 
 کرمه.

۲۹۱۲۲۳ 

  
 عدد ۲,۵۹۳,۰۰۰

شیر مخلوط اهرم! کرمه دوش، با علم، سردوش، بست 
 راه تبدیل مربوطه.کرمه و ی, عدد دوش کمر تلفن! با سه 

۲۹۱۲۲۴ 

  

 عدد ۹,۷۱۱,۰۰۰

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الEترونیE! همراه 
با منبع تغذیه از نوع باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور 

 کامل.

۲۹۱۲۳۰ 

  

 عدد ۹,۷۱۱,۰۰۰

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الEترونیE! همراه 
با منبع تغذیه از نوع برق و باتری با تجهیزات مورد نیاز 

 بطور کامل. 

۲۹۱۲۳۱ 

  

 عدد ۴۹۳,۵۰۰

متر، با پول,،  میل! ۱۵شیر تک! شلنگ دار کرمه، به قطر 
افشانک، قالب و شلنگ خرطوم! کرمه، به طول تقریبی 

 متر. سانت! ۱۲۰

۲۹۱۳۰۱ 

  
 عدد ۲۸۵,۰۰۰

متر، با پول,  میل! ۱۵شیر تک! دنباله بلند کرمه، به قطر 
 کرمه.

۲۹۱۳۰۲ 

  
 عدد ۴۰۴,۰۰۰

متر، با مهره، پول, و لوله  میل! ۱۲شیر پیسوار کرمه، به قطر 
 متر. سانت! ۳۰کرمه، به طول تقریبی 

۲۹۱۴۰۱ 

  
 عدد 

شویی و متر، برای دست  میل! ۳۲زیر آب کرمه، به قطر 
 ظرفشویی، با درپوش الستیE! و زنجیر.

۲۹۱۵۰۱ 

  
 عدد 

متر، برای دست شویی و  میل! ۴۰زیر آب کرمه، به قطر 
 ظرفشویی، با درپوش الستیE! و زنجیر.

۲۹۱۵۰۲ 

  
 عدد ۱۵۳,۵۰۰

متر، برای دست  میل! ۳۲زیر آب از مواد پلیمری، به قطر 
 زنجیر. شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش الستیE! و

۲۹۱۵۰۳ 



   بهداشت-  های، شیر بهداشت-  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۱۵۳,۵۰۰

متر، برای دست  میل! ۴۰زیر آب از مواد پلیمری، به قطر 
 شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش الستیE! و زنجیر.

۲۹۱۵۰۴ 

  
 عدد ۳۲۷,۰۰۰

متر، همراه  میل! ۳۲سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی 
 با لوله های رابط.

۲۹۱۶۰۱ 

  
 عدد ۵۵۱,۵۰۰

متر، همراه  میل! ۴۰مواد پلیمری به قطر ورودی سیفون از 
 با لوله های رابط.

۲۹۱۶۰۲ 

 ۲۹۱۶۰۵ های رابط. سه راه پل! پروپیلن برای سینک دول\نه، با لوله عدد ۶۰۲,۰۰۰  

  
 عدد ۳۰۱,۵۰۰

متر، با ماسوره  میل! ۱۵شیر شلنگ! برنج!، به قطر 
 سرشلنگ، به طور کامل.

۲۹۱۷۰۱ 

  
 عدد ۳۶۴,۵۰۰

متر، با ماسوره  میل! ۲۰شلنگ! برنج!، به قطر شیر 
 سرشلنگ، به طور کامل.

۲۹۱۷۰۲ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره  میل! ۲۵شیر شلنگ! برنج!، به قطر 
 سرشلنگ، به طور کامل.

۲۹۱۷۰۳ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میل! ۱۵شیرشلنگ! کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

۲۹۱۷۰۴ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میل! ۲۰کرمه، به قطر شیر شلنگ! 
 به طور کامل.

۲۹۱۷۰۵ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میل! ۲۵شیر شلنگ! کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

۲۹۱۷۰۶ 



   نشان- آتش  . وسایل ام س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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   نشان- آتش  . وسایل ام س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۵   

 
 

       

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

  

 عدد ۵۷۴,۵۰۰

النس آلومینیوم! شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به طول 
(ی, و ی, دوم اینچ)، با  ۴۰متر و به قطر نام!  سانت! ۵۰

 صاف!.

۳۰۰۲۰۱ 

  

 عدد ۷۵۳,۰۰۰

 النس آلومینیوم! شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به طول
(دو و ی, دوم اینچ)، با  ۶۵متر و به قطر نام!  سانت! ۵۰

 صاف!.

۳۰۰۲۰۳ 

  
 مترطول ۱۳۳,۰۰۰

شلنگ آتش نشان! از نخ پرلون تو الستیE! (بدون 
 (ی, و ی, دوم اینچ). ۴۰کوپلینگ)، به قطر نام! 

۳۰۰۶۰۱ 

  
 مترطول ۲۲۴,۵۰۰

شلنگ آتش نشان! از نخ پرلون تو الستیE! (بدون 
 (دو و ی, دوم اینچ). ۶۵قطر نام! کوپلینگ)، به 

۳۰۰۶۰۳ 

  
 عدد ۲۴۱,۵۰۰

(ی, و  ۴۰کوپلینگ آلومینیوم! آتش نشان!، به قطر نام! 
 ی, دوم اینچ)، بطور کامل.

۳۰۰۷۰۱ 

  
 عدد ۳۴۲,۵۰۰

(دو و  ۶۵کوپلینگ آلومینیوم! آتش نشان!، به قطر نام! 
 ی, دوم اینچ)، بطور کامل.

۳۰۰۷۰۳ 

  

 عدد ۲,۷۳۱,۰۰۰

متر،  سانت! ۷۵×۶۵×۲۰آتـش نشان!، به ابعادتقریبی  جعبه
متر، مجهز به قرقره دوار، ی, در،  میل! ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

قفل ایمن!، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـF ضد 
زنـF و ی, دسـت رنـF روغن! ، آماده برای نصـب توی 

 کار.

۳۰۰۸۰۱ 

  

 عدد ۳,۴۲۴,۰۰۰

 ۷۵×۱۰۰×۲۰ابعاد تقریبی جعبه آتـش نشان! دوقلو، به 
متر، مجهز به قرقره  میل! ۲تا  ۱٫۵به ضخامت  متر، سانت!

دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمن!، جای 
مخصوص کلید، با دو دسـت رنـF ضد زنـF و ی, 

 دسـت رنـF روغن!، آماده برای نصـب توی کار.

۳۰۰۸۰۲ 

  

 عدد ۲,۵۴۷,۰۰۰

 ۷۵×۶۵×۲۰ابعاد تقریبی جعبه آتـش نشان!، به 
متر، مجهز به قرقره  میل! ۲تا  ۱٫۵به ضخامت  متر، سانت!

دوار، ی, در، قفل ایمن!، جای مخصوص کلید، با دو 
دسـت رنـF ضد زنـF و ی, دسـت رنـF روغن!، آماده 

 برای نصـب روی کار.

۳۰۰۸۰۳ 

  

 عدد 

 ۷۵×۱۰۰×۲۰جعبه آتـش نشان! دوقلو، به ابعاد تقریبی 
متر، مجهز به قرقره  میل! ۲تا  ۱٫۵به ضخامت  متر، سانت!

دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمن!، جای 
مخصوص کلید، با دو دسـت رنـF ضد زنـF و ی, 

 دسـت رنـF روغن!، آماده برای نصـب روی کار.

۳۰۰۸۰۴ 



   نشان- آتش  . وسایل ام س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۶   

 
 

       

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

  

 عدد 

متر،  سانت! ۷۵×۶۵×۲۰نشان!، به ابعاد تقریبی  جعبه آتش
مجهزبه هوزریل با توپی    متر، میل! ۲تا  ۱٫۵ضخامت به 

متر شلنگ  ۲۰برنج! و شلنگ رابط فشار قوی، به انضمام 
حالته به قطر سه چهارم اینچ،  ۳الستیE! فشارقوی و نازل 

ی, در، قفل ایمن!، جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ 
ضد زنگ و ی, دست رنگ روغن!، آماده برای نصب توی 

 کار.

۳۰۰۸۰۵ 

  
 عدد ۷۳۱,۵۰۰

، مخصوص آتش نشان!، PN16ای  شیرفلEه برنج! دنده
 (ی, و ی, دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۴۰به قطر نام! 

۳۰۰۹۰۱ 

  
 عدد ۱,۱۷۱,۰۰۰

، مخصوص آتش نشان!، PN16ای  شیرفلEه برنج! دنده
 (دو و ی, دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۶۵به قطر نام! 

۳۰۰۹۰۳ 

  
 عدد ۲,۳۸۳,۰۰۰

 ۶۵(چهار اینچ) با دو ورودی  ۱۰۰سیام! به قطر نام! شیر 
 (دو و ی, دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ.

۳۰۱۰۰۱ 

  

 عدد ۳۱,۲۰۰,۰۰۰

نشان! ایستاده محوطه ضدیخ به قطر  شیر هیدرانت آتش
 ۱۰۰متر (چهار اینچ) با ی, خروج!   میل! ۱۰۰نام! 
(دو و ی, متر   میل! ۶۵متر (چهار اینچ) و دو خروج!   میل!

 دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ آلومینیوم!.

۳۰۱۱۰۱ 

  

 عدد ۳۱,۸۰۰,۰۰۰

 ۱۵۰نشان! ایستاده محوطه به قطر نام!  شیر هیدرانت آتش
متر (چهار   میل! ۱۰۰متر (شش اینچ) با ی, خروج!   میل!

متر (دو و ی, دوم اینچ) با   میل! ۶۵اینچ) و دو خروج! 
 آلومینیوم!.درپوش و کوپلینگ 

۳۰۱۱۰۲ 

  

 عدد ۱۴۰,۸۶۰,۰۰۰

شیر کنترل خودکار شبEه اسپرینکلر نوع خش, با کلیه 
متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آالرم 

 (چهار اینچ) به طور کامل. ۱۰۰مEانیE! به قطر نام! 

۳۰۱۲۰۱ 

  

 عدد ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

کلیه شیر کنترل خودکار شبEه اسپرینکلر نوع خش, با 
متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آالرم 

 (شش اینچ) به طور کامل. ۱۵۰مEانیE! به قطر نام! 

۳۰۱۲۰۲ 

  
 عدد ۲۴۶,۰۰۰

متر (ی,  میل! ۱۲پاش برنج! (اسپرینکلر) به قطر نام!  آب
 درجه سانتی\راد. ۶۸دوم اینچ) حبابدار با عملEرد در 

۳۰۱۳۰۱ 

 ۳۰۱۴۰۱ کیلوگرم!. ۶خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز کپسول  عدد ۶۴۸,۰۰۰  

 ۳۰۱۴۰۲ کیلوگرم!. ۱۲کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز  عدد ۱,۱۲۲,۰۰۰  

 ۳۰۱۴۱۱ کیلوگرم!. CO2 ۴کپسول خاموش کننده با گاز  عدد ۱,۶۶۳,۰۰۰  

 ۳۰۱۴۱۲ کیلوگرم!. CO2 ۶ کپسول خاموش کننده با گاز عدد ۱,۹۲۹,۰۰۰  



   نشان- آتش  . وسایل ام س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۰۷   

 
 

       

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

  

 عدد ۲,۱۸۷,۰۰۰

هوزریل با توپی برنج! و شلنگ رابط فشار قوی، به 
حالته  ۳متر شلنگ الستیE! فشار قوی و نازل  ۲۰انضمام 

 به قطر ی, اینچ.

۳۰۱۵۰۱ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای 

  

 

 
 

۱۰۸   

 
 

   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
  
 �����   
  
1. 
��<����  �� 
/�� O$5$� +  Y�#� 
�>  310304  �310305A=V� �� +  ��/ #?$	 /�  ��M��� � =�C� +  ���$> �$����<! +�$���'!  
��)��<! �  

9/? ��V� + � %��  �6(�� ��$��� + 
�  �):> ��  jB$!  "#$�  A=V� �  � =�C�  ��=�����  ���  !  ��$T �#  A���� `$��  �� �$���'! +  ��  +�<!

���  "�L��#  ��/ #?$	 /�  ��M���  ��� ��  �V�  U�$�    "�� ��� .  

2. �� #�� 
�>  O$5$�  Y�#� 
�>  310401  ��310403O$� /� +  ���'� �� 
��# �� +  
�$>  �#%   +2 F�#  %��� +#��L�����  [��R 
�<�  �6� /�   

 ��$B  U�$� �  9$	$��:�  9$	 ��  �,��=�  �  ���V5  10 ����� U!�� � ���  �����  k�� /�  9$�<��$)I  
����<���$>/ ��  m$�V� � =�C� +  

���$> �$����<! +�$���'! A=�#�� � �$������� +  ������)�  9�'� ��  ��=��C�  9/? $�$)$� ��� �<��� +�
�� ����$��� + + ]��6����� )Expansion 

Valve(j����$�� ��*! + k�� $*��� +  ���<��� �  �� #�� �#  U!�� ��  �����  % �#  ^��  �  ��/ #?$	 /�  ��M��� � =�C� + %.;  m$�V�  !   /�

% �#  %��;  A�� /��  ���  �.; � 
�<�  z�7 �# �#  �  O�.���  �* �#  195 ����� .���  

3.  6��W� 
��� ���/� +�G� #�$� �� #�� 
 Y�#� Y�#� �� #�/�� ��	�u ��)�$�� � O��� ��	�u &���'! � ]$��� .#$J�� %�'�� 
�(� 
�> 

Y�#� %! 
��� d'F %T�� .��� "�� #�� �� #�� 
��� +"#�.��� #�$� 
�>  

4. 	�5� ��� �6��  �  Y�#� 
�>  310401  ��310403���$T �# +  !  �� #��  
��# ��  �* �#  
��<�  �# � ����  )22F�# (X   +#��L�����

���V5  [��R  15 ����� � =�C� � ���  )�  �R��   +����) ����20( Y�#� �T�#   #��  "�� ��� .  

5. 	�5� �6�� ���  �  Y�#�  310502���$T �# +  !  
���# =��  6) 
�  �  O�.���   #���2 �����  +���� ���) ~<�5( Y�#� �T�#  "�� #��  ��� .  

6��M��� ��/ 
#?$	 
��;�� . (Stainless Steel) .��� ��� O$� /� %�	 &�� O$5$�  

7 H#�(� �R�� �# 
�)�! $*�! �> .968/3  H#�(� ��� $*�! �> � �R�� �# $� �� ��341/1 .��� ��V� 4��  

8. � $�� �$G<��)  �����#  � Y�#� 
�>  "��'� +/��� #�$�  -�� �  "��D ���V� 
�>  &��  %�	  H��F �#  ^�# ��/    "�� ��� .  
  

����  	
��  �� �  	��� ����� ��  

"��'� "��D  -�� "��D ���V�  

01 k�F� +=�$*�  ����>�� +/�D 
/�D ���'� + ��V��D +  � .%,<� 

02 ��B +"��+��$D +&!#��"�� 
=6�� &!#� +4�� �<��/ ��$� !&  ..�. 

03  H�cV� 
�\� +�=��	 +  &!#�� &���� +  
/��V�  

04  �� #�� .  

05  +#$> +=�� �V� +�$7�� j���  ��# +$J��� �.; +$� �)��� + ...� ����! +  

06   ----  

07  .�/���  

08  �<���! .  



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۰۹   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۵۳,۳۵۳,۰۰۰

لیتر از نوع شعله غیر مستقیم،  ۱۵۰پلوپز گازی، به ظرفیت 
زنگ ناپذیر و بدنه خارج! از فوالد زنگ با مخزن فوالدی 

ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، مشعل، ترموکوپل، 
 درجه تنظیم شعله و پایلوت (گیرانه).

۳۱۰۱۰۱ 

  

 دستگاه ۵,۶۸۲,۰۰۰

 ۷۵×۷۵×۵۵اجاق گاز زمین! سه ردیفه، به ابعاد تقریبی 
 متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و سانت!

مشعل چدن!، شیرهای برنج! قطع و وصل گاز، با قدرت 
 کیلو کالری در ساعت. ۲۸۰۰۰حرارت! 

۳۱۰۱۰۲ 

  

 دستگاه ۶,۸۷۱,۰۰۰

اجاق گاز زمین! چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی  
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز  سانت!۱۰۰×۱۰۰×۵۵

به صفحه و مشعل چدن!، شیرهای برنج! قطع و وصل گاز، 
 کیلو کالری در ساعت. ۵۴۴۰۰با قدرت حرارت! 

۳۱۰۱۰۳ 

  

 دستگاه ۳۶,۲۶۸,۰۰۰

ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدن! ی,  پارچه، با دو 
تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذیر به ابعاد تقریبی 

متر، دارای مEانیزم گردان با فرمان  سانت! ۱۲۰×۹۰×۸۵
گاز، ترموستات، دست!، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص 

 ترموکوپل و پایلوت (گیرانه).

۳۱۰۱۰۴ 

  

 دستگاه ۱۱,۱۴۱,۰۰۰

سیب زمین! سرخ کن گازی، به ابعاد کل! و تقریبی 
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، دارای  سانت! ۶۰×۹۰×۸۵

 دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و شیرتخلیه روغن.

۳۱۰۱۰۵ 

  

 دستگاه ۱۶,۴۸۹,۰۰۰

گازفردار رستوران!، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، اجاق 
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! ۹۰×۹۰×۸۵

۳۱۰۱۰۶ 

  

 دستگاه ۱۷,۰۶۴,۰۰۰

گاز فردار رستوران!، از فوالد زنگ ناپذیر، دارای ی, اجاق 
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! ۹۰×۹۰×۸۵ترموکوپل، به ابعاد کل! و تقریبی 

۳۱۰۱۰۷ 

  

 دستگاه ۱۵,۵۰۴,۰۰۰

سماور گازی خودکار، دارای ی, مخزن تولیدآب جوش 
لیتر در ساعـت، با دو مخزن در طرفین  ۲۲۰دایم به ظرفیت 

 هر ی,، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، با تمام متعلقات.

۳۱۰۱۰۸ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۰   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۱۸,۲۲۱,۰۰۰

گرمخانه و دمEن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
متر، با اسEلـت از پروفیل مجوف  سانت! ۱۰۰×۱۰۰×۱۲۰

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.

۳۱۰۱۰۹ 

  

 دستگاه ۳۰,۹۴۷,۰۰۰

گازسوز، به ابعاد تقریبی گرمخانه و دمEن برنج، نوع 
متر، با اسEلـت از پروفیل مجوف  سانت! ۲۰۰×۱۰۰×۱۲۰

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.

۳۱۰۱۱۰ 

  

 دستگاه ۶,۲۷۸,۰۰۰

کباب پز، گازسوز رومیزی، از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز منقل 
به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سین! در 

آوری روغن، به ابعاد کل! و تقریبی  زیرمشعلها برای جمع
 متر. سانت! ۹۶×۵۶×۳۶

۳۱۰۱۱۱ 

  

 دستگاه ۶,۷۹۳,۰۰۰

 منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز
به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سین! در 

آوری روغن، به ابعاد کل! و تقریبی  زیر مشعلها برای جمع
 متر. سانت! ۹۶×۵۶×۸۵

۳۱۰۱۱۲ 

  
 دستگاه ۱۶,۶۶۰,۰۰۰

رومیزی، با سین! و  ۲۲ماشین چرخ گوشـت برق! نمره 
 کاسه گوشـت از ورق فوالد زنگ ناپذیر.

۳۱۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۱۸,۴۷۸,۰۰۰

رومیزی، با سین! و  ۳۲ماشین چرخ گوشـت برق! نمره 
 کاسه گوشـت از ورق فوالد زنگ ناپذیر.

۳۱۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۲۶,۶۶۹,۰۰۰

ماشین اره استخوان بر برق!، نوع رومیزی، با موتوری به 
 کیلو وات. ۰٫۲۵قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۳۴,۳۴۳,۰۰۰

پایه دار، با موتوری به ماشین اره استخوان بر برق!، نوع 
 کیلو وات. ۰٫۷۵قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۴ 

  
 دستگاه ۱۶,۶۴۵,۰۰۰

ماشین برق! خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمن!، با موتوری 
 کیلو وات. ۰٫۲۵به قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۵ 

  
 دستگاه ۱۶,۶۴۵,۰۰۰

ماشین رنده و سبزی خردکن برق!، مجهز به سیستم ایمن!، 
 کیلو وات. ۰٫۲۵حداقل با موتوری به قدرت 

۳۱۰۲۰۶ 

  
 دستگاه ۱۰,۶۹۶,۰۰۰

ماشین سیب زمین! خالل کن برق!، دارای موتوری به 
 کیلو وات، با تمام وسایل استاندارد. ۰٫۲۵قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۷ 

  

 دستگاه ۱۴,۶۹۵,۰۰۰

 ۱۵تا  ۱۰ماشین سیب زمین! پوست کن برق!، به ظرفیت 
از نوع ایستاده، با   دقیقه) ۳تا  ۱کیلوگرم در هر مرتبه (

 کیلو وات. ۰٫۲۵موتوری به قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۸ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۱   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۲۶,۰۳۰,۰۰۰

لیتر، با ل\ن از فوالد  ۲۰ماشین مخلوط کن برق! به ظرفیت 
زنـF نزن و سیستم تغییرسرعـت و سه عدد بهمزن 

 کیلو وات. ۰٫۵۵مختلـف، به قدرت حداقل 

۳۱۰۲۰۹ 

  

 دستگاه ۲۴,۳۷۲,۰۰۰

 ۲۵اغذیه برق! (ورقه کن)، با تیغه برش به قطر  ماشین برش
متر، بدنه آلومینیوم! آنودایز شده و موتوری به قدرت  سانت!

 کیلو وات و مEانیزم تنظیم ضخامـت برش. ۰٫۳۵حداقل 

۳۱۰۲۱۰ 

  

 دستگاه ۱۸۵,۴۱۴,۰۰۰

 Fماشین ظرفشویی برق! خودکار، با بدنه ای از فوالد زنـ
و پمـپ شستشو، کنترلهای  ناپذیر، مجهز به گرمEن برق!

 ۵۰× ۵۰سبد( ۲۰۰الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
کیلو  ۱٫۱۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانت!
 وات.

۳۱۰۲۱۱ 

  

 دستگاه ۱۸۶,۱۳۶,۰۰۰

ماشین ظرفشویی برق! خودکار، با بدنه ای از فوالد زنگ 
کنترلهای ناپذیر، مجهز به گرمEن برق! و پمـپ شستشو، 

 ۵۰× ۵۰سبد( ۱۰۰الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
کیلو  ۰٫۷۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانت!
 وات.

۳۱۰۲۱۲ 

  

 دستگاه ۱۱۰,۰۸۶,۰۰۰

ماشین ظرفشویی برق! نیمه خودکار، با بدنه ای از فوالد 
زنـF ناپذیر، مجهز به گرمEن برق!، پمـپ شستشو و 

 ۵۰× ۵۰سبد ( ۵۰الزم، به ظرفیت تقریبی کنترلهای 
 متر) در ساعـت. سانت!

۳۱۰۲۱۳ 

  

 دستگاه ۴۵,۲۲۹,۰۰۰

یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخل! از ورق آلومینیوم 
و خارج! (قابل رویت) از ورق فوالد زنـF ناپذیر، مجهز 
به کمپرسور و کندانسورهوایی و کنترلهای الزم، به ابعاد کل! 

 متر. سانت! ۱۷۰×۸۰×۲۰۵ و تقریبی

۳۱۰۳۰۱ 

  

 دستگاه ۳۶,۰۰۸,۰۰۰

فریزر شـش در، بابدنه خارج! (قابل رویت) از ورق 
فوالدزنـF ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و 

 ۱۷۰×۷۵×۹۰کنترلهای الزم، به ابعاد کل! و تقریبی 
 متر. سانت!

۳۱۰۳۰۲ 

  

 دستگاه ۲۶,۶۸۵,۰۰۰

کشویی، با بدنه خارج! (قابل بطری سردکن با درهای 
رویت) از ورقه فوالد زنـF ناپذیر، مجهز به کمپرسور و 
کندانسور هوایی و کنترلهای الزم به ابعاد کل! و تقریبی 

 متر. سانت! ۱۶۰×۷۵×۱۱۰

۳۱۰۳۰۳ 

  
 دستگاه ۵۰,۰۸۰,۰۰۰

 ۲۴کیلوگرم در  ۲۰۰ماشین یخ سازی، به ظرفیت نام! 
 کیلوگرم. ۲۰۰ساعـت، با مخزن! به گنجایش 

۳۱۰۳۰۴ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۲   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۴۴,۵۲۶,۰۰۰

 ۲۴کیلوگرم در  ۱۰۰ماشین یخ سازی، به ظرفیت نام! 
 کیلوگرم. ۱۵۰ساعـت، با مخزن! به گنجایش 

۳۱۰۳۰۵ 

 ۳۱۰۴۰۱ مترمEعـب. ۱۵تا  ۱۰سردخانه، با حجم داخل!  مترمEعب ۲۳,۴۲۷,۰۰۰  

 ۳۱۰۴۰۲ مترمEعـب. ۲۰تا ۱۵سردخانه، با حجم داخل! بیش از  مترمEعب ۲۳,۹۶۵,۰۰۰  

 ۳۱۰۴۰۳ مترمEعـب. ۳۰تا ۲۰سردخانه، با حجم داخل! بیش از  مترمEعب ۲۰,۶۲۴,۰۰۰  

  

 مترمربع ۱۰,۱۲۶,۰۰۰

هود مرکزی سقف! یا دیواری، ساخته شده از ورق آلومینیوم 
متر، با اسEلـت از پروفیل  آنودایزشده به ضخامـت ی, میل!

گیر آلومینیوم! به  فیلترهای چربیآهن! مجوف، مجهز به 
متر، قابل تعویض و شستشو با سطح  سانت! ۵ضخامـت 

مترمربع به ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر  ۰٫۲۵حداقل 
هود، سیم کش! در لوله فوالدی، چراغهای ضد رطوبت به 

متر مربع سطح بخار گیر، با  ۱٫۵شمار ی, عدد برای هر 
اق با نقشه کانال کش!، با مجرای خروج! هوا، قابل انطب

 وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط.

۳۱۰۵۰۱ 

  

 مترطول ۶,۴۲۲,۰۰۰

 ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸میزکار، با رویه فوالد زنـF ناپذیر 
متر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و صداگیری شده  میل!

متر از فوالد  سانت! ۴×۴اسـت، دارای پایه های پروفیل 
 F۸۵و ارتفاع  ۶۵ناپذیر قابل تنظیم، به عرض زنـ 
متر با ی, طبقه مشبـ, گالوانیزه در زیر. در میزهای  سانت!

متر لبه داشته  سانت! ۵دیواری رویه سمت دیوار باید حداقل 
 باشد.

۳۱۰۵۰۲ 

  

 مترطول ۶,۵۸۰,۰۰۰

 ۵میزکار، با رویه ای از چوب جنگل! به ضخامـت کل! تا 
متر از فوالد  سانت! ۴×۴های پروفیل  متر، دارای پایه سانت!

 ۸۵و ارتفاع  ۶۵زنـF ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 
 متر، با ی, طبقه مشبـ, گالوانیزه در زیر. سانت!

۳۱۰۵۰۳ 

  

 دستگاه ۲,۴۱۱,۰۰۰

کشوی میز از ورق فوالد زنـF ناپذیر دو جداره، با قاب 
 ۵۰متر و جعبه کشو به عمق  سانت! ۵۰×۱۲کشو به ابعاد 

 متر، با دستگیره، ریل و قرقره بلبرینگ!. سانت!

۳۱۰۵۰۴ 

  

 دستگاه ۳,۸۱۹,۰۰۰

 ۵۰×۵۰×۳۰تخته ساطور، از چوب سخـت جنگل! به ابعاد
متر، که به وسیله پیچ و مهره قطعات چوب به یEدی\ر  سانت!

فوالد  ۵×۵محEم شده و روی چهار پایه فلزی از پروفیل 
 متر. سانت! ۸۵ارتفاع کل! زنـF ناپذیر قرار گرفته اسـت، به 

۳۱۰۵۰۵ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۳   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۱۵,۱۴۹,۰۰۰

متر،  سانت! ۸۵×۲۴۰×۶۵میز ل\ن دار، به ابعاد کل! و تقریبی 
دارای دول\ن پرس شده به ابعاد تقریبی هر ل\ن 

متر، که رویه میز دارای شیارهای  سانت! ۳۰×۶۰×۴۶
 برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد.

۳۱۰۵۰۶ 

  

 دستگاه ۱۲,۳۳۵,۰۰۰

های فلزی، به ابعادکل! و تقریبی  میز ل\ن دار، با پایه
متر، دارای دول\ن پرس شده به ابعاد  سانت! ۸۵×۱۸۰×۶۵

متر، که رویه میز دارای  سانت! ۳۰×۶۰×۴۶تقریبی هر ل\ن 
 شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد.

۳۱۰۵۰۷ 

  

 دستگاه ۱۱,۹۹۹,۰۰۰

شستشوی سبزی و سیب زمین! لبه دار، با بدنه ای از تانـ, 
های گرد به شEل پرس شده،  فوالد زنگ ناپذیر و گوشه

متر، به  سانت! ۳۰دارای زیرآب، سرریز و صاف! به عمق 
متر، دارای پایه های  سانت! ۱۲۰×۶۵×۸۵ابعاد کل! و تقریبی 

 متر از فوالد زنگ ناپذیر. سانت! ۴×۴فلزی از پروفیل 

۳۱۰۵۰۸ 

  

 دستگاه ۴,۶۲۸,۰۰۰

 ۱۲۰×۸۰شبEه دیF شوی، شامل ی, صفحه به ابعاد 
متر از فوالد  سانت! ۵×۵متر، متشEل از ناودانیهای  سانت!
 متری قرار گرفته است. سانت! ۵ناپذیر که با فاصله  زنگ

۳۱۰۵۰۹ 

  

 دستگاه ۱۲,۱۳۵,۰۰۰

قفسه نگهداری دیF، چهار طبقه، متشEل از ناودانیهای 
متر از فوالد زنگ ناپذیر، که در کالف! از فوالد  سانت! ۵×۳

 ۵زنگ ناپذیر مستحEم شده است. ناودانیها به فاصله 
 ۵×۵های قفسه نبش!  متر، از یEدی\ر قرار دارند، پایه سانت!
متر، از فوالد زنگ ناپذیر، ابعاد کل! و تقریبی قفسه  سانت!

 متر است. سانت! ۲۰۰×۱۰۰×۶۰

۳۱۰۵۱۰ 

  

 دستگاه ۷,۶۲۰,۰۰۰

قفسه نگهداری ظروف تمیز، چهار طبقه از ورق فوالد زنگ 
متری، که لبه های آن از چهار طرف به داخل  ناپذیر ی, میل!

متری از  سانت! ۵×۵خم شده است و دارای چهار عدد نبش! 
متری فوالد زنگ ناپذیر اسـت، به ابعاد کل!  میل! ۱٫۲۵ورق 

 ر.مت سانت! ۲۰۰×۴۲×۹۲و تقریبی 

۳۱۰۵۱۱ 

  

 دستگاه ۸,۳۷۶,۰۰۰

قفسه سیخ کباب، دارای شـش طبقه، از ورق فوالد زنگ 
ناپذیر که از ی, طرف برای قراردادن سیخ باز است، به 

 متر. سانت! ۵۰×۶۰×۴۰ابعاد کل! و تقریبی 

۳۱۰۵۱۲ 

  

 دستگاه ۴,۴۷۶,۰۰۰

محفظه نگهداری از حبوبات، به شEل مEعـب، که ابعاد کل! 
متر از ورق فوالد زنگ ناپذیر  سانت! ۷۰×۶۰×۶۰و تقریبی 
متری و دارای ی, عدد در، در قسمـت فوقان! و  ی, میل!

 چهار چرخ الستیE! در زیر است.

۳۱۰۵۱۳ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۴   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۱۴,۷۵۹,۰۰۰

حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کل! و تقریبی 
متر از فوالد زنـF ناپذیر و ل\ن از  سانت! ۱۷۰×۸۵×۷۵

متر اسـت که در تمام  سانت! ۲۵به عمق  فوالد زنگ ناپذیر
طول اسEلـت دارای سوراخ! در گوشه به قطر دو و ی, 
دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و ی, شبEه در قسمـت پایان! 

 از فوالد زنـF ناپذیر و قابل برداشـت.

۳۱۰۵۱۴ 

  

 دستگاه ۸,۶۳۴,۰۰۰

ل\ن متحرک، تشEیل شده از ی, ل\ن از فوالد زنـF ناپذیر 
متر، دارای زیرآب  سانت! ۶۰×۴۶×۳۰ابعاد کل! و تقریبی به 

هایی از فوالد زنگ ناپذیر نصب  و درپوش که به روی پایه
شده و دارای چهار چرخ الستیE! میباشد که دو عددآن 

 مجهز به ترمز اسـت.

۳۱۰۵۱۵ 

  

 دستگاه ۸,۰۰۸,۰۰۰

ترول! حمل غذا و ظروف، به ابعاد کل! و 
متر از ورق فوالد زنگ ناپذیر به  سانت! ۹۰×۸۵×۵۰تقریبی

متر، با کالف بندی و پایه های لوله ای از  ضخامـت ی, میل!
فوالد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد چرخ الستیE! که دو 

 عددآن مجهز به ترمز اسـت.

۳۱۰۵۱۶ 

  

 دستگاه ۲۳,۲۹۳,۰۰۰

ترول! گرم برای حمل و نگهداری غذای گرم، به ابعاد کل! و 
متر با بدنه خارج! از ورق  سانت! ۱۰۵×۵۵×۹۰ تقریبی

متری، دارای چهار عدد ل\نچه  فوالد زنـF ناپذیر ی, میل!
متر، دو عدد  سانت! ۲۰تا ۱۵سلـف سرویس دردار به عمق 

ی, یEم ودو عدد ی, دوم در قسمـت باالیی و ل\نچه ای 
با درهای کشویی در قسمـت پایین، مجهز به المنـت 

ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید حرارت! خشـ,، به 
کننده دستگاه، جداره ها کال عایق حرارت!  خاموش و روشن

شده. ترول! دارای چهار چرخ الستیE! اسـت که دو عددآن 
 مجهز به ترمزم! باشد.

۳۱۰۵۱۷ 

  

 دستگاه ۱۳,۹۸۱,۰۰۰

کانتر سین! و قاشق و چنگال، با رویه ای از ورق فوالد 
متر و به ابعاد کل!  میل! ۱٫۲۵ضخامـت  به ۱۸٫۸ زنـF ناپذیر

متر، که دارای ی, طبقه برای  سانت! ۸۰×۱۱۰×۱۶۰و تقریبی 
قراردادن سین! و همچنین دو طبقه برای نگهداری کارد، 

های فلزی  قاشق و چنگال اسـت. کانتر به طور کامل از قاب
 دکوراتیو شده است.

۳۱۰۵۱۸ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۵   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۲۴,۱۹۰,۰۰۰

رویه تقویت شده و طبقه میان! و کف از فوالد کانتر ساده، با 
متر، کالف بندی،  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸زنـF ناپذیر 

پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره کال از 
متری، به ابعاد کل! و تقریبی  فوالدزنـF ناپذیر ی, میل!

متر، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی  سانت! ۱۸۰×۸۰×۸۵
 شده است.دکوراتیو 

۳۱۰۵۱۹ 

  

 دستگاه ۲۵,۱۱۴,۰۰۰

کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه میان! و کف 
متر،  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸از فوالد زنـF ناپذیر 

ها و جدارها فوالد زنـF ناپذیر ی,  کالف بندی، پایه
 ۱۸۰×۸۰×۸۵متری ابعاد کل! و تقریبی  میل!

تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو متراسـت، جبهه و  سانت!
 شده اسـت.

۳۱۰۵۲۰ 

  

 دستگاه ۲۶,۵۸۴,۰۰۰

کانتر زیر سماوری، با رویه تقویت شده و طبقه میان! و کف 
متر،  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸از فوالد زنـF ناپذیر 

کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره، 
متر،  به ضخامـت ی, میل! ۱۸٫۸کال از فوالد زنـF ناپذیر 

جبهه   متر اسـت، سانت! ۱۸۰×۸۰×۸۵به ابعاد کل! و تقریبی 
و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده و مجهز به ی, 

متر اسـت، به  سانت! ۱۵تشتـ, شبEه دار آب رو به عرض 
طوری که آب اضاف! سماور از طریق شبEه به فاضالب 

 مرتبط شود.

۳۱۰۵۲۱ 

  

 دستگاه ۳۸,۶۳۸,۰۰۰

کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با طبقات 
 ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸مشبـ, از فوالد زنـF ناپذیر 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو  میل!
به  ۱۸٫۸جداره عایق شده، کال از فوالد زنـF ناپذیر 

حرارت! خشـ, متر، گرمایش با المنـت  ضخامـت ی, میل!
از فوالد زنـF ناپذیر به قدرت حداقل سه کیلو وات، با 
کنترل ترموستاتی, و با کلید قطع و وصل، چراغ سی\نال، به 

متر، جبهه و تمام  سانت! ۱۸۰×۸۰×۸۵ابعاد کل! و تقریبی 
 های فلزی دکوراتیو شده اسـت. کانتر از قاب

۳۱۰۵۲۲ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۶   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۳۷,۹۵۱,۰۰۰

  ماری)، با رویه تقویت شده برای تشتک آبکانتر گرم (بن 
 ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸گرم و بدنه از فوالد زنگ ناپذیر 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو  میل!
به  ۱۸٫۸جداره عایق شده، کال از فوالد زنگ ناپذیر 

متر، بای, وان آب گرم عایق شده در  ضخامـت ی, میل!
 ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸فوالد زنگ ناپذیر سطح باال از ورق 

متر، دارای ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که به  میل!
وسیله المنتهای حرارت! از نوع آبی گرم میشود و در قسمـت 

ای مجهز به درهای کشویی و المنتهای  زیرین کانتر، قفسه
برق! حداقل سه کیلووات. کانتر مجهز به ترموستات، کلید 

، شیر شناور، سرریز و تخلیه اسـت. قسمتهای قطع و وصل
به  ۱۸٫۸قابل رویت کانتر از ورق فوالد زنـF ناپذیر 

 ۱۸۰×۸۰×۸۵متر و به ابعاد کل!  ضخامـت ی, میل!
متر، جبهه و نمای کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده  سانت!
 اسـت.

۳۱۰۵۲۳ 

  

 دستگاه ۵۳,۰۹۶,۰۰۰

از ورق فوالد زنـF  کانتر سرد (یخچال!)، با رویه صاف
متر، با محفظه دو جداره  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸ناپذیر 

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 

برودت!، با کندانسور زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آالت 
کیلو وات و کنترلهای مورد  ۰٫۱۵هوایی به قدرت حداقل 

 متر. سانت! ۱۸۰×۸۰×۸۵لزوم، به ابعاد کل! و تقریبی 

۳۱۰۵۲۴ 

  

 دستگاه ۳۸,۱۸۶,۰۰۰

کانتر سرد (یخچال!)، با رویه صاف از ورق فوالد زنگ 
متر، با محفظه دو جداره  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸ناپذیر 
شده (با پالستوفوم) با درهای مخصوص یخچال! عایق 

(با لوال و یراق آالت مخصوص)، جدارهای داخل و خارج 
با کالف بندی، پایه هاو طبقه های مشبـ, داخل، کال از 
فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به ماشین آالت برودت!، با 

کیلووات و کنترلهای  ۰٫۱۵کندانسور هوایی به قدرت حداقل 
متر و  سانت! ۱۸۰×۸۰×۸۵ابعاد کل! و تقریبی مورد لزوم، به 

مجهز به تشتک سرد شونده از ورق فوالد زنـF ناپذیر 
متر، به ابعاد تقریبی  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸

متر و عایق شده، با ماشینهای برودت!  سانت! ۱۱۰×۵۰×۱۵
 کیلووات و کنترلهای الزم. ۰٫۱۵مستقل به قدرت حداقل 

۳۱۰۵۲۵ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۷   

 
 

       

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

  

 دستگاه ۱۲,۱۱۵,۰۰۰

به  ۱۸٫۸کانتر صندوق، با رویه از فوالد زنگ ناپذیر 
دار  متر، دارای ی, عدد کشوی قفل میل! ۱٫۲۵ضخامـت 

مناسب، برای استفاده ی, دستگاه ماشین صندوق به ابعاد 
و کال از  Lمتر، به شEل  سانت! ۱۳۰×۴۰×۸۵کل! و تقریبی 

 ورق فوالد زنگ ناپذیر و جبهه دکوراتیو.

۳۱۰۵۲۶ 

  

 مترطول ۲,۹۹۳,۰۰۰

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! ۲۵فوالد زنگ ناپذیر به عرض 
 دارد.

۳۱۰۵۲۷ 

  
 مترطول ۱,۵۹۵,۰۰۰

دیواره حفاظ شیشه ای، برای تعبیه در جلوی رف، با 
 متر. به ضخامـت هشـت میل! بستهای الزم

۳۱۰۵۲۸ 

  

 مترطول ۱,۹۹۶,۰۰۰

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.

۳۱۰۵۲۹ 

  

 مترطول ۱,۸۳۴,۰۰۰

متر، ساخته شده از  سانت! ۹۰نرده 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! ۱۲۰های  قایم در فاصله

 دکوراتیو به یEدی\ر متصل شده است.

۳۱۰۵۳۰ 

  
 دستگاه ۴,۲۱۶,۰۰۰

کیلوگرم، با صفحه تخـت  ۲۰۰ظرفیت  ترازوی باسEول!، به
 و وزنه جدا، ساخـت داخل.

۳۱۰۷۰۱ 

  
 دستگاه ۶,۲۵۴,۰۰۰

کیلوگرم، باصفحه تخـت  ۵۰۰ترازوی باسEول!، به ظرفیت 
 و وزنه جدا، ساخـت داخل.

۳۱۰۷۰۲ 

  

 مترطول ۷,۹۶۹,۰۰۰

کابینـت زمین!، بابدنه ساخته شده ازآهن رنـF شده، به 
متر، رویه کابینـت از ورق  میل!ضخامـت حداقل ی, 

متر، با  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸فوالدی زنگ ناپذیر 
ای در قسمـت عقـب که به طور یEپارچه از زیر تقویت و  لبه

صداگیری شده است. رویه درهای دو جداره کابینـت از 
به ضخامـت  ۱۸٫۸قطعات کشیده شده فوالد زنـF ناپذیر 

درها به وسیله لوالهای فلزی متر اسـت.  حداقل ی, میل!
به بدنه متصل بوده و دارای دستگیره اسـت. کابینـت دارای 

به  ۱۸٫۸طبقه میان! قابل تنظیم و از فوالد زنگ ناپذیر 
متر و دارای پایه های قابل تنظیم  میل! ۱٫۲۵ضخامـت 

 ۶۵جوش شده به ریلهای تقویت! زیر اسـت، عمق کل! 
 متر است. ت!سان ۸۵متر و ارتفاع آن  سانت!

۳۱۰۸۰۱ 



   آشپزخانه  . لوازم و یQم  س-  فصل
 ۱۳۹۷مQانیQ- سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  

 

 
 

۱۱۸   

 
 

       

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

  

 مترطول ۶,۳۰۰,۰۰۰

 Fکابینـت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنـ
متر، با رویه، درهای دو جداره از  شده به ضخامـت ی, میل!

به ضخامـت ی,  ۱۸٫۸فوالد کشیده شده زنـF ناپذیر 
متر، که به وسیله لوالهای فلزی به بدنه متصل اسـت و  میل!

طبقه میان! قابل تنظیم از فوالد زنـF ناپذیر دارای ی, 
 ۳۰متر اسـت، کابینـت به عمق  میل! ۱٫۲۵به ضخامـت  ۱۸٫۸

 متر اسـت. سانت! ۶۰و ارتفاع 

۳۱۰۸۰۲ 

  

 مترطول ۵,۶۳۹,۰۰۰

کابینـت زمین!، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، با ی, 
دسـت رنـF روغن! و یا ورق فوالدی سیاه با دو دسـت 
رنـF ضدزنـF و ی, دسـت رنـF روغن!، به ضخامـت 

متری و روکش از  میل! ۱۸متر، با رویه ای از نئوپان  ی, میل!
متر و ارتفاع  سانت! ۵۰فرمیEای استخوان!، کابینـت به عمق 

 متر است. سانت! ۸۵

۳۱۰۸۰۳ 



  گیر . سخت- و دوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۱۹   
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  گیر . سخت- و دوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۰   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۴۴,۶۴۰,۰۰۰

 ۳۰۰۰۰دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۲۶گرین و جریان آب 

۳۲۰۱۰۲ 

  
 دستگاه ۴۹,۷۱۸,۰۰۰

 ۶۰۰۰۰دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۵گرین و جریان آب 

۳۲۰۱۰۳ 

  
 دستگاه ۵۶,۳۵۶,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۸۳گرین و جریان آب  ۱۰۰۰۰۰

۳۲۰۱۰۴ 

  
 دستگاه ۸۱,۶۶۹,۰۰۰

کنترل دست!، به قدرت تصفیه دستگاه سخت! گیر با 
 لیتر در دقیقه. ۱۲۰گرین و جریان آب  ۲۰۰۰۰۰

۳۲۰۱۰۷ 

  
 دستگاه ۹۶,۶۰۰,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۱۹۰تا  ۱۲۰گرین و جریان آب  از  ۲۷۰۰۰۰

۳۲۰۱۰۹ 

  
 دستگاه ۱۱۳,۱۶۵,۰۰۰

قدرت تصفیه  دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به
 لیتر در دقیقه. ۱۹۰گرین و جریان آب  ۳۶۰۰۰۰

۳۲۰۱۱۰ 

  
 دستگاه ۱۴۱,۸۰۴,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۳۲۰تا  ۱۹۰گرین و جریان آب از  ۴۵۰۰۰۰

۳۲۰۱۱۳ 

  
 دستگاه ۱۷۵,۷۷۰,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۲۰تا  ۳۲۰گرین و جریان آب از  ۶۳۰۰۰۰

۳۲۰۱۱۶ 

  
 دستگاه ۲۰۴,۷۳۸,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۹۰تا  ۴۵۰گرین و جریان آب از  ۸۴۰۰۰۰

۳۲۰۱۱۸ 

  
 دستگاه ۲۶۲,۹۳۲,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل دست!، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۹۰گرین و جریان آب  ۱۱۱۰۰۰۰

۳۲۰۱۱۹ 

  
 دستگاه ۶۰,۷۱۳,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۲۶گرین و جریان آب  ۳۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۱ 

  
 دستگاه ۶۴,۵۷۳,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۵جریان آب گرین و  ۶۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۲ 

  
 دستگاه ۷۹,۰۲۵,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۸۳گرین و جریان آب  ۱۰۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۳ 

  
 دستگاه ۱۲۰,۵۷۴,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۱۲۰گرین و جریان آب  ۲۰۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۶ 

  
 دستگاه ۱۳۱,۷۵۱,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۱۹۰تا  ۱۲۰گرین و جریان آب از  ۲۷۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۸ 

  
 دستگاه ۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۱۹۰گرین و جریان آب  ۳۶۰۰۰۰

۳۲۰۲۰۹ 



  گیر . سخت- و دوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۱   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۱۶۵,۴۸۸,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۳۲۰تا  ۱۹۰گرین و جریان آب از  ۴۵۰۰۰۰

۳۲۰۲۱۲ 

  
 دستگاه ۲۲۰,۷۶۳,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۲۰تا  ۳۲۰گرین و جریان آب از  ۶۳۰۰۰۰

۳۲۰۲۱۵ 

  
 دستگاه ۲۶۸,۶۲۹,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۹۰تا  ۴۵۰گرین و جریان آب از  ۸۴۰۰۰۰

۳۲۰۲۱۶ 

  
 دستگاه ۳۱۵,۰۲۹,۰۰۰

دستگاه سخت! گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 
 لیتر در دقیقه. ۴۹۰جریان آب گرین و  ۱۱۱۰۰۰۰

۳۲۰۲۱۷ 



  ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۲   
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  ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای 

  

 

 
 

۱۲۳   

 
 

       

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

  

 کیلوگرم ۶۵,۴۰۰

فشار، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، مخزن تحت 
ها و مشخصات،  به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه

های  شامل بوشن و فلنج به تعداد کاف!، همراه با پایه
 مربوط.

۳۳۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۶۵,۵۰۰

مخزن باز (اتمسفری,)، ساخته شده از ورق فوالدی 
ها و  درنقشهگالوانیزه، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده 

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کاف!، همراه با 
 های مربوط. پایه

۳۳۰۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۴۷,۹۰۰

مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و 
ضخامـت تعیین شده در نقشه ها و مشخصات، با ی, 
دست رنگ ضد زنگ، و دوال گون! و سه قشر قیر برای 

با ی, دست رنـF ضد زنـF و دو دست مخازن دفن!، 
رنـF اکلیل برای مخازن زمین!، شامل پایه و دریچه بازدید 

 و بوشنهای الزم.

۳۳۰۴۰۱ 

  

 فوت مربع ۹۴۱,۵۰۰

کویل، ساخته شده با لوله مس! بدون درز، برای نصـب 
داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنج!، به ظرفیت حرارت! 

انضمام فلنج، مشخـص شده در جدول مشخصات، به 
 واشر و پیچ و مهره الزم.

۳۳۰۵۰۱ 

  
 دستگاه ۳,۵۳۵,۰۰۰

فوت مربع) و  ۲٫۵متر مربع (۰٫۲۳مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۱۰۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۱ 

  
 دستگاه ۹,۶۷۵,۰۰۰

فوت مربع) و  ۸متر مربع (۰٫۷۴مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۱۵۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۲ 

  
 دستگاه ۱۶,۴۸۹,۰۰۰

فوت مربع) و  ۱۵متر مربع (۱٫۳۹مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۲۰۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۳ 

  
 دستگاه ۲۷,۹۵۹,۰۰۰

فوت مربع) و  ۲۷متر مربع ( ۲٫۵۱مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۲۵۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۴ 

  
 دستگاه ۵۵,۰۲۴,۰۰۰

فوت مربع) و  ۶۱(متر مربع  ۵٫۶۷مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۳۰۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۵ 

  
 دستگاه ۷۴,۶۴۰,۰۰۰

فوت مربع) و  ۸۳متر مربع ( ۷٫۷۱مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۳۵۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۶ 

  
 دستگاه ۸۷,۷۷۵,۰۰۰

فوت مربع) و  ۱۰۷متر مربع ( ۹٫۹۴مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۴۰۰قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۷ 

  
 دستگاه ۱۰۶,۱۴۵,۰۰۰

فوت مربع)  ۱۲۹متر مربع ( ۱۱٫۹۸مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۴۵۰و قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۸ 



  ها و مبدل  زناخ. م و سوم  س-  فصل
 ۱۳۹۷واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال فهرست بهای 

  

 

 
 

۱۲۴   

 
 

       

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

  
 دستگاه ۱۳۸,۷۳۹,۰۰۰

فوت مربع)  ۱۷۰متر مربع ( ۱۵٫۷۹مبدل، با سطح حرارت! 
 متر. میل! ۵۰۰و قطر پوسته 

۳۳۰۶۰۹ 



  ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۵   
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  ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۶۱,۷۰۰

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
گرد، نبش!، ناودان!،  ها، ساخته شده از تسمه، میل و دستگاه

و   پروفیلهای مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره
اتصاالت الزم، ی, دست رنگ ضد زنگ و ی, دست 

 مشخصات.رنگ روغن!، طبق نقشه ها و 

۳۴۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۷۵,۵۰۰

بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیوم!، برای نگهداشتن لوله، 
ها، ساخته شده از تسمه و سایر پروفیلها،  کانال و دستگاه

و اتصاالت الزم، طبق نقشه ها و   همراه با پیچ و مهره
 مشخصات.

۳۴۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۹۰,۳۰۰

لوله ها، شامل غلط, چدن! و تکیه گاه،  آویز یا بست برای 
گرد، پیچ و مهره و اتصاالت  پایه از نبش! یا ناودان! با میل

الزم،  با ی, دست رنگ ضد زنگ و ی, دست رنگ 
 روغن!.

۳۴۰۵۰۱ 



   دستمزدی  . کارهای و پنجم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 

  

 

 
 

۱۲۷   

 
 

   دستمزدی  . کارهای و پنجم  س-  فصل
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   دستمزدی  . کارهای و پنجم  س-  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

  

 

 



  کار پای  . مصالح۱  پیوست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مQانیQ- سال 
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  کار پای  . مصالح۱  پیوست
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��(5� c��<B)  ��$T �#  ��(5�  "�� �$G<�  �� �����'�� +(���� "�L��# #��<J�� �� ���$�  ���G�  �,	�$� �  "�D��! /� �� ���I +���	��!  ^��   

.�<!  

6 .��$��)�  �.�  
����L� �  1)���  
�� ��� �# +��!  A�'�� � + "��R  ��� �����'��  %W� �# �� ���I ���� �����'�� �  �6��<�  !  %��,� �#  %��$R  


$F  %��$R ���� �  A$��   +����
����L� .�<!  

7 .���  1)���  %T��   /�H��F 
�>  "��'�  1  ��2 ��$�� &��
��� |���W<� +  �6��W  
���  1)���  
�� ��$T �# ��!  ��(5� 
�>  �;$�  �$G<�  

"��  ��� %��; � +  "#�.���  ���� #��$� ���� �# #�<��� �� .  

8 .&�� I �#  ��$T  ��(5�  �;$�  g�  %�$W� /�  �;$� &�<c'> � +  ��$T  ��(5�  �(\; {�> ���6� +  O$�  1)���  
�� 1)��� .#$� �$G<� ��!  

z��� �� #�/��  !  "�D��! �#  "���'�;��  [*(�� �  � ��� �����'�� h�$� ���� +  "�D��! /� �����'��  ^��   .#$�  
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�� ����1 !"
 �#$� %�&' �' ���($ )'�* +,-�� .!$�/ : %�1 23��� 4�5* 65578 %$�' �� 
�9  
  

 "��'� %�	  %�	 A�$<R  4��5  "��'�  %�	   A�$<R%�	  4��5  

S�.>  �>���  85/0  ���� 9�#�  ��I �)$!  90/0  

S�J>  ]��6�� (\;  90/0  ���� 9$��  
/�D �)$!  90/0  

S��  "/�) ��D  85/0  ���� 9���B�  l'�����)�  85/0  

S>#/��  �	�T  85/0  ���� SC<��  [��R  60/0  

S>#/��#  9�D bI ������ ��#  80/0  ���� S�.>�  #�6� 
��>�L��#  90/0  

S>#=��  ��V� ��#  90/0  ���� S�J>�  jX<  ^�� "�<<!  85/0  

S>#���B  %(J�  90/0  ���� S���  ������� 
�>��� +������� 9/�$)  70/0  

S>#=���  "�L��# "/���� � H��<! 
�> 
��D  90/0  �� 9�  U�I %���� ���J�  85/0  

S>#=���  bI 9�D &!  85/0  �� S���  �� =��I 9/�$)  85/0  

S>�C�>  &!#�� bI  90/0  �� 9�#�  ��V� ��D  85/0  

S>#/$�  U!#�# � �$> c��#  85/0  �� 9$��  ��)�6� � A/�V�  80/0  

S����  U!�$>  90/0  �� 9���B�  ��� � ����� ��>�D  60/0  

���� S��� &	 ���$� +%�$! ���> 90/0  
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�� ����2�&' :% "
 �#$�!  �� :�'; �1 23��� <$% 
�9 

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴۱۰۱۰۱ لوله فوالدی سیاه درزدار. کیلوگرم ۲۹,۴۰۰  

 ۴۱۰۲۰۱ درز.لوله فوالدی سیاه بدون  کیلوگرم ۳۵,۳۰۰  

 ۴۱۰۳۰۱ لوله فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ۴۳,۳۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ لوله چدن! فاضالبی. کیلوگرم ۳۵,۶۰۰  

 ۴۱۰۴۰۲ قطعات اتصال چدن! فاضالبی. کیلوگرم ۶۶,۴۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ لوله پی.وی.س!. کیلوگرم ۵۵,۵۰۰  

 ۴۱۰۶۰۲ قطعات اتصال پی.وی.س!. کیلوگرم ۸۰,۵۰۰  

 ۴۱۰۹۰۱ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی. کیلوگرم   

 ۴۱۱۰۰۱ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی ضد سولفات. کیلوگرم   

 ۴۱۱۱۰۱ لوله مس!. کیلوگرم ۳۴۵,۰۰۰  

  

۱۵۱,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 رادیاتور فوالدی.

۴۱۱۳۰۱ 

  

۲۱۲,۰۰۰ 

یEصد کیلو 
کالری در 

 ساعت

 رادیاتورآلومینیوم!.

۴۱۱۴۰۱ 

 ۴۱۱۵۰۱ ورق گالوانیزه. کیلوگرم ۳۶,۴۰۰  

 ۴۱۱۶۰۱ متر. میل! ۲۵عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ۱۵,۱۰۰  

 ۴۱۱۶۰۲ متر. میل! ۵۰عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ۲۵,۰۰۰  
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��,67 �# ��!  Y�'> /� ��?��  &���� � ,67 /� ��  Y�'> ��/  9�C��  ���� +#$�  <�=>  %'�  1)���  �  ��,67  "�� #��  �	� �  1)���  ����   /�

%'�  AI  � ��,67  &�<c'> �  ��V�  
��F�  4��5 +��!  ��,67  � -��  &��(� ��/  <�=> #��I�� �# �  
��F�  ���*'R �� �$G<� + .#$�  

1X1. 1\�  
�<� ��/  ,67 �>  ,67 /� ��?��  Y�'> � + a��� �� �=C� �$7  J,� 
�>  b$��  &��(�  "��  1\� �  
�<���/  &�)��  ,67   /� ��?��

,67  Y�'> 4��5 �# +  11\� +  
�<���/  &���#  ,67  ,67 /� ��?��  Y�'> 4��5 �# +  21\� +  
�<���/  &��$�  ,67  ?��,67 /� ��  Y�'>  +

4��5 �#  3 � � &�'>  4���� 1\� +  
�<���/  ,67  n 9�  ,67 /� ��?��  Y�'> 4��5 �# +  nb�5 +  �� .#$�  

1X2. 1\�  
�<���/  ,67 �>  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/ � + a��� �� �=C� �$7  J,� 
�>  b$��  &��(�  "��  1\� �  
�<���/  &�)��  ,67  

&����  ,67 /� ��  Y�'> ��/ 4��5 �# +  11\� +  
�<���/  &���#  ,67  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/ 4��5 �# +  21\� +  
�<���/  &��$�  ,67  

&���� ,67 /� ��  Y�'> ��/ 4��5 �# +  3 � � &�'>  4���� 1\� +  
�<���/  ,67  m 9�  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/ 4��5 �# +  mb�5 +  

�� .#$�  

1X3 .4��5  ��,67  )P( !  \��� /�  � ��/ ��#  �� �6��5 +��I  ���  !  � ��D��F �$7  
���  A�'� �� �>  �) 
�<����  9:;�  ]$��� ��!  � 7$W�  


/�� 6��W� (   � �  9�'�  9:;�  A�'� �� ��!  ]$��� H�'R� +  �� .#$�  

1-4 .���v� ���I ����� � ��,67 #��(� ��! 
��F� &�� �# c��<B         a�X�� �X� �XL�# ��X6�� ]$X��� H$X��	 �X�I �# ��F� � �����v� &�� � �<!

�� H�'R� ��(5� ��$T &�� I �# � 6��W� �����v� &�� /� %T�� 4��5    4��X5 "�X� 9�C�� #��I�� �# �<�� �� ]��J� +#$�p  U�X�   �X<��

J,� c��<B .���� "�� �$D � ����F� 
�>   4��5 ���6� ! ���� 
�p I�� �#   k�,W�X�� +XJ,� ���v� � ��! 
��F� &�� �# �)� #$� 6��W� #��

 4��5 �	���#p ��(5� ��$T �# � 6��W� 4��5 &�� ���'� ���� �� �� H�'R� �> .#$�  
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�<���/   = Y�'>0F  
 1\�  
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 1\�  
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 1\�  
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 1\�  
�<���/  ,67  n 9�  ,67 /� ��?��  Y�'>   =Fn  
 1\�  
�<���/  ,67  Y�'> ��/   =0B  

 1\�  
�<���/  ,67  H��  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/   =1B  
 1\�  
�<���/  ,67  9�#  &���� ,67 /� ��  �/Y�'> �   =2B  
 1\�  
�<���/  ,67  9$�  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/   =3B  
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 1\�  
�<���/  ,67  m 9�  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/   =Bm  
  

1\�  %!  
�<���/  A�'� �� b����� �� +  1\�  
�<���/  ,67  Y�'> ,67 + Y�'> ��/ 9�'� +  ��,67  Y�'> /� ��?��  � 9�'� ��,67  &���� ,67 /� ��  Y�'>��/   =S  

S

BmBBBFnFFF
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×
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"��6�  1���$T �# (  !  ��(5�  &��/  
�$7  ! ����  A�'� ��  U��  j� /�  Y�'>  ���F �#  Y*�V�  ���#  ,67 +����  Y�'>  �*T�  !  

J,� �# 
�>  �)��  _VJ�  "�� i:� +  6��W�  4��5  ��,67  �� ���; .#��D  

"��6�  2
�>��! /� �$G<� (  7$W�  
/�� ���6R +  ���  9�'� /�  ���*'R  ���'� ��  ������� ��  �������  �;�� �  !  ^��  �#  A�'� �� /�  

9�C��  .#$�  

"��6�  34��5 (  ��,67  !  � ��D��F �$7  
���  j� �>  
����'� �� /�  H$'J�  &��(�  �� � +#$� 9�'�  9:;�  A�'> ��!  A�'� ��  � 
�<����  

1)���  
�� [*(� +��!  �� &�)�� /� � #��D  ��$T  ��(5�  �$G<� �� .#$�  

"��6�  44��5 (  ��,67  S;� ���B ��  ��6��W� �# ��JR�  �	�D �G� �#  �� c��<B +#$�  S;�  SC<�   /� ��'! =�'� /� �(�5 zM� +����   �D� �

5 j� +���� ��J�� �� �  � ����  S;�  9���B  	�5� =�'� /� �(�  �� .#$�  

H��� 4��5 :  ��,67  
���  j�  A�'� ��   �����VJ�  ! +��/  
���#  �  ,67  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/  "#/�� �  ,67  ,67 /� ��?��  Y�'>  

��� � +  -��  6��W� ��/  �� .#$�  

1\� X  
�<���/  �  ,67  &���� ,67 /� ��  Y�'> ��/ ,67 �> +  400 d��� ���  |�('F +1200 d��� ��� .  

1\� X  
�<���/  ,67  Y�'> ��/  )0B(  =400 d��� ��� .  

1\� X  
�<���/  ,67  Y�'>  )0F(  =600 d��� ��� .  

1\� X  
�<���/  &�)��  &�'># ��  ,67  ,67 /� ��?��  Y�'> ,67 �> +  500 d��� ���  |�('F +5000 d��� ��� .  

1\� X  
�<���/  ,67  S>#/��   =400 d��� ��� .  

1\� X  %!   +�<���/)S(  =1200  +400  +600  +5000  +400 |�('F +7600 d��� ��� .  

 400  =400  ×1  =1B  ×1  

 800  =400  ×2  =2B  ×2  

 1200  =400  ×3  =3B  ×3  

 500  =500  ×1  =1F  ×1  

 1000  =500  ×2  =2F  ×2  

 1500  =500  ×3  =3F  ×3  

 2000  =500  ×4  =4F  ×4  

 2500  =500  ×5  =5F  ×5  

 3000  =500  ×6  =6F  ×6  

 3500  =500  ×7  =7F  ×7  

 4000  =500  ×8  =8F  ×8  

 4500  =500  ×9  =9F  ×9  

 5000  =500  ×10  =10F  ×10  

 4400  =400  ×11  =11F  ×11   

                                                                                                  34300                     d'F   

  1/04510/045121
7600100

34300
1 =+=

×

+=p
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان هاي مختلف جزو مسوولیتدر رشتههاي بهاي واحد پایه تهیه، تدوین و ابالغ فهرست       

) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

شود. این اي کشور انجام میهاي توسعههاي اجراي پروژه)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه20/4/1385

بهاي شود. اولین فهرستهاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ میاالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از ابالغ گردید و از آن پس، فهرست  1355واحد پایه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

 40نظران ارزشمندي که در طول بیش از صاحب داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان وداشت یاد و خاطره و پاسضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم.هاي واحد پایه تالش کردهسال در جریان تدوین فهرست

براي برآورد کشور ، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1397بهاي واحد پایه سال هاي اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است.هگام طرح ها و پروژبهن

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، کارشناسان و 

 بهاي واحد پایه رشته تاسیساتهاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرستنظرانی که در مراحل تعیین قیمتصاحب

 گردد.به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1397مکانیکی سال 

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 

 

 :تاسیسات مکانیکیکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 غالمحسین حمزه مصطفوي (رییس امور نظام فنی و اجرایی)
 )و اجرایی (معاون امور نظام فنی فرقانعسیدجواد 

 سهیال شریعتی
 آباديزینب سقائی نوش

 اسماعیل نعمت طلب
  امیر جهانشاهی
 وندعارف حضرتی
 سعید آسترکی


