
تعالی سمهاب

3283436ش:  ش

ورسازمان  ود  وری  و  ت  ریا
رییس سازمان

 و پیمانکارانهاي اجرایی، مهندسان مشاور  بخشنامه به دستگاه
260459

15/05/1398 تاریخ:

 1398سال توزیع نیروي الکتریکی  بهاي واحد پایه رشته ابالغ فهرست  موضوع :

هاي توسعه، ) قانون احکام دائمی برنامه34به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، موضوع ماده (
هاي عمرانی، به پیوست  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) قانون برنامه و بودجه و آیین23ماده (

االجرا) که الزماز نوع گروه اول (» 1398سال  توزیع نیروي الکتریکیبهاي واحد پایه رشته فهرست«
شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابالغ می

شوند، مورد استفاده قرار گیرد. بعد از ابالغ این بخشنامه تهیه می
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 مقدمه

هایی بوده که از زمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      
) و نظام فنی و 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

هاي  هاي اجراي پروژه یکنواختی در برآورد هزینه)، به منظور ایجاد هماهنگی و 20/4/1385اجرایی کشور (مصوب 
هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم اي کشور انجام می توسعه

یاد شده هاي  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355بهاي واحد پایه در سال  شود. اولین فهرست و پیمانکاران ابالغ می
سازي، بازنگري،  هنگام بهجامعه مهندسی و مجریان کشور هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از 

 اصالح قرار گرفته است.مورد توسعه و 

نظران ارزشمندي که در طول  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی
 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 40بیش از 

هاي مادر  شرکتضمن تشکر از ، 1398 واحد پایه رشته توزیع نیروي الکتریکی سال بهاي    اینک با ابالغ فهرست
، گامی در داشته اندکه در تهیه و تدوین آن مشارکت تهران نیروي برق استان یزد و استان توزیع تخصصی توانیر، 

ها  ه ها، پروژ برآورد بهنگام طرحفنی و اجرایی یکپارچه کشور و  نظام با  اجرایی هاي دستگاه مشارکت هماهنگی و جهت
 .برداشته شده است

نیز مدیران، به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و 
بهاي    فهرستهاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب  نظرانی که در مراحل تعیین قیمت  کارشناسان و صاحب

 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می1398 واحد پایه رشته توزیع نیروي الکتریکی سال 

 آرزومندیم. توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان 

 

 حمید رضا عدل                                                                                                      
 معاون فنی، امورزیر بنایی و تولیدي
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 1398 ته توزیع نیروي الکتریکی سالواحد پایه رشبهاي    فهرستتائید  وتدوین  ،اعضاي کارگروه

  
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 رئیس امور نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران فر سیدجواد قانع
  کار کیهاندخت نازك
 سهیال شریعتی

 آدابی  فرید
 شاهیامیر جهان

 

 سیاهحمید قلم 
 مجتبی عزتی

 محمدرضا بشیري

 

  یزد استان برق نیروي توزیع شرکت
  صحتی محمدرضا

  نواب آرش
  شیبانی اعراب محمد

 نژاد احمدي مرتضی
  محمدي زهرا

 جوکار محمدمهدي
  بزرگ تهران و تهران استان برقنیروي  توزیعهاي  شرکت توانیر،مادر تخصصی   شرکت

  صمدي مهرداد
   شاکري سنح

  دلیانی زهرا
  نیا کاظم علی

  زرین تشت سکینه
 فرجی  ابوالفضل 

 کشور برق پیمانکاران صنفی هاي انجمن کانون
  رضاگودرزي

هاي توزیع برق،  ، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتسندیکاي صنعت برق ایران ندگان جامعه مهندسان مشاورایران،نمای و
 هاي تاسیساتی و صنعتی ایران  کانون انجمن صنفی پیمانکاران برق کشور و سندیکاي شرکت
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 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی
 

 

 رسته نیرو
 

 
 ١٣٩٨سال 

  
 

 فهرست مطالب شماره صفحه
  

 ١ ................................................................................................................. کاربرد دستورالعمل

 ٣ ...............................................................................................................................  اتیکل

 ۵ ............................................................................................................یبتن یها هیپا.  اول فصل

 ٩ ......................................................................................................... یچوب یها هیپا.  دوم فصل

 ١٢ ................................................................................ ترانسفورماتورها و یروغن یها پست.  سوم فصل

 ٣٠ ....................................................................................... یمس متوسط فشار یها کابل.  چهارم فصل

 ۴٣ ......................................................................... ومینیآلوم متوسط فشار یها کابل و ها یهاد.  پنجم فصل

 ۵٩ ................................................................................. فیضع فشار یمس یها کابل و میس.  ششم فصل

 ۶۵ .....................................................................................فیضع فشار ومینیآلوم یها کابل.  هفتم فصل

 ٧١ ............................................................................................................... ها مقره.  هشتم فصل

 ٧۴ ........................................................................................ ها لوله و کاور مفصل، سرکابل،.  نهم فصل

 ١٠١ ....................................................................................................... یفلز یها هیپا.  دهم فصل

 ١٠۵ .............................................................................................. ییروشنا زاتیتجه.  ازدهمی فصل

 ١٠٨ ................................................................................ ییتابلو فیضع فشار زاتیتجه.  دوازدهم فصل

 ١٢٧ .............................................................................. آن لوازم و متوسط فشار یتابلوها.  زدهمیس فصل

 ١۵٠ .................................................................................. شبکه متعلقات و آالت راقی.  چهاردهم فصل

 ١۶٨ ................................................................................................ یریگ اندازه لوازم.  پانزدهم فصل

 ١٧١ ....................................ییهوا متوسط فشار شبکه یها کننده قطع و خطا نشانگر و خازن ر،یبرقگ.  شانزدهم فصل

 ١٨٠ ............................................................................................. ونیاتوماس زاتیتجه.  هفدهم فصل

 ١٨۵ ......................................................................................... متعلقات و یبتن قطعات.  هجدهم فصل

 ١٨٧ .......................................................................................  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  شرح. ١  وستیپ

 ١٨٩ ................................................................................  کارگاه  دنیبرچ و زیتجه  دستورالعمل. ٢  وستیپ

 ١٩۶ ........................................................................................................ دیجد یکارها. ٣ وستیپ
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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 دستورالعمل کاربرد

 
  ، این شاملشود،  بهاي توزیع نیروي الکتریکی نامیده می توزیع نیروي الکتریکی که به اختصار فهرست  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1

 : زیر است  شرح بها، به   فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات  دستورالعمل
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح1  پیوست
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل2  پیوست
 ) کارهاي جدید.3پیوست 

هاي اجرایی موضوع  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه ی کشور و دامنه کاربرد آن طرح. حوزه شمول نظام فنی و اجرای1-2
) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، و 222) قانون برنامه چهارم و یا ماده (160ماده (
 باشد. ش خصوصی میگذاري مشارکتی آنان با بخ هاي سرمایه ها و پروژه طرح

 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  ي برآورد هزینه  نحوه .2
دهـد.    را پوشـش توزیع نیروي الکتریکـی    رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به  فهرست  این  هاي ردیف  شرح .2-1

  نکنـد، شـرح    بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در مواردي
   مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف
دار در دفترچـه مشخصـات فنـی خصوصـی درج      الزم است مشخصات فنی اقالم سـتاره  شوند. می  نامیده دار ستاره  يها ردیف  عنوان و به 
  محاسـبه و در برابـر ردیـف    هاي دوره مبناي این فهرست، و براساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهاي شود.

  فصـل   مقدمـه   انتهـاي  و به   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  رداختپ  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج
 گردد. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط

، 1-2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به   بهاي  اما بدون ، بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  بهاي .2-2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند. این می  عیینت
، بایـد  2-2بند   موضوع   هپای غیر  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1-2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح .2-3

 برسد.  اجرایی  اهدستگ  تصویب کار، به   اجراي ي  برآورد هزینه  بررسی  هنگام
برآورد   مبلغ  به جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .4ـ2

) درصد باشد، الزم 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  ي هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف
با   را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  است دستگاه

  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط  قیمت  ي تجزیه
قرار گیرد. در کارهایی که از طریق   عمل  دار) مالك هاي ستاره ي تهیه و تصویب ردیف ورالعمل نحوه، (بر اساس دست فنی  عالی  شوراي

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15یاد شده به ترتیب پانزده ( شوند، سقف مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می
  ، یـا روش  هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت ها به نآ  ها، بهاي صلف  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي .2-5

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

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

 
 

 

١  
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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

 . است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه
زیـر،    هـاي  ، ضریبها و هزینه آن به   مربوط  هپای غیر  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به   تهیه  هنگام .2-7

 شود. می  ، اعمال8-2در بند   شده  تعیین  روش  طبق
که به صورت مناقصه واگذار  ییکارها يبرا یعمران يها طرح دستمزد نصب در هاي مربوط به ردیفبراي  يباالسر  بیضر .1ـ7ـ2
براي این قسمت . باشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي، و برا30/1برابر  شوند، یم

که به صورت  ییکارها ي، و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بیضر
 . باشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر

 .باشد یم 14/1برابر  یعمران ریغ ای یعمران يها در هر دو حالت طرح مصالحهاي مربوط به  ردیف يبرا يباالسر بیضر
 است.  شده  درج 1  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم  شرح

 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2
 .2  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ي هزینه .3ـ7ـ2
  هـاي  ردیـف   و بر حسـب   تعیین،  فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، براساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  ي هبرآورد هزین  براي .2-8

بهاي کـل   واحد، مقدار و  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این
 شود. می  ، تهیه ستا ها ردیف
مصـالح و  بهـاي  باشد دو زیرردیف وجود دارد کـه زیرردیـف اول    که داراي شماره و شرح مشخص می هر ردیفبراي ،  فهرست  در این

  بهـاي کـل    . از جمـع  اسـت   ردیـف زیر  واحـد آن   مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل باشد مبلغ هر زیرردیف زیرردیف دوم دستمزد نصب می
آیـد.   مـی   دسـت  نظر بـه   کار مورد  بها براي  فهرست  این  مبلغ  جمع ها فصل  مبالغ  فصل و از جمع  ، مبلغ هر فصل به   مربوط  هاي ردیفزیر

  آن بـه  ،  کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن   ي ه، و هزین شده  ضرب  درپی پی  صورت به  فهرست  مبلغ  جمع  ، بهاي و ضریب منطقه  باالسري ضریب
  ضـمیمه  3و 2، 1  هـاي  هـا و پیوسـت   فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به  کارخواهد  اجراي ي هبرآورد هزین ،شود، نتیجه می  اضافه
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان ( کار بها و مقادیر  فهرست  عنوان ، به  شده  تهیه  ، مجموعۀ شده

آنهـا را،    دربـاره   اطالعاتی  هر نوع  طور کلی  و به  وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس3
  فنـی   و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ي هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهؤم  از نظر قیمت  که

 کند.  درج ي کنترل کیفیت و بازرسی فنی همراه با دستورالعمل نحوه  پیمان  خصوصی
بها و مقادیر یا برآورد   ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي ي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .4

  طور جداگانه به   مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به   مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي ي  هزینه
  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتیب  این به   اجرا که  ي و مقادیر یا برآورد هزینه بها  شود. فهرست می  تهیه

بها و مقادیر یا   فهرست  عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به   تفکیک کار به   مختلف  هاي برآورد بخش  برآورد که   خالصه
  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  یکدیگر ملحق کار، به   اجراي  ي برآورد هزینه

 .شود می  تهیه ها) رشته
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  کلیات
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  
  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل ي ه، مقدم مفاد کلیات .1
واحـد هـر     بهـاي   بلکه،  کار نیست  کامل  مشخصات  ي هکنند  تعیین  ، به تنهایی ها و کلیات فصل  ي هدر مقدم  شده  درج  ها و شرح ردیف  شرح .2

 بهـا   فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی از ردیف  یک
 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر

هـاي توسـعه و احـداث و     در پـروژه  توزیع انرژي الکتریکـی   ي هرشت به   طمربو  کارهاي  اجراي  ي ههزین  بها، متوسط  فهرست  این  هاي قیمت .3
  تـأمین   همچنـین  ودر زیرردیف دسـتمزد   و ابزار  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري و به   تأمین  هاي هزینه  و شامل  بودهسازي  اصالح و بهینه

و  اسـت در زیرردیـف مصـالح    مصـالح   ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه  مصالح  ندازيو بارا  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح
در مواردي که عنوان خط گـرم در شـرح ردیـف آورده نشـده اسـت        ها، صرف نظر شده است براي اختصار از درج این موارد در شرح ردیف

 باشد. ي زیرردیف دستمزد براساس نصب به صورت خط سرد می هزینه
،  زمـین   سختی  بابت  بهایی  اضافه  ونهگ. هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي . قیمت4

در   بـه صـراحت    چـه کند، جز آن  تر یا مخصوص کار را مشکل  اجراي  دیگر که موارد و  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیه یا ارتفاع  عمق
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  این
  هـیچ   کیلومتر، براي 30مازاد بر  ي  و هزینه  است  شده  بینی پیش مصالح  ردیفزیر  کیلومتر در قیمت 30  تا فاصله  مصالح  براي  حمل ي  . هزینه5

 نخواهد شد.  رداختپ  از مصالح  یک
 نهیلحاظ شده است و بابت آن هز ،(در صورت لزوم)  و مهره چیپ انواعتهیه و نصب هزینه  ي این فهرستها بهاي کلیه ردیفدر . 6

 .شود ینم منظوراي  جداگانه
  به  کار منضم  اجراي  ي در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  ي و هزینه باالسري اي، منطقه   هاي ضریب  به  مربوط  مبلغ. 7

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان
 باشد. قابل پرداخت نمی

بـا    آن  ي دیگـر، یـا مقایسـه     هـاي  بها با فهرسـت   فهرست  این  ي هبا یکدیگر، یا مقایسبها   فهرست  این  هاي فصل  ه ياز مقایس  گیري  . با نتیجه8
  پرداخـت   ، قابـل  اسـت   شـده   تعیـین   بـه صـراحت    جز آنچهه ب  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  ي تجزیه روز یا استناد به   هاي قیمت
 . نیست

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  کهبها   فهرست  از این  . در هر بخش9
ها در مقدمات فصول آورده شـده اسـت. بـدیهی اسـت مشخصـات فنـی تجهیـزات پیمـان          مشخصات فنی پایه تجهیزات مربوط به ردیف. 10

انـد،   ان و آخرین ویرایش استانداردهاي مرتبط با آن که در مشخصات مذکور ذکر شدهبراساس مشخصات فنی مندرج در شرایط خصوصی پیم
 خواهد بود.

 مشاور برسد.  تأیید مهندس به   از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  . نمونه11
  هـا، صـورت   مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  بعاد کارهايا  کارها، براساس  گیري . اندازه12
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به   گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  در مواردي گیرد. می
آنهـا بـا     هـا، بایـد مطابقـت    کشـی  ، ماننـد کابـل   آنها بعداً میسر نیسـت   کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  یاتی. عمل13

 شود.  جلسه  مشاور، صورت  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي نقشه
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  کلیات
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  
شـود و   نچه تجهیزي قبالً نصب شده باشد و پیمانکار نسبت به جمع آوري آن اقدام نماید این فعالیت به عنـوان برکنـاري شـناخته مـی    .چنا14

ي  گردد نحـوه بـرآورد هزینـه    آوري تجهیز آن را دوباره نصب کند به مجموعه این دو فعالیت جابجایی اطالق می چنانچه پیمانکار بعد از جمع
 ایی تجهیزات در مقدمه فصول آورده شده است.برکناري و جابج

 در صـورت  با درج تعـداد آنهـا در زیرردیـف مصـالح هـر ردیـف و درج عـدد صـفر در زیرردیـف دسـتمزد آن ردیـف            کار پاي  . مصالح15
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت 

 نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورتجلسات که باید براساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر16
هـاي اجرایـی، مشخصـات فنـی عمـومی،       . صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و براسـاس نقشـه  16-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:
 نکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه.. نام کارفرما، مهندس مشاور، پیما16-1-1
 . ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه.16-1-2
 . ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار.16-1-3
 م عملیات.. متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجا16-1-4
صورتجلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسـات  . 16-2

باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضـوع کـار و    
خالصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه صورتجلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هـر دلیـل ابـالغ    جدول 

نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیـه صورتجلسـه اصـالحی را بـه اطـالع مهنـدس مشـاور و        
آن در صورت نیاز به تهیه صورتجلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفتـه انجـام شـود.     پیمانکار برساند. پس از

پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورتجلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـأخیر ابـالغ شـود،    
هلت سه هفته) در ابالغ صورتجلسه اصالحی و پرداخـت مبلـغ مربـوط بـه آن، براسـاس دسـتورالعمل       میزان تأخیر به وجود آمده (نسبت به م

 گردد. مربوط، در رسیدگی به تأخیرات پیمان منظور می
باشد. ابالغ صورتجلسات توسـط کارفرمـا بـه منظـور مسـتند سـازي مـدارك و         صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی رتجلسات بوده و از تعهدات و مسوولیتصو
و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تأیید باالترین  . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد16-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می
هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز  .16-4

 باشد. نمی

 . است  شده  محاسبه 1397سال   چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  این. 17
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 های بتنی پایه .فصل اول 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های بتنی فصل اول . پایه

 مقدمه
شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش  درجهاي مورد نیاز براي تجهیزات  . مشخصات فنی تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون1

 باشد. وزارت نیرودستورالعمل هاي منتشرشده توسط 
ي توأم سولفات و کلرید، نظیر مناطق جنوبی کشور قرار دارند از سیمان  ها و یا حمله ي سولفات هاي بتنی که در معرض حمله . براي پایه2

 یید کارفرما و مشاورأتد. استفاده از سیمان پوزوالنی منوط به شو استفاده می 5ان تیپ هاي قوي، از سیم ي سولفات و براي حمله 2تیپ 
 باشد. می
 .شود پرداخت نمی اي هیچگونه هزینه ،ها مد نظر کارفرما ها و همچنین افزودنی . بابت تغییر نوع سیمان مورد استفاده در پایه3
هاي بتنی  ناري پایهي برک هزینه ،الً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شونداین فصل قب هاي ردیف هاي درج شده در . چنانچه پایه4
 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،ردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوندزیر 6/0
 باشد. نیرو وزارتهاي بتنی باید براساس دستورالعمل منتشر شده توسط  . انبارش، جابجایی و حمل پایه5
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به6

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

 متري 9پایه بتنی چهارگوش  01
 متري 12پایه بتنی چهارگوش  02
 متري 15چهارگوش پایه بتنی  03
 متري 9پایه بتنی گرد  04
 متري 12پایه بتنی گرد  05
 متري 15پایه بتنی گرد  06
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 بتنیهای  پایه .فصل اول 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۵,٨۶۶,٠٠٠ 

 اصله

متر و قدرت  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو. ٢٠٠نامی 

٠١٠١٠١ 

    ١,٢٣۵,٠٠٠ 

    ۶,٩٠١,٠٠٠ 

 اصله

متر و قدرت  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠نامی 

٠١٠١٠٢ 

    ١,۴٧١,٠٠٠ 

    ٨,۵٣۶,٠٠٠ 

 اصله

متر و قدرت  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠نامی 

٠١٠١٠٣ 

    ١,۵٨٧,٠٠٠ 

    ٩,١٣۶,٠٠٠ 

 اصله

متر و قدرت  ٩پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠نامی 

٠١٠١٠۴ 

    ١,٩٩٣,٠٠٠ 

    ٩,١٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ٢٠٠قدرت نامی 

٠١٠٢٠١ 

    ٢,٢١٩,٠٠٠ 

    ٩,٨٩۶,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠قدرت نامی 

٠١٠٢٠٢ 

    ٢,۴٨٧,٠٠٠ 

    ١٢,٨۴٢,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠قدرت نامی 

٠١٠٢٠٣ 

    ٢,۶٨١,٠٠٠ 

    ١٣,٩٨۶,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١٢پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠قدرت نامی 

٠١٠٢٠۴ 

    ٣,٠١٨,٠٠٠ 

    ١٧,۶٢٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و قدرت  ١٢به ارتفاعپایه بتنی چهار گوش مسلح 
 کیلوگرم نیرو ١٢٠٠  نامی

٠١٠٢٠۵ 

    ٣,٢٢٣,٠٠٠ 

    ١۴,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع  
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠  قدرت نامی

٠١٠٣٠١ 

    ٣,٠۵٢,٠٠٠ 

    ١٨,٠٢٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع  
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠  قدرت نامی

٠١٠٣٠٢ 

    ٣,٣٩٣,٠٠٠ 
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 بتنیهای  پایه .فصل اول 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١٩,٩۴٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع  
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠  قدرت نامی

٠١٠٣٠٣ 

    ٣,٨۴٩,٠٠٠ 

    ٢٣,٢٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ١۵پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع  
 کیلوگرم نیرو ١٢٠٠  قدرت نامی

٠١٠٣٠۴ 

    ۴,٠۶٩,٠٠٠ 

    ٧,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ٢٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠١ 

    ١,٢٣۵,٠٠٠ 

    ١٠,٠٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠٢ 

    ١,۴٧١,٠٠٠ 

    ١٢,٣۵٨,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠٣ 

    ١,۵٨٠,٠٠٠ 

    ١٢,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠۴ 

    ١,٩٩٣,٠٠٠ 

    ١٣,٢٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده
 کیلوگرم نیرو ١٠٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠۵ 

    ١,٩٩٣,٠٠٠ 

    ١۵,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر و  ٩به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده
 کیلوگرم نیرو ١٢٠٠  قدرت نامی

٠١٠۴٠۶ 

    ١,٩٩٣,٠٠٠ 

    ١١,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ٢٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠١ 

    ٢,٢١٩,٠٠٠ 

    ١٢,٠٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠٢ 

    ٢,۴٨٧,٠٠٠ 

    ١۴,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠٣ 

    ٢,۶٨١,٠٠٠ 
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 بتنیهای  پایه .فصل اول 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١۶,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠۴ 

    ٣,٠١٨,٠٠٠ 

    ١٧,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ١٠٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠۵ 

    ٣,٢٢٣,٠٠٠ 

    ٢٠,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١٢به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ١٢٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۵٠۶ 

    ٣,٢٢٣,٠٠٠ 

    ١٨,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١۵به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۴٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۶٠٢ 

    ٣,٠۵٢,٠٠٠ 

    ٢٢,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١۵به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ۶٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۶٠٣ 

    ٣,٣٩٣,٠٠٠ 

    ٢٣,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١۵به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ٨٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۶٠۴ 

    ٣,٨۴٩,٠٠٠ 

    ٢۴,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١۵به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده 
 کیلوگرم نیرو ١٠٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۶٠۵ 

    ۴,٠۶٩,٠٠٠ 

    ٢۶,۵٧٩,٠٠٠ 

 اصله

متر  ١۵به ارتفاع   پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش تنیده
 کیلوگرم نیرو ١٢٠٠  و قدرت نامی

٠١٠۶٠۶ 

    ۴,٠۶٩,٠٠٠ 
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 های چوبی پایه .فصل دوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های چوبی فصل دوم . پایه

 مقدمه
آخرین ویرایش  مطابق با شده در این فصل باید درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. ولد سوم) منتشر شده توسط وزارت نیرخطوط هوایی توزیع (ج استاندارد
کالس  هاي چوبی با به عنوان پایه نیمه سنگین و پایه 4و  3کالس  هاي چوبی با به عنوان پایه سنگین و پایه 2و  1هاي چوبی با کالس  . پایه2
 .باشد می سبکوان پایه به عن 7و  6 ،5
زیرردیف دستمزد نصب و چنانچه  6/0هاي چوبی  برکناري پایه ي هزینه ،. چنانچه پایه چوبی موجود در محل توسط پیمانکار برکنار شود3

 زیرردیف دستمزد نصب می باشد. 6/1ي جابجایی آن  هزینه ،شودجابجا 
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و رهشما نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به4

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 متري 8پایه چوبی  01

 متري 9پایه چوبی 02

 متري 11پایه چوبی 03

 متري 12پایه چوبی  04

 متري 14پایه چوبی  05
 متري 15پایه چوبی  06
 متري 18چوبی پایه  08
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 های چوبی پایه .فصل دوم 
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  

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

    ٩,٨۴٣,٠٠٠ 
 اصله

 متری سبک ٨پایه چوبی 
٠٢٠١٠١ 

    ١,١۵٩,٠٠٠ 
    ١٠,٧٨٨,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ٨پایه چوبی 

٠٢٠١٠٢ 
    ١,١۵٩,٠٠٠ 
    ١١,٢۶١,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ٨پایه چوبی 

٠٢٠١٠٣ 
    ١,١٩۴,٠٠٠ 
    ١۴,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ٩پایه چوبی 

٠٢٠٢٠١ 
    ١,٢٧٨,٠٠٠ 
    ١۶,٣۴٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ٩پایه چوبی 

٠٢٠٢٠٢ 
    ١,٢٧٨,٠٠٠ 
    ١٧,٠۶٨,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ٩پایه چوبی 

٠٢٠٢٠٣ 
    ١,٢٧٨,٠٠٠ 
    ١۶,٩٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ١١پایه چوبی 

٠٢٠٣٠١ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ١٨,۶۵٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ١١پایه چوبی 

٠٢٠٣٠٢ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ١٩,۴٨٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ١١پایه چوبی 

٠٢٠٣٠٣ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ١٩,٠٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ١٢پایه چوبی 

٠٢٠۴٠١ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ٢٠,٩۶٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ١٢پایه چوبی 

٠٢٠۴٠٢ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ٢١,٨٩٨,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ١٢پایه چوبی 

٠٢٠۴٠٣ 
    ١,٧٣٧,٠٠٠ 
    ٢٩,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ١۴پایه چوبی 

٠٢٠۵٠١ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ٣١,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ١۴پایه چوبی 

٠٢٠۵٠٢ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ٣٢,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ١۴پایه چوبی 

٠٢٠۵٠٣ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ٣٩,٣٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ١۵پایه چوبی 

٠٢٠۶٠١ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ۴١,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری نیمه سنگین ١۵پایه چوبی 

٠٢٠۶٠٢ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ۴۴,٨٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ١۵پایه چوبی 

٠٢٠۶٠٣ 
    ٢,٠۵٨,٠٠٠ 
    ۵۵,٣٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سبک ١٨پایه چوبی 

٠٢٠٨٠١ 
    ٢,۵٩٨,٠٠٠ 
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 های چوبی پایه .فصل دوم 
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  

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

    ۵٨,٣٩٣,٠٠٠ 
 اصله

 متری نیمه سنگین ١٨پایه چوبی 
٠٢٠٨٠٢ 

    ٢,۵٩٨,٠٠٠ 
    ۶١,٣٩٣,٠٠٠ 

 اصله
 متری سنگین ١٨پایه چوبی 

٠٢٠٨٠٣ 
    ٢,۵٩٨,٠٠٠ 

 
 

 

١١  
 

 

Page 16www.barghnews.com



 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های روغنی و ترانسفورماتورها فصل سوم . پست

 مقدمه
باید مطابق  8و 6،  5،  4هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. شده توسط وزارت نیرو هاي منتشر با آخرین ویرایش دستورالعمل
بوشینگ این  .باشند . تمام ترانسفورماتورهاي روغنی مجهز به منبع انبساط روغن، درجه روغن نما و یا از نوع هرمتیک با رله مربوطه می2

 .شود ي پرداخت نمی ا تواند داراي جعبه کابل یا بدون آن باشد و بابت این موارد هزینه ع پالگین یا معمولی است و میترانسفورماتورها از نو
باشند و براي سایر ترانسفرماتورها  کاوا و باالتر مجهز به ترمومتر روغن می 630. تمام ترانسفورماتورهاي روغنی با منبع انبساط با قدرت 3

 از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود. بایدنظر گرفته نشده است و در صورت نیاز  ي ترمومتر در هزینه
باشند و براي سایر ترانسفورماتورها  کاوا و باالتر مجهز به رله بوخهلتز می 1000. تمام ترانسفورماتورهاي روغنی با منبع انبساط با قدرت 4

 از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود. دبای و در صورت نیاز ي رله بوخهلتز در نظر گرفته نشده است  هزینه
 باشند. یا کمتر می 'ABها داراي سطح تلفات  . تمام ترانسفورماتورها و پست5
قابل کیلو ولت بوده و با کلید دستی از خارج  20و  11در قسمت فشار متوسط داراي دو ولتاژ  5. چنانچه ترانسفورماتورهاي سه فاز گروه 6

 د.وش میاضافه  مربوطه درصد به بهاي ردیف هاي 15تبدیل باشد، 
در قسمت فشار ضعیف آنها یک کلید  و باشند می GIS هاي فشار متوسط هاي پد مانتد نیمه روغنی از نوع رینگی با سلول . تمام پست7

و  GISتابلوي فشار متوسط درخواست کارفرما بهاي واحد ردیف لحاظ شده است . هرگاه به اتوماتیک اصلی متناسب با قدرت پست در 
هاي  ز ردیفا بایدبراي این تجهیزات  اضافه شدهبهاي واحد ردیف  ،گیري اضافه شود فیدرهاي اضافی فشار ضعیف و تجهیزات اندازه

 د.شوهاي مربوطه لحاظ  فصل
 ولتی را داشته باشد. 250هاي حداکثر  درصد در پله ±10میزان. تقویت کننده ولتاژ اتوماتیک تک فاز (اتوبوستر) باید قابلیت تغییر ولتاژ به 8
هاي  درصد در پله 5درصد و کاهش آن به میزان  15. تقویت کننده ولتاژ سه فاز (اتوترانسفورماتور) باید قابلیت افزایش ولتاژ به میزان 9

 ولتی را داشته باشد. 500حداکثر 
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،برکنار شوندفصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار این  هاي ردیف . چنانچه تجهیزات درج شده در10

باشد. جابجایی و برکناري تجهیزات شماره گروه  زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .شود شامل این ضرایب نمی 24
 است. هشد درج صفحه بعد جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به11
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 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 ولت 400/20000پست پد مانتد نیمه روغنی  14 ولت 400/11000ترانسفورماتور روغنی سه فاز  04
 کیلوولت 11تقویت کننده اتوماتیک ولتاژ (اتوبوستر) تک فاز  17 ولت 400/20000ترانسفورماتور روغنی سه فاز  05
 کیلوولت 20تقویت کننده اتوماتیک ولتاژ (اتوبوستر) تک فاز  18 ولت 400/33000ترانسفورماتور روغنی سه فاز  06
 کیلوولت 33تقویت کننده اتوماتیک ولتاژ (اتوبوستر) تک فاز  19 ولت 400/11000ترانسفورماتور خشک  07
 11(اتوترانسفورماتورسه فاز)  on loadتقویت کننده ولتاژ با تپ چنجر  20 ولت 400/20000ترانسفورماتورخشک  08

 کیلوولت
 20انسفورماتورسه فاز) (اتوتر on loadتقویت کننده ولتاژ با تپ چنجر  21 ولت 400/33000ترانسفورماتور خشک  09

 کیلوولت
 33(اتوترانسفورماتورسه فاز)  on loadتقویت کننده ولتاژ با تپ چنجر  22 ولت 400/11000پست پد مانتد تمام روغنی  10

 کیلوولت
 MOFروغنی  گیري اندازه ترانسفورماتور 23 ولت 400/20000پست پد مانتد تمام روغنی  11

 سایرتجهیزات ترانسفورماتور 24 ولت 400/33000پست پد مانتد تمام روغنی  12
   ولت 400/11000پست پد مانتد نیمه روغنی  13
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 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ١٢٧,۶٧٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵با قدرت 

٠٣٠۴٠١ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ١۶٧,۶۴٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠با قدرت 

٠٣٠۴٠٢ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٢٠۵,٩٧٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٧۵با قدرت 

٠٣٠۴٠٣ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٢٣٧,٣٩۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 آمپرکیلو ولت ١٠٠با قدرت 

٠٣٠۴٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣٠٣,۵٨٣,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵با قدرت 

٠٣٠۴٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣١٣,۶۵٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠۴٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣۶٩,٩٨۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠۴٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٠١,٩۴۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۴٠٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٧٢,٧٣٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠۴٠٩ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۵۶٧,٢٢۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١٠ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶۵٩,۵۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٠٣,٩۶٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠۴١٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩۵٢,۶۵٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١٣ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,١١٣,٧٢۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز 
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١۴ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 
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 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ١,٣۴٠,٢٧٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۴١۵ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ١,۶۶٢,٧۶۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز 
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١۶ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٩٨,٩٧۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۴١٧ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١٣٢,٨۶٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵با قدرت 

٠٣٠۵٠١ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ١٩٠,۶٢٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠با قدرت 

٠٣٠۵٠٢ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٢٢٨,٨٢٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٧۵با قدرت 

٠٣٠۵٠٣ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٢٧٩,٨٧٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠با قدرت 

٠٣٠۵٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣٣٣,۴۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵با قدرت 

٠٣٠۵٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣۶٨,۴٠٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠۵٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٠٩,١٢٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠۵٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٧۶,۴۶٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۵٠٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۵۶٠,٢٩۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠۵٠٩ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶٨٩,٨٢۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١٠ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٨١,۴٢٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 
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 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ١,٠۴١,٠٧۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠۵١٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١٧۶,۵۴٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١٣ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۴٠١,١۵١,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١۴ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۵٧٠,٩٠٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۵١۵ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٠۴,۴٧۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١۶ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٣۴٩,۵٨۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١٧ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,۵٧۵,۴٨۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠٠با قدرت 

٠٣٠۵١٨ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١٨٠,٩۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵با قدرت 

٠٣٠۶٠١ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٢۶٠,١٧٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠با قدرت 

٠٣٠۶٠٢ 

    ٣,٨٠٠,٠٠٠ 

    ٣٢٣,٣٩٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٧۵با قدرت 

٠٣٠۶٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٣۶۵,٣٩٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠با قدرت 

٠٣٠۶٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٢٩,٢٨٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵با قدرت 

٠٣٠۶٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۴٧٠,٧٠٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠۶٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۵۶٨,۴٨٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠۶٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 
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 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ۶٠٧,۵٠۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز 
 کیلو ولت آمپر٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۶٠٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧٠٣,٧۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠۶٠٩ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٩۶,۶٢٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١٠ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١٠٩,۴٨٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٣٣۴,٨٣٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠۶١٢ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۵٠٨,۴٣۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١٣ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٨٣۶,٢٢۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز 
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١۴ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٢۵,٩٩۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠۶١۵ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٧١٩,٣٨۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١۶ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٣,١۴٢,٠٢۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور روغنی سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠۶١٧ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۶٠٧,۴١۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠سه فاز   ترانسفورماتور خشک 
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠٧٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶۴۶,٠۶٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠٧٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶٧٣,٨٩٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٧٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧۴۴,٨٠٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠٧٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 
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    ٧٧٧,٨۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 ولت آمپرکیلو ۴٠٠با قدرت 

٠٣٠٧٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٨۵,۶۵٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٧٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١١٣,۵۶٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠٧٠٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٣٢۶,٧٨٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠٧٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۵۴۴,٠٠٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٧١٠ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٧٩٨,٣٢۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٧١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,١۶٨,٣١٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت  ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠٧١٢ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,۶١۶,٢٣٣,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت  ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٧١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٣,٠۵٣,٣١٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت  ١١٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٧١۴ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۵٢٩,١١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠سه فاز   ترانسفورماتور خشک 
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠٨٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶١٧,۶٢٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠٨٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ۶۴۴,٢۴٣,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٨٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧١٢,٠١١,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠٨٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧۴٣,۵٨۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 ولت آمپرکیلو ۴٠٠با قدرت 

٠٣٠٨٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 
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    ٨۴۶,۶١٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٨٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠٧۵,۵۶٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠٨٠٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٢٨٢,۴٠٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠٨٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۴٩٢,١۶٣,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٨١٠ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٧٣٧,٧۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٨١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٩۵,٠٧۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠٨١٢ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,۵٢٧,۶٣٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٨١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,٩۴٩,۶٩٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٢٠٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 کیلو ولت آمپر٢۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٨١۴ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۶٩۵,٣۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠سه فاز   ترانسفورماتور خشک 
 کیلو ولت آمپر١۶٠با قدرت 

٠٣٠٩٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧٣٩,۶١٠,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠با قدرت 

٠٣٠٩٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٧٧١,۵٢١,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 ولت آمپرکیلو ٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٩٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨۵٢,٧۶٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٣١۵با قدرت 

٠٣٠٩٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٩٠,۶٢٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠با قدرت 

٠٣٠٩٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠١۴,١۵٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 کیلو ولت آمپر۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٩٠٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 
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    ١,٢٨٨,۶٧۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠با قدرت 

٠٣٠٩٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۵٣۶,۴٨٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠با قدرت 

٠٣٠٩٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٧٨٧,٩٨۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٩١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٨٢,۴۵۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠با قدرت 

٠٣٠٩١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,۵١٠,٨٧٣,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز 
 کیلو ولت آمپر١۶٠٠با قدرت 

٠٣٠٩١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٣,٠٢٩,۵١٢,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠٠با قدرت 

٠٣٠٩١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٣,۵٣۵,۵۶٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت ٣٣٠٠٠٫۴٠٠ترانسفورماتور خشک سه فاز  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠٠با قدرت 

٠٣٠٩١۴ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۶٢٣,٣١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٢۶,۵٣٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨۶٠,٣٧٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٩۴,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩۴٩,١١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠١۵,٧١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠۶ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,١٢٨,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠٧ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 
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    ١,٢٧٨,۵١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۵١٩,٧١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۶٨۶,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ١,٨٩٨,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠۵۵,۶٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,٠٩۵,۴۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٠١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٧٩۴,٣١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٨٨٨,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩٨٢,۴١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠٧۶,٩١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١۴١,٧١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٢٠٨,٣١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠١٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٣١٧,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢٠ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۴۵٢,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢١ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 
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    ١,٧٠٣,٣١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢٢ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٨٧٠,٧١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢٣ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٧٩,٠٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢۴ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٢۵٧,٢٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢۵ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,٣٠٠,۴۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٠٢۶ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۶٩١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩١٧,۶١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩۵۵,٢١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩٩٢,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠۵٣,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١٢٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠۶ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٢۵٢,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠٧ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۴١٩,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۶٨٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١٠٩ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

 
 

 

٢٢  
 

 

Page 27www.barghnews.com



 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ١,٨٧٢,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,١٠٨,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٢٨٣,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,٢٨۴,۴۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١١١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٨٨١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٩٨۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٠٩٠,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,١٩۵,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٢۶٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١٨ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٣۴١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١١٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۴۶٢,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢٠ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,۶١٢,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢١ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٨٩١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢٢ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٧٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢٣ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 
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    ٢,٣٠٩,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢۴ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,۵٠٧,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢۵ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ٢,۵١۵,۴۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١١٢۶ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١,٠٢۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٣٢٠,۵۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۴٨۵,۵۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۵٨٨,٠۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۶٨١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠۵ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٧٧١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠۶ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٩٣۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠٧ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,١۶١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٣۴١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢٠٩ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٧٧۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٣٣٨,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢١١ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 
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    ٣,٩۵۶,٩٣٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۴,٠٠٠,۴۵٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز شعاعی با قدرت 

٠٣١٢١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١,٣٢٠,۵۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۴٨۵,۵۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۵٨٨,٠۶٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۶٨١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١٧ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٧٧١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ١,٩٣۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢١٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,١۶١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢٠ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٣۴١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢١ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٧٧۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢٢ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٣٣۶,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢٣ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٩۵۶,٩٣٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢۴ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۴,۵۴۶,۵١٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی 
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢۵ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

 
 

 

٢۵  
 

 

Page 30www.barghnews.com



 های روغنی و ترانسفورماتورها پست .فصل سوم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

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

    ۴,۵٩٩,٧٠٨,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٣٣٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد تمام روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٢٢۶ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١,٢١۶,٩۵۴,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠١ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۵٢٠,٠۵۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۶٩٠,٧١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٨٧٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٩۵۴,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٢,٠٣١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٢,١۶۴,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠٧ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٣۴۵,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,۶٠٨,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٧٧١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٨٣۴,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٣١۵,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۴,١٢۵,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ١١٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١٣١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 
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    ١,٢۶٨,۵٠۵,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠١ 

    ۴,٣٠٩,٠٠٠ 

    ١,۵٢٠,٠۵۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠٢ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,۶٨٨,۴۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠٣ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٨٧٧,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١۶٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠۴ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ١,٩٢۴,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠۵ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٢,٠٣١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠۶ 

    ۴,٨١٧,٠٠٠ 

    ٢,١۶۴,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٣١۵فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠٧ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٣۴۵,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 
 کیلو ولت آمپر۴٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠٨ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,۶٠٨,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۵٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴٠٩ 

    ۶,٧٣٧,٠٠٠ 

    ٢,٧٧١,٨١٩,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر۶٣٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴١٠ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٢,٨٣۴,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر٨٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴١١ 

    ٧,٢۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٣١۵,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی 
 کیلو ولت آمپر١٠٠٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴١٢ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ۴,١٢۵,١٨٧,٠٠٠ 

 دستگاه

ولت سه ٢٠٠٠٠٫۴٠٠پست پدمانتد نیمه روغنی  
 کیلو ولت آمپر١٢۵٠فاز رینگی با قدرت 

٠٣١۴١٣ 

    ٧,٧۵۵,٠٠٠ 

    ١,٩٧۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری جهت سطح ولتاژ  ۵٠  اتوبوستر تکفاز 
  کیلو ولت١١

٠٣١٧٠١ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 
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    ٢,٠٨۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری جهت سطح ولتاژ  ١٠٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت١١

٠٣١٧٠٢ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,٣٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ١۵٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت١١

٠٣١٧٠٣ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,۶۵۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ٢٠٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت١١

٠٣١٧٠۴ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ١,٩٧۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ۵٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت٢٠

٠٣١٨٠١ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٨۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ١٠٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت٢٠

٠٣١٨٠٢ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,٣٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ١۵٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت٢٠

٠٣١٨٠٣ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,۶۵۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ٢٠٠اتوبوستر تکفاز  
  ولتکیلو ٢٠

٠٣١٨٠۴ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,٣۴۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری جهت سطح ولتاژ  ۵٠اتوبوسترتکفاز  
  کیلو ولت٣٣

٠٣١٩٠١ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,۴٩۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ١٠٠اتوبوسترتکفاز  
  کیلو ولت٣٣

٠٣١٩٠٢ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٢,٧۵۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

جهت سطح ولتاژ   آمپری ١۵٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت٣٣

٠٣١٩٠٣ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٣,٠٩۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری جهت سطح ولتاژ  ٢٠٠اتوبوستر تکفاز  
  کیلو ولت٣٣

٠٣١٩٠۴ 

    ۴,۵۵۶,٠٠٠ 

    ٣,٧٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ چنجر  ۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت١١آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٠٠١ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٩٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ چنجر  ١٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز 
  کیلو ولت١١آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٠٠٢ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۴,٣٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ١۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
 کیلو ولت١١چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٠٠٣ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 
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    ۴,٩٩٠,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ٢٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت١١چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٠٠۴ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٧٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ چنجر  ۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٢٠آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢١٠١ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٩٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ١٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٢٠چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢١٠٢ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۴,٣٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ١۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٢٠چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢١٠٣ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۴,٩٩٠,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ٢٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
 کیلو ولت٢٠چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢١٠۴ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۴,۴٠۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ چنجر  ۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٣٣آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٢٠١ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۴,۶٨۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ١٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٣٣چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٢٠٢ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۵,١۶۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ١۵٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٣٣چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٢٠٣ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ۵,٨١۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

آمپری با تپ  ٢٠٠اتوترانسفورماتور سه فاز  
  کیلو ولت٣٣چنجر آنالین جهت سطح ولتاژ 

٠٣٢٢٠۴ 

    ١٣,٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣٢۴,۵۴۶,٠٠٠ 

 دستگاه

ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه گیری ترکیبی  
جریان و ولتاژ برای نصب در محیط 

 کیلو ولت ٣٣ولتاژ   ) جهت سطحMOFبیرون(

٠٣٢٣٠٣ 

    ١,٨٨٠,٠٠٠ 

    ١۶,٠٧٧,٠٠٠ 
 دستگاه

  رله بوخهولتز
٠٣٢۴٠١ 

    ١٩,٨٠٠ 
    ١٧,١١٨,٠٠٠ 

 دستگاه
 ترمومتر جهت حفاظت ترانسفورماتور

٠٣٢۴٠٢ 
    ١٩,٨٠٠ 
    ١,۶٠٢,٠٠٠ 

 عدد
 کفشک ترانسفورماتور

٠٣٢۴٠٣ 

    ١٩,٨٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل

 مقدمه
 ساخته شده باشند. IEC60502-2یا INSO3569-2 استاندارد این فصل، باید طبق  هاي ردیف هاي فشار متوسط درج شده در . کابل1
کیلو ولت درج شده است و مرجع استاندارد  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502-2کیلو ولت در استاندارد  33و  11. ولتاژ 2

ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان  این کابل ترین پارامتر است. اصلی BSI6622استاندارد  33و  11ولتاژي 
فوق، کابل BSI و   IECو پارامترهاي وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در IEC60038در استاندارد  Umلذا طبق تعریف ولتاژ  .است

هاي  ساخت کابل برايمرجع استاندارد  است، BSI کیلو ولت در استاندارد 33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و  10/6
 باشد. می  IEC60502مذکور 

هاي مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا  به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیماین فصل  هاي ردیف درج شده در "شیلد". واژه 3
به کار رفته در این فصل به معناي حفاظ مکانیکی بوده و شامل  "زره"هم چنین واژه  ،باشد پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزي کابل می

 باشد. م یا آلیاژ آلومینیوم میسیم یا نوارهایی از جنس فوالد گالوانیزه، آلومینیو
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هاي ردیف . چنانچه تجهیزات درج شده در4

 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 کیلوولت سه رشته بدون زره 20کابل  07 کیلوولت تک رشته بدون زره 11کابل  01
 دار کیلوولت سه رشته زره 20کابل  08 دار کیلوولت تک رشته زره 11کابل  02
 کیلوولت تک رشته بدون زره 33کابل  09 کیلوولت سه رشته بدون زره 11کابل  03
 دار کیلوولت تک رشته زره 33کابل  10 دار کیلوولت سه رشته زره 11کابل  04
 کیلوولت سه رشته بدون زره 33کابل  11 کیلوولت تک رشته بدون زره 20کابل  05
 دار کیلوولت سه رشته زره 33کابل  12 دار کیلوولت تک رشته زره 20کابل  06
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۴٢٧,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠١ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ۵١٨,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠٢ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ۶٧۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٧٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠٣ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ٨۵۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٩۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠۴ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ١,٠٢٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٢٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠۵ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ١,٢٨٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠۶ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ١,۵۴۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠٧ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,٩٣٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠٨ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٢,٣۶٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠١٠٩ 

    ۴٠,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۴٩٨,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣۵و به مقطع 

٠۴٠٢٠١ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ۵٩۵,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠٢ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ٧۵۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠٣ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ٩۴۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۴٠٢٠۴ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ١,١١۴,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠۵ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,٣٨٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠۶ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,۶۴٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۴٠٢٠٧ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٢,٠۵٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠٨ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,۴٨٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ١١کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۴٠٢٠٩ 

    ۴۵,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,١١۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠١ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,۴٠٠,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠٢ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,٨٨٢,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠٣ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٢,۴۴٠,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٩۵و به مقطع N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠۴ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,٩۵۴,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠۵ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٣,۶٢٢,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠۶ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ۴,۴٢٠,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠٧ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ۵,۶۴٠,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠٨ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ۶,٩٣۴,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت١١کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٣٠٩ 

    ٨١,١٠٠ 

 
 

 

٣٣  
 

 

Page 38www.barghnews.com



 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,٢٧٠,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣۵و به مقطع 

٠۴٠۴٠١ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,۵٧۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×۵٠و به مقطع 

٠۴٠۴٠٢ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٢,٠٧١,٠٠٠ 

 متر

سه   فوالدی گالوانیزهکیلو ولت زره دار با نوار ١١کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYBY نوع

٠۴٠۴٠٣ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ٢,۶۵١,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۴٠۴٠۴ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ٣,١٧٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل 
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY مربع. متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع 

٠۴٠۴٠۵ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ٣,٨۶٠,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل 
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع 

٠۴٠۴٠۶ 

    ٨١,١٠٠ 

    ۴,۶٧٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل   
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١٨۵وبه مقطع 

٠۴٠۴٠٧ 

    ٩١,١٠٠ 

    ۵,٩١٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل 
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٢۴٠وبه مقطع 

٠۴٠۴٠٨ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ٧,٣۶۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه١١کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣٠٠و به مقطع 

٠۴٠۴٠٩ 

    ١١۵,٠٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۴٧٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠١ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ۵۶۵,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠٢ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ٧٢۵,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٧٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠٣ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ٩١١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٩۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠۴ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ١,٠٧٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٢٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠۵ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ١,٣۴۴,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠۶ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,۶٠٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠٧ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٢,٠٠٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠٨ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٢,۴٣۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی ٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠۵٠٩ 

    ۴۵,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۵٧٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣۵و به مقطع 

٠۴٠۶٠١ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۶۵۵,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠٢ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ٨٢٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠٣ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ١,٠١١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۴٠۶٠۴ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,١٨٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل   
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠۵ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,۴۵۵,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠۶ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,٧٢٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۴٠۶٠٧ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٢,١٣٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠٨ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,۵٧١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، ٢٠کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۴٠۶٠٩ 

    ۵٢,٠٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,٢٧۴,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠١ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,۵۶٧,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠٢ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٢,٠۶۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠٣ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,۶٣۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠۴ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٣,١۵٨,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠۵ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ٣,٨٣۴,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠۶ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ۴,۶۵١,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠٧ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ۵,٨٨۶,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل 
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠٨ 

    ٨١,١٠٠ 

    ٧,١٩۴,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت٢٠کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٧٠٩ 

    ٩١,١٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,۴٨٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣۵و به مقطع 

٠۴٠٨٠١ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,٧٨٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×۵٠و به مقطع 

٠۴٠٨٠٢ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ٢,٣٠٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٧٠و به مقطع 

٠۴٠٨٠٣ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ٢,٨٨۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۴٠٨٠۴ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ٣,۴٢۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع 

٠۴٠٨٠۵ 

    ٨١,١٠٠ 

    ۴,١١٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع 

٠۴٠٨٠۶ 

    ٩١,١٠٠ 

    ۵,٠٨٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١٨۵وبه مقطع 

٠۴٠٨٠٧ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ۶,٣۴٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٢۴٠وبه مقطع 

٠۴٠٨٠٨ 

    ١١۵,٠٠٠ 

    ٧,۶٩٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه٢٠کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣٠٠و به مقطع 

٠۴٠٨٠٩ 

    ١۴۵,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۵۶٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠١ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ۶٣٢,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠٢ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۶٣٢,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٧٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠٣ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ٧٩٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٩۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠۴ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ٩٨۵,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٢٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠۵ 

    ٣٢,۴٠٠ 

    ١,١۵٩,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١۵٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠۶ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×١٨۵و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠٧ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,۶٩٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٢۴٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠٨ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,١٠٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی مسی، عایق پلی  ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ١×٣٠٠و به مقطع  N2XSYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴٠٩٠٩ 

    ۴۵,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ۶۴٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣۵و به مقطع 

٠۴١٠٠١ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۶۴١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع 

٠۴١٠٠٢ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ٧٩٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع 

٠۴١٠٠٣ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ١,١٠٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع 

٠۴١٠٠۴ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,٢٨۴,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع 

٠۴١٠٠۵ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,۵۵٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع 

٠۴١٠٠۶ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,٨٣۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع 

٠۴١٠٠٧ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٢,٢۵٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته،  ٣٣کابل  
با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۴١٠٠٨ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٢,۶٩٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته، با  ٣٣کابل 
هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 
مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع 

٠۴١٠٠٩ 

    ۵١,٩٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,٢٩۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠١ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,٨١٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل   
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠٢ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٢,٣٢٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٧٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠٣ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٢,٩٠۶,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٩۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠۴ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ٣,۴۴٧,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٢٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠۵ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ۴,١٣۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١۵٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠۶ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ۴,٩۶۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×١٨۵و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠٧ 

    ٨١,١٠٠ 

    ۶,٢١٨,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٢۴٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠٨ 

    ٩١,١٠٠ 

    ٧,۵٢٩,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی مسی، عایق پلی   کیلو ولت ٣٣کابل  
اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی 

 ٣×٣٠٠و به مقطع  N2XSEYپی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی

٠۴١١٠٩ 

    ١٠۴,٠٠٠ 
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 های فشار متوسط مسی فصل چهارم . کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  

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

    ١,۵۵۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣۵و به مقطع 

٠۴١٢٠١ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ٢,٠٨۵,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×۵٠و به مقطع 

٠۴١٢٠٢ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ٢,۶١۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٧٠و به مقطع 

٠۴١٢٠٣ 

    ٨١,١٠٠ 

    ٣,٣۴۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٩۵و به مقطع 

٠۴١٢٠۴ 

    ٨١,١٠٠ 

    ٣,٩٠٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع 

٠۴١٢٠۵ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ۴,۶١٨,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع 

٠۴١٢٠۶ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ۵,۴٧٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×١٨۵وبه مقطع 

٠۴١٢٠٧ 

    ١١۵,٠٠٠ 

    ۶,٧۵۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٢۴٠وبه مقطع 

٠۴١٢٠٨ 

    ١١۵,٠٠٠ 

    ٨,١٠۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و 
نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

N2XSEYBY  مربع. متر میلی ٣×٣٠٠و به مقطع 

٠۴١٢٠٩ 

    ١۴۵,۵٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی

 مقدمه
 ساخته شده باشند. IEC60502-2یا INSO3569-2 استاندارد این فصل، باید طبق  هاي هاي فشارمتوسط زمینی درج شده در ردیف ل. کاب1
کیلو ولت درج شده است و مرجع استاندارد  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502-2کیلو ولت در استاندارد  33و  11. ولتاژ 2

ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان  ترین پارامتر این کابل است. اصلی BSI6622استاندارد  33و  11ولتاژي 
فوق، کابل BSI و   IEC و پارامترهاي وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در IEC60038در استاندارد  Umاست. لذا طبق تعریف ولتاژ 

هاي  ساخت کابل برايمرجع استاندارد  ،است BSIکیلو ولت در استاندارد  33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و  10/6
 باشد. می  IEC60502مذکور 

هاي مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا  این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم هاي ردیف درج شده در "شیلد"واژه . 3
به کار رفته در این فصل به معناي حفاظ مکانیکی بوده و شامل  "زره"باشد هم چنین واژه  کابل می پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزي

 باشد. سیم یا نوارهایی از جنس فوالد گالوانیزه، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم می
باید مطابق با  20تا 13شماره گروه هاي براي تجهیزات ذکر شده در  هاي مورد نیاز تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون . مشخصات فنی4

 باشد. وزارت نیروآخرین ویرایش دستورالعمل هاي منتشر شده توسط 
ها عالوه بر  باشند با این تفاوت که این هادي می CCهاي هوایی روکشدار  داراي ساختار مشابه با هادي CCTهاي هوایی  روکشدار  . هادي5

و براي ولتاژ  1/1کیلو ولت  20دارند که حداقل ضخامت میانگین این الیه براي ولتاژ  HDPEنس یک الیه بیرونی از ج XLPEالیه روکش 
کیلو  20براي ولتاژ  متر میلی 5/5باشد. همچنین مجموع ضخامت دوالیه داراي حداقل مقدار میانگین برابر  می متر میلی 6/1کیلو ولت برابر  33

 باشد. کیلو ولت می 33براي ولتاژ  متر میلی 8ولت و 
گردد و جنس هادي آن آلومینیوم  دار استفاده می هاي فاصله دار هادي آلومینیوم با روکش سه الیه است که در شبکه . منظور از کابل فاصله6

و روکش بیرونی از جنس  XLPE  هاي روکش شامل پوشش نیمه رسانا، عایق از جنس باشد و الیه خالص به هم تابیده و فشرده شده می
HDPE  .کیلو ولت از هادي سه  11دار با ولتاژ  شبکه کابل فاصله در اجراياست که برخی از مشخصات اصلی آنها در جداول زیر آمده است

 د.شو کیلو ولت استفاده می 20الیه 
 کیلو ولت 20دار  مشخصات کابل فاصله 5 -1جدول 

سطح 
مقطع 
 نامی
 

(𝒎𝒎𝟐) 
 

تعداد و 
حداقل 
قطر 
 ها رشته

No×mm)( 

 متوسط قطر
 هادي

 
(mm) 

متوسط  ضخامت روکش
قطر 

بیرونی 
 کابل
 

(mm) 

حداکثر 
مقاومت 

DC 
 c 20دردماي

(Ω-km) 

حداقل 
استقامت 
کششی 
هادي 

 c 20دماي
(N) 

ظرفیت 
جریان 

در 
 هواي
(A) 

الیه 
نیمه 
 رسانا
mm)( 

 عایق
 

(mm) 

روکش 
 بیرونی
(mm) 

70 77/2×12 10 4/0 2/3 2/3 5/23 443/0 42/10 229 
120 3/3×15 2/13 4/0 2/3 2/3 7/26 253/0 518/18 321 
150 66/3×15 8/14 4/0 2/3 2/3 4/28 206/0 457/22 371 
185 88/2×30 2/16 4/0 2/3 2/3 7/29 164/0 974/28 429 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 کیلوولت 33دار  مشخصات کابل فاصله 5 -2جدول 

سطح 
مقطع 

 نامی
 

(𝒎𝒎𝟐) 

تعداد و 
حداقل 

قطر 
 ها رشته

No×mm)( 

 متوسط قطر 
 هادي

 
(mm) 

متوسط  ضخامت روکش 
قطر 

بیرونی 
 کابل

 
(mm) 

حداکثر 
مقاومت 

DC 
 c 20دردماي
(Ω-km)  

حداقل 
استقامت 
کششی 
هادي 
 c 20دماي
(N) 

ظرفیت 
جریان 

در 
 هواي

(A)  

الیه 
نیمه 
 رسانا
mm)( 

 عایق 
 

(mm) 

روکش 
 بیرونی
(mm) 

70 77/2×12 10 4/0 5/4 2/3 26 443/0 42/10 227 
120 3/3×15 2/13 4/0 5/4 2/3 3/29 253/0 518/18 318 
150 66/3×15 8/14 4/0 5/4 2/3 8/30 206/0 457/22 367 
185 88/2×30 2/16 4/0 5/4 2/3 2/32 164/0 974/28 425 

 
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هاي ردیف . چنانچه تجهیزات درج شده در7

 زیرردیف دستمزد نصب می باشد. 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به .8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول 5 -3جدول 

شماره 
 گروه

شماره  شرح مختصر گروه
 گروه

 شرح مختصر گروه

 دار کیلوولت سه رشته زره 33کابل  12 کیلوولت تک رشته بدون زره 11کابل  01
 کیلوولت 20کابل خودنگهدار  13 دار کیلوولت تک رشته زره 11کابل  02
 کیلوولت 33کابل خودنگهدار  14 کیلوولت سه رشته بدون زره 11کابل  03
 هادي بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژي 15 دار کیلوولت سه رشته زره 11کابل  04
 هادي بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد 16 کیلوولت تک رشته بدون زره 20کابل  05
 کیلوولت 20هادي روکشدار تمام آلومینیوم آلیاژي  17 دار زرهکیلوولت تک رشته  20کابل  06
 کیلوولت 33هادي روکشدار تمام آلومینیوم آلیاژي  18 کیلوولت سه رشته بدون زره 20کابل  07
 20هادي روکشدار آلومینیوم تقویت شده با فوالد  19 دار کیلوولت سه رشته زره 20کابل  08

 کیلوولت
 33هادي روکشدار آلومینیوم تقویت شده با فوالد  20 تک رشته بدون زرهکیلوولت  33کابل  09

 کیلوولت
 کیلوولت 20دار  کابل فاصله 21 دار کیلوولت تک رشته زره 33کابل  10
 کیلوولت 33دار  کابل فاصله 22 کیلوولت سه رشته بدون زره 33کابل  11
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢۴٣,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل   
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠۵٠١٠١ 

    ١٨,٢٠٠ 

    ٢٧٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠۵٠١٠٢ 

    ٢٠,٣٠٠ 

    ٣٠۵,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠۵٠١٠٣ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ٣٣۶,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠۵٠١٠۴ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ۴٣۵,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١۵٠

٠۵٠١٠۵ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ۴٨۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٨۵

٠۵٠١٠۶ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ۵۴٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠۵٠١٠٧ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۶١٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ١١کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٣٠٠

٠۵٠١٠٨ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ٣١٩,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠١ 

    ٢٢,٨٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٣۵٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠٢ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ٣٩٣,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠٣ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۴٢٧,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠۴ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۵٣۴,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠۵ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۵٨٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠۶ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۶۵۴,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک رشته  ١١کابل 
با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد 
و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 

NA2XSYBY  مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع 

٠۵٠٢٠٧ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ٧٣٢,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ١١کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠٢٠٨ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ۵٣۴,۵٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق   کیلو ولت ١١کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSEYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×۵٠

٠۵٠٣٠١ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۶۶٢,۵٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ١١کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵٠٣٠٢ 

    ٣٣,٠٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۶۶٢,۵٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ١١کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵٠٣٠٣ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٨٧٢,۵٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق   کیلو ولت ١١کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSEYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٢٠

٠۵٠٣٠۴ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ١,٠۵٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ١١کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵٠٣٠۵ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,٢٠٩,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق   کیلو ولت ١١کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSEYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵

٠۵٠٣٠۶ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,۴٠۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ١١کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٢۴٠به مقطع 

٠۵٠٣٠٧ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,۶٣١,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق   کیلو ولت ١١کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSEYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٣٠٠

٠۵٠٣٠٨ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٧۴٠,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠۴٠١ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ٨۵١,۵٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٧٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠۴٠٢ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ٩٨٣,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
اتیلن کراس لینک،  رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی

شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 
 مربع. متر میلی ٣×٩۵وبه مقطع  NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠۴٠٣ 

    ۵١,٩٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,٠٩۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠۴٠۴ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ١,٢٩٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠۴٠۵ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ١,۴۶٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع.متر میلی ٣×١٨۵مقطع  به و NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠۴٠۶ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ١,۶٨٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ١١کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع.متر میلی ٣×٢۴٠مقطع  به و NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠۴٠٧ 

    ٨١,١٠٠ 

    ٢,٠۶۴,٠٠٠ 

 متر

سه  دار با نوار فوالدی گالوانیزه کیلو ولت زره ١١کابل 
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع.متر میلی ٣×٣٠٠مقطع  به و NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠۴٠٨ 

    ٩١,١٠٠ 

    ٢٩٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠۵٠۵٠١ 

    ٢٠,٠٠٠ 

    ٣٢٢,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠۵٠۵٠٢ 

    ٢٢,٨٠٠ 

    ٣۶٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠۵٠۵٠٣ 

    ٢۴,٢٠٠ 

    ٣٩٢,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠۵٠۵٠۴ 
 

    ٢۴,٢٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۴٩۶,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١۵٠

٠۵٠۵٠۵ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۵۴٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٨۵

٠۵٠۵٠۶ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۶١١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠۵٠۵٠٧ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۶٨٧,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٢٠کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٣٠٠

٠۵٠۵٠٨ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ٣٨٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠١ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ۴١٨,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠٢ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۴۶٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠٣ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۴٩٩,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠۴ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۶٠٧,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠۵ 

    ٣٠,٣٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۶۶٧,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠۶ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ٧۴٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠٧ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٨٢١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٢٠کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵٠۶٠٨ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٧٣٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×۵٠به مقطع 

٠۵٠٧٠١ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٨٣٩,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵٠٧٠٢ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٩۶۶,۵٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵٠٧٠٣ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,٠٧۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٢٠به مقطع 

٠۵٠٧٠۴ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,٢۶۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵٠٧٠۵ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,۴٣٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵به مقطع 

٠۵٠٧٠۶ 

    ۵١,٩٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,۶۴٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق   کیلو ولت٢٠کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSEYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٢۴٠

٠۵٠٧٠٧ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ١,٨٩١,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت٢٠کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٣٠٠به مقطع 

٠۵٠٧٠٨ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ٩۵١,۵٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠٨٠١ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,٠٧۴,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٧٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠٨٠٢ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ١,٢١٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٩۵و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠٨٠٣ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ١,٣۴٢,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠٨٠۴ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    

 
١,۵۵٠,٠٠٠ 

 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

 

٠۵٠٨٠۵ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ١,٨۶٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١٨۵و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵٠٨٠۶ 

    ٨١,١٠٠ 

 
 

 

۵١  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢,١٠١,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع.متر میلی ٣×٢۴٠مقطع  به و NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠٨٠٧ 

    ٩١,١٠٠ 

    ٢,٣٨٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٢٠کابل 
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع.متر میلی ٣×٣٠٠مقطع  به و NA2XSEYBYنوع 

٠۵٠٨٠٨ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ٣۵۶,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠۵٠٩٠١ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ٣٩۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠۵٠٩٠٢ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۴٣۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠۵٠٩٠٣ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۴٧٢,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠۵٠٩٠۴ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ۵٧٨,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل 
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١۵٠

٠۵٠٩٠۵ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ۶٣۶,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×١٨۵

٠۵٠٩٠۶ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٧٠۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠۵٠٩٠٧ 

    ۴۵,۵٠٠ 

 
 

 

۵٢  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧٨٣,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت تک رشته، با هادی آلومینیوم ، عایق  ٣٣کابل  
پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش 

و به مقطع  NA2XSYخارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ١×٣٠٠

٠۵٠٩٠٨ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ۴۶۴,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠١ 

    ٢٨,٠٠٠ 

    ۵٠۵,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٧٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠٢ 

    ٣٠,٣٠٠ 

    ۵۵۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٩۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠٣ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ۵٩۶,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠۴ 

    ٣٣,٠٠٠ 

    ٧١٠,۵٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١۵٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠۵ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٧٧۶,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×١٨۵و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠۶ 

    ٣۶,۴٠٠ 

    ٨۵١,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠٧ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ٩۴٠,٠٠٠ 

 متر

کیلو ولت زره دار با نوار آلومینیومی تک  ٣٣کابل  
رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 مربع. متر میلی ١×٣٠٠و به مقطع  NA2XSYBYنوع 

٠۵١٠٠٨ 

    ۴٠,۵٠٠ 

 
 

 

۵٣  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٩٧٨,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×۵٠به مقطع 

٠۵١١٠١ 

    ۴٠,۵٠٠ 

    ١,٠٩۶,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٧٠به مقطع 

٠۵١١٠٢ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,٢٣۶,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٩۵به مقطع 

٠۵١١٠٣ 

    ۴۵,۵٠٠ 

    ١,٣۶٣,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٢٠به مقطع 

٠۵١١٠۴ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,۵۶۵,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١۵٠به مقطع 

٠۵١١٠۵ 

    ۵١,٩٠٠ 

    ١,٧۴٨,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵به مقطع 

٠۵١١٠۶ 

    ۶٠,٨٠٠ 

    ١,٩٨٠,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٢۴٠به مقطع 

٠۵١١٠٧ 

    ۶۶,٣٠٠ 

    ٢,٢٢۶,٠٠٠ 

 متر

سه رشته، با هادی آلومینیومی،   کیلو ولت ٣٣کابل  
عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و 

و  NA2XSEYپوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع 
 مربع. متر میلی ٣×٣٠٠به مقطع 

٠۵١١٠٨ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ١,٢۴٨,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠١ 

    ٧٢,٩٠٠ 

 
 

 

۵۴  
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,٢۴٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٧٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠٢ 

    ٧٢,٩٠٠ 

    ١,۵٠۶,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٩۵و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠٣ 

    ٨١,١٠٠ 

    ١,٨١٧,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١٢٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠۴ 

    ٨١,١٠٠ 

    ٢,٠۴٨,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١۵٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠۵ 

    ٩١,١٠٠ 

    ٢,٢۵٩,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×١٨۵و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠۶ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ٢,۵١۵,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٢۴٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠٧ 

    ١٠۴,٠٠٠ 

    ٢,٨٠٣,٠٠٠ 

 متر

سه   کیلو ولت زره دار با نوار فوالدی گالوانیزه ٣٣کابل  
رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، 
شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی. وی. سی از 

 متر میلی ٣×٣٠٠و به مقطع  NA2XSEYBYنوع 
 مربع.

٠۵١٢٠٨ 

    ١١۵,٠٠٠ 

    ٩٣٢,۵٠٠ 
 متر

 ٣×٣۵+۴٣سطح مقطع کابل خودنگهدار آلومینیوم به 
 کیلو ولت ٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی

٠۵١٣٠١ 

    ١٢١,٠٠٠ 
    ١,٠٠٠,٠٠٠ 

 متر
 ٣×٧٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی
٠۵١٣٠٢ 

    ١٣۴,٠٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 

 متر
 ٣×١٢٠+۶٠سطح مقطع کابل خودنگهدار آلومینیوم به  

 کیلو ولت ٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی
٠۵١٣٠٣ 

    ١۵١,۵٠٠ 

    ١,۴۶٣,٠٠٠ 

 متر
 ٣×١۵٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع   

 کیلو ولت ٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی
٠۵١٣٠۴ 

    ١٧١,۵٠٠ 

    ١,٠٠٢,٠٠٠ 
 متر

 ٣×٣۵+۴٣به سطح مقطع کابل خودنگهدار آلومینیوم  
 کیلو ولت ٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی

٠۵١۴٠١ 

    ١٣۴,٠٠٠ 

    ١,٢١٧,٠٠٠ 

 متر

 ٣×٧٠+۶٠کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع  
 کیلو ولت ٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی

٠۵١۴٠٢ 

    ١۵١,۵٠٠ 

    ١,۴٣٣,٠٠٠ 

 متر

 ٣×١٢٠+۶٠به سطح مقطع کابل خودنگهدار آلومینیوم 
 کیلو ولت ٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی

٠۵١۴٠٣ 

    ١٧١,۵٠٠ 

    ١,۴۶٣,٠٠٠ 

 متر

 ٣×١۵٠+٨٨کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع 
 کیلو ولت ٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی

٠۵١۴٠۴ 

    ١٩۴,٠٠٠ 

کیلو  ۵٠٠,٢٢٣    
 گرم

هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  
 میلی متر مربع ۵٠مقطع 

٠۵١۵٠١ 
    ۵٧,٨٠٠ 
    ٢٢۴,۵٠٠ 

 کیلوگرم
هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  

 میلی مترمربع ٧٠مقطع 
٠۵١۵٠٢ 

    ۴١,١٠٠ 

    ٢٢٧,۵٠٠ 

 کیلوگرم

هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  
 میلی متر مربع ١٢٠مقطع 

٠۵١۵٠٣ 

    ٢٧,١٠٠ 

    ٢٢۶,۵٠٠ 

 کیلوگرم

هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  
 میلی متر مربع ١٨۵مقطع 

٠۵١۵٠۴ 

    ١٧,٢٠٠ 

    ٢١٠,۵٠٠ 

 کیلوگرم

هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد  
FOX 

٠۵١۶٠١ 

    ۵٢,٢٠٠ 

کیلو  ۵٠٠,٢١٠    
 گرم

هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد  
MINK 

٠۵١۶٠٢ 

    ٣٢,٣٠٠ 

کیلو  ۵٠٠,٢٢٠    
 گرم

هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد  
HYENA 

٠۵١۶٠٣ 

    ١٨,٧٠٠ 

کیلو  ۵٠٠,٢٢٠    
 گرم

هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد  
WOLF 

٠۵١۶٠۴ 

    ١٢,۵٠٠ 

کیلو  ٢٢۵,۵٠٠    
 گرم

هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فوالد  
LYNX 

٠۵١۶٠۵ 

    ١٢,٢٠٠ 
    ۶٩,٨٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار  

 کیلو ولت٢٠میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ٧٠مقطع 
٠۵١٧٠١ 

    ٨,٣٣٠ 
    ١٠٩,٠٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار 

 کیلو ولت٢٠میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ١٢٠مقطع 
٠۵١٧٠٢ 

    ٨,٨٠٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١۶٧,٠٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار 

 کیلو ولت٢٠میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ١٨۵مقطع 
٠۵١٧٠٣ 

    ٩,٣٠٠ 
    ١١۶,٠٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTهادی روکشدار 

 کیلو ولت٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ٧٠مقطع 
٠۵١٧٠۴ 

    ٨,٧۶٠ 

    ١٨٠,٠٠٠ 

 متر

تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTروکشدارهادی  
 کیلو ولت٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ١٢٠مقطع 

٠۵١٧٠۵ 

    ٩,٣٧٠ 

    ٢٣۴,٠٠٠ 

 متر

تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTهادی روکشدار 
 کیلو ولت٢٠مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ١٨۵مقطع 

٠۵١٧٠۶ 

    ١٠,٢٠٠ 

    ٧۴,٨٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار 

 کیلو ولت٣٣میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ٧٠مقطع 
٠۵١٨٠١ 

    ٨,۵٩٠ 
    ١١٧,٠٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار 

 کیلو ولت٣٣میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ١٢٠مقطع 
٠۵١٨٠٢ 

    ٩,٠۵٠ 
    ١٧٩,٠٠٠ 

 متر
تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCهادی روکشدار 

 کیلو ولت٣٣میلی متر مربع با ولتاژ نامی  ١٨۵مقطع 
٠۵١٨٠٣ 

    ٩,٨۴٠ 
    ١٠۵,٠٠٠ 

 متر

تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTهادی روکشدار 
 کیلو ولت٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ٧٠مقطع 

٠۵١٨٠۴ 

    ٩,٣٠٠ 

    ١٨٠,٠٠٠ 

 متر

تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTهادی روکشدار 
 کیلو ولت٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ١٢٠مقطع 

٠۵١٨٠۵ 

    ١٠,٢٠٠ 

    ٢٠١,٠٠٠ 
 متر

تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح  CCTروکشدار  هادی 
 کیلو ولت٣٣مربع با ولتاژ نامی  متر میلی ١٨۵مقطع 

٠۵١٨٠۶ 
    ١٠,٩٠٠ 
    ۶٩,٨٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCهادی روکش دار 

MINK  کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠١ 

    ٨,۵٩٠ 

    ١٢۶,٠٠٠ 

 متر

آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCهادی روکش دار  
HYENA  کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی 

٠۵١٩٠٢ 

    ٩,٠۶٠ 
    ١۶٧,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCهادی روکش دار 

WOLF  کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠٣ 

    ١٠,٢٠٠ 
    ٩٩,٨٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با  CCTروکش دار   هادی 

 کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی  MINKفوالد 
٠۵١٩٠۴ 

    ٩,٠۵٠ 
    ١٧٣,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTهادی روکش دار 

HYENA  کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠۵ 

    ٩,۶٠٠ 
    ١٨٣,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTهادی روکشدار  

WOLF  کیلو ولت ٢٠با ولتاژ نامی 
٠۵١٩٠۶ 

    ١٠,٢٠٠ 
    ٧۴,٨٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCهادی روکش دار  

MINK  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠١ 

    ٨,۶٠٠ 
    ١٣۴,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCهادی روکش دار 

HYENA  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠٢ 

    ٩,٣٧٠ 
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 های فشار متوسط آلومینیوم ها و کابل فصل پنجم . هادی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١٧٩,٠٠٠ 
 متر

آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CC  هادی روکش دار 
WOLF  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 

٠۵٢٠٠٣ 
    ١٠,٧٠٠ 
    ١١٧,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTهادی روکش دار  

MINK  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۴ 

    ٩,٣٧٠ 
    ١٨٠,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTهادی روکش دار 

HYENA  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۵ 

    ٩,۶٩٠ 
    ٢٠۶,٠٠٠ 

 متر
آلومینیوم تقویت شده با فوالد  CCTهادی روکش دار  

WOLF  کیلو ولت ٣٣با ولتاژ نامی 
٠۵٢٠٠۶ 

    ١٠,٩٠٠ 

    ١٣٢,٠٠٠ 

 متر

میلی متر مربع با  ٧٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  
 کیلو ولت ٢٠ولتاژ نامی

٠۵٢١٠١ 

    ١٠,٩٠٠ 
    ١٩٠,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١٢٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٢٠ولتاژ نامی
٠۵٢١٠٢ 

    ١١,٩٠٠ 
    ٢٢٢,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١۵٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٢٠ولتاژ نامی
٠۵٢١٠٣ 

    ١١,٩٠٠ 
    ٢۵٣,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١٨۵کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٢٠ولتاژ نامی
٠۵٢١٠۴ 

    ١٢,۵٠٠ 

    ١٨٢,٠٠٠ 

 متر

میلی متر مربع با  ٧٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  
 کیلو ولت ٣٣ولتاژ نامی

٠۵٢٢٠١ 

    ١١,٣٠٠ 
    ٢۴٠,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١٢٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٣٣ولتاژ نامی
٠۵٢٢٠٢ 

    ١١,٩٠٠ 
    ٢٧٢,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١۵٠کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٣٣ولتاژ نامی
٠۵٢٢٠٣ 

    ١٢,۴٠٠ 
    ٣٠٣,٠٠٠ 

 متر
میلی متر مربع با  ١٨۵کابل فاصله دار به سطح مقطع  

 کیلو ولت ٣٣ولتاژ نامی
٠۵٢٢٠۴ 

    ١٣,٢٠٠ 
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم . سیم و کابل
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد 

  
 های مسی فشار ضعیف فصل ششم . سیم و کابل

 مقدمه
 ساخته شده باشند. IEC60502-1یا INSO3569-1 این فصل، باید طبق استاندارد  هاي ردیف هاي فشار ضعیف درج شده در . کابل1
ولت و ولتاژ اسمی  600) برابر Uoب میان هادي و زمین (این فصل داراي ولتاژ اسمی متناو هاي ردیف هاي فشار ضعیف درج شده در . کابل2

 کیلو ولت است. 2/1) براي آنها Umباشند و باالترین ولتاژ شبکه ( کیلو ولت می 1) برابر Uها با هم ( متناوب میان هادي
با  IEC60227) یا 607( 2ه با کد مشخص  INSO607این فصل، باید طبق استاندارد  هاي ردیف درج شده در PVCهاي مسی با روکش  . سیم3

 ولت باشند. 750/450ساخته شده باشند و داراي ولتاژ اسمی  IEC 02 60227کد مشخصه 
 د.وش میهاي مربوطه اضافه  درصد به بهاي ردیف 10 ،استفاده شود  NYRYاز کابل NYY. چنانچه به جاي کابل 4
هاي مسی بدون روکش باید مطابق با آخرین ویرایش  هاي مورد نیاز هادي . مشخصات فنی تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون5

 باشد. وزارت نیروهاي هوایی مسی منتشر شده توسط  هاي هادي دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون
زیرردیف دستمزد  6/0ي برکناري  هزینه ،فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند . چنانچه تجهیزات درج شده در این6

 زیرردیف دستمزد نصب می باشد. 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره موردنیاز، هاي ردیف به دسترسی منظورسهولت . به7

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

 NYYکابل مسی تک رشته از نوع  01

 NYCYکابل مسی شیلدار تک رشته از نوع  02

 NYYکابل مسی دو رشته از نوع  03
 NYYکابل مسی سه رشته از نوع  04

 NYCYکابل مسی شیلددار سه رشته از نوع  05
 NYYکابل مسی سه و نیم رشته از نوع  06
 NYYرشته از نوع  کابل مسی چهار 07
 NYYرشته از نوع  کابل مسی پنج 08
 NYRYکابل مسی ده و دوازده رشته از نوع  09
 NYAFسیم مسی افشان از نوع  10

 هادي مسی بدون روکش 11
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 های مسی فشار ضعیف فصل ششم . سیم و کابل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١٠١,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×١۶با سطح مقطع 

٠۶٠١٠١ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١۵٣,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×٢۵با سطح مقطع 

٠۶٠١٠٢ 

    ١٠,٨٠٠ 
    ٢٠٨,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×٣۵با سطح مقطع 

٠۶٠١٠٣ 

    ١١,۴٠٠ 

    ٢٨٧,٠٠٠ 
 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×۵٠با سطح مقطع 

٠۶٠١٠۴ 
    ١٣,۴٠٠ 

    ۴٠٠,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×٧٠با سطح مقطع 

٠۶٠١٠۵ 

    ١٣,۴٠٠ 
    ۵۵۴,۵٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ١×٩۵با سطح مقطع 
٠۶٠١٠۶ 

    ١۴,۵٠٠ 
    ۶٨٧,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ١×١٢٠با سطح مقطع 
٠۶٠١٠٧ 

    ١۶,١٠٠ 

    ٨٣۴,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×١۵٠با سطح مقطع 

٠۶٠١٠٨ 

    ١٧,٩٠٠ 
    ١,٠۵٩,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ١×١٨۵با سطح مقطع 
٠۶٠١٠٩ 

    ٢٠,١٠٠ 

    ١,٣۶۵,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ١×٢۴٠با سطح مقطع 

٠۶٠١١٠ 

    ٢٢,٩٠٠ 

    ١,٧٣۶,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی تک رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ١×٣٠٠با سطح مقطع 
٠۶٠١١١ 

    ٢۴,۶٠٠ 

    ٨٩,۵٠٠ 

 متر

کابل مسی تک رشته شیلد دار با نول یا ارت به صورت 
با  NYCYاز نوع  PVCغالف مسی با عایق و روکـش 

 مربع متر میلی ١×۶+۶سطح مقطع 

٠۶٠٢٠١ 

    ١١,۵٠٠ 

    ١۵١,۵٠٠ 

 متر

کابل مسی تک رشته شیلد دار با نول یا ارت به صورت 
با  NYCYاز نوع  PVCغالف مسی با عایق و روکـش 

 مربع متر میلی ١×١٠+١٠سطح مقطع 

٠۶٠٢٠٢ 

    ١١,۵٠٠ 

    ٣۴,۴٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×١٫۵با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠١ 

    ۴,٨٠٠ 

    ۴٩,۶٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×٢٫۵با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠٢ 

    ۴,٨٠٠ 
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧۴,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×۴با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠٣ 

    ٧,٢٠٠ 
    ٩۶,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×۶با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠۴ 

    ٩,۶٠٠ 

    ١۴۵,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×١٠با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠۵ 

    ١١,۴٠٠ 
    ٢٣٠,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٢×١۶با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠۶ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٢٢٧,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی دو رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ٢×٢۵با سطح مقطع 

٠۶٠٣٠٧ 

    ١۴,۵٠٠ 
    ۴۵,۶٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی سه رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ٣×١٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠۴٠١ 

    ۴,٨٠٠ 
    ۶٩,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی سه رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ٣×٢٫۵با سطح مقطع 

٠۶٠۴٠٢ 

    ۴,٨٠٠ 

    ٢٠٧,٠٠٠ 

 متر طول

کابل مسی سه رشته شیلد دار با نول یا ارت به صورت 
با  NYCYاز نوع  PVCغالف مسی با عایق و روکـش 

 مربع متر میلی ٣×۶+۶سطح مقطع 

٠۶٠۵٠١ 

    ١٧,٢٠٠ 

    ٣٢۶,٠٠٠ 

 متر طول

کابل مسی سه رشته شیلد دار با نول یا ارت به صورت 
با  NYCYاز نوع  PVCغالف مسی با عایق و روکـش 

 مربع متر میلی ٣×١٠+١٠سطح مقطع 

٠۶٠۵٠٢ 

    ١٧,٢٠٠ 

    ۵٨٠,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×١۶+٢۵با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠١ 

    ١٧,٩٠٠ 

    ٧۴٧,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×١۶+٣۵با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠٢ 

    ٢٠,١٠٠ 

    ١,٠٢٢,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×٢۵+۵٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠٣ 

    ٢٢,٩٠٠ 

    ١,۴١٨,٠٠٠ 

 متر

از  PVC کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش
 مربع متر میلی ٣×٣۵+٧٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠۴ 

    ٢۴,۶٠٠ 

    ١,٧٩١,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×۵٠+٩۵با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠۵ 

    ٢٧,۴٠٠ 
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    ٢,۴٨٢,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×٧٠+١٢٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠۶ 

    ٢٩,٠٠٠ 

    ٢,٩۴٨,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×٧٠+١۵٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠٧ 

    ٣٢,٢٠٠ 

    ٣,٧١٩,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×٩۵+١٨۵با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠٨ 

    ۴٠,٣٠٠ 

    ۴,٨۴۶,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×١٢٠+٢۴٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶٠٩ 

    ۵٣,٢٠٠ 

    ۵,٩٩٧,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ٣×١۵٠+٣٠٠با سطح مقطع  NYYنوع 

٠۶٠۶١٠ 

    ۶۴,۴٠٠ 

    ۵٨,۴٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×١٫۵با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠١ 

    ٨,٧٣٠ 

    ٨٧,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×٢٫۵با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠٢ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١٢٨,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×۴با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠٣ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١۶٧,۵٠٠ 

 متر

 از نوع PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×۶با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠۴ 

    ١١,۴٠٠ 

    ٢۶٠,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×١٠با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠۵ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ۴١٩,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×١۶با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠۶ 

    ١۶,١٠٠ 

    ۶٣٢,۵٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×٢۵با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠٧ 

    ١٧,٩٠٠ 

    ٨۵٧,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۴×٣۵با سطح مقطع 

٠۶٠٧٠٨ 

    ٢٠,١٠٠ 
    ١,١۶٠,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی چهار رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ۴×۵٠با سطح مقطع 
٠۶٠٧٠٩ 

    ٢٢,٩٠٠ 
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    ٢٠۵,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی پنج رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۵×۶با سطح مقطع 

٠۶٠٨٠١ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٣٢٢,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی پنج رشته با عایق و روکـش 

NYY  مربع متر میلی ۵×١٠با سطح مقطع 
٠۶٠٨٠٢ 

    ١٣,۴٠٠ 
    ۵١۶,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی پنج رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۵×١۶با سطح مقطع 

٠۶٠٨٠٣ 

    ١۶,١٠٠ 

    ٧٨۴,٠٠٠ 

 متر

از نوع  PVCکابل مسی پنج رشته با عایق و روکـش 
NYY  مربع متر میلی ۵×٢۵با سطح مقطع 

٠۶٠٨٠۴ 

    ١٧,٩٠٠ 
    ٢٠۵,٠٠٠ 

 متر
از نوع  PVCکابل مسی ده رشته با عایق و روکـش 

NYRY  مربع متر میلی ١٠×٢٫۵با سطح مقطع 
٠۶٠٩٠١ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٢۴٢,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل مسی دوازده رشته با عایق و روکـش 
 مربع متر میلی ١٢×٢٫۵با سطح مقطع  NYRYنوع 

٠۶٠٩٠٢ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٨,٣۴٠ 

 متر

با  NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ١٫۵سطح مقطع 

٠۶١٠٠١ 

    ٣,٧٧٠ 

    ١٣,٧٠٠ 

 متر

با  NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ٢٫۵سطح مقطع 

٠۶١٠٠٢ 

    ٣,٧٧٠ 

    ٢١,٩٠٠ 

 متر

با  NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ۴سطح مقطع 

٠۶١٠٠٣ 

    ۴,٩٧٠ 

    ٣٢,٢٠٠ 

 متر

با  NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ۶سطح مقطع 

٠۶١٠٠۴ 

    ۴,٩٧٠ 

    ۵۵,٨٠٠ 
 متر

با NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ١٠سطح مقطع 

٠۶١٠٠۵ 
    ٧,۵٣٠ 

    ٨٨,٩٠٠ 

 متر

با  NYAFاز نوع  PVCهادی مسی افشان با روکش 
 مربع متر میلی ١۶سطح مقطع 

٠۶١٠٠۶ 

    ٩,٩۴٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

 ۶هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

 

٠۶١١٠١ 

    ١٣۴,۵٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١٠

 

٠۶١١٠٢ 

    ٩٨,٧٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١۶

 

٠۶١١٠٣ 

    ٩١,٩٠٠ 
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    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٢۵

٠۶١١٠۴ 

    ۵٩,٠٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٣۵

٠۶١١٠۵ 

    ۴١,٣٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ۵٠

٠۶١١٠۶ 

    ٣١,۴٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٧٠

٠۶١١٠٧ 

    ٢١,٧٠٠ 

    ٣٣۵,٠٠٠ 

 کیلو گرم

هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٩۵

٠۶١١٠٨ 

    ١۵,٢٠٠ 
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم . کابل

 مقدمه
 ساخته شده باشند. IEC60502-1یا INSO3569-1 درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد  5تا  1هاي فشار ضعیف ردیف هاي  . کابل1
ولت و ولتاژ اسمی متناوب  600) برابر Uoهاي فشار ضعیف درج شده در این فصل داراي ولتاژ اسمی متناوب میان هادي و زمین( . کابل2

 کیلوولت است. 2/1) براي آنها Umباشند و باالترین ولتاژ شبکه ( کیلوولت می 1) برابرUهم(ها با  میان هادي
 د.شو میهاي مربوطه اضافه  درصد به بهاي ردیف 20 ،استفاده شود  NAYRYاز کابل NAYYچنانچه به جاي کابل . 3
باید مطابق با آخرین  9تا  6هاي  زات ذکر شده در گروههاي مورد نیازبراي تجهی تولید، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون . مشخصات فنی4

 باشد. وزارت نیرومنتشر شده توسط ویرایش دستورالعمل هاي 
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،کنار شونداین فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار بر هاي ردیف. چنانچه تجهیزات درج شده در 5

 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  ههزین ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 6

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه  شماره گروه 
 NAYYکابل آلومینیوم تک رشته از نوع  01

 NAYYکابل آلومینیوم دو رشته از نوع  02
 NAYYکابل آلومینیوم سه و نیم رشته از نوع  03
 NAYYکابل آلومینیوم چهار رشته از نوع  04
 NAYYکابل آلومینیوم پنج رشته از نوع  05

 مسنجر مشتركکابل خود نگهدار تک فاز نول و  06

 کابل خود نگهدار سه فاز نول و مسنجر مشترك 07

 کابل خود نگهدار تک فاز نول و مسنجر مجزا 08

 کابل خود نگهدار سه فاز نول و مسنجر مجزا 09
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٧١,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٢۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠١ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ٩۵,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٣۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠٢ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١٢٢,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×۵٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠٣ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١۵۴,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٧٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠۴ 

    ١١,۴٠٠ 

    ١٨٨,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٩۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠۵ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١١٣,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×١٢٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠۶ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١٣٧,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×١۵٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠٧ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١٧٠,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×١٨۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠٨ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٢١٧,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٢۴٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١٠٩ 

    ١۶,١٠٠ 

    ٢٧١,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×٣٠٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١١٠ 

    ١۶,١٠٠ 

    ٣۴٠,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×۴٠٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١١١ 

    ١۵,٩٠٠ 

    ۴٢١,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ١×۵٠٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠١١٢ 

    ٢٠,١٠٠ 

    ۴١,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل دو رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ٢×١٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠٢٠١ 

    ١٠,٨٠٠ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم . کابل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۵۴,۴٠٠ 

 متر

از  PVCکابل دو رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ٢×١۶و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠٢٠٢ 

    ١٠,٨٠٠ 

    ١١٢,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×١۶+٢۵و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠١ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١٣٩,٠٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×١۶+٣۵و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠٢ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١٨٨,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×٢۵+۵٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠٣ 

    ١۴,۵٠٠ 

    ٢۴۶,٠٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×٣۵+٧٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠۴ 

    ١۶,١٠٠ 

    ٣٣۴,٠٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×۵٠+٩۵و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠۵ 

    ١٧,٩٠٠ 

    ۴١٠,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×٧٠+١٢٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠۶ 

    ٢٠,١٠٠ 

    ۴٨۴,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×٧٠+١۵٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠٧ 

    ٢٢,٩٠٠ 

    ۶٠۵,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 متر میلی ٣×٩۵+١٨۵و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع

٠٧٠٣٠٨ 

    ٢۴,۶٠٠ 

    ۶٩٢,٠٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×١٢٠+٢۴٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع متر میلی

٠٧٠٣٠٩ 

    ٢٧,۴٠٠ 

    ٨۴٠,۵٠٠ 

 متر

 PVCکابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 ٣×١۵٠+٣٠٠و به سطح مقطع  NAYYاز نوع 

 مربع متر میلی

٠٧٠٣١٠ 

    ٢٩,٠٠٠ 

    ۶٩,٧٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×١٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠١ 

    ١٣,۴٠٠ 
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    ٩١,۵٠٠ 
 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×١۶و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠٢ 
    ١٣,۴٠٠ 
    ١٣۴,۵٠٠ 

 متر
از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 

 مربع متر میلی ۴×٢۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 
٠٧٠۴٠٣ 

    ١٣,۴٠٠ 
    ١۶١,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×٣۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠۴ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ٢٠٩,٠٠٠ 
 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×۵٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠۵ 
    ١۶,١٠٠ 
    ٢٨٣,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×٧٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠۶ 

    ١٧,٩٠٠ 

    ٣٨۶,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×٩۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠٧ 

    ٢٠,١٠٠ 

    ۴٧٣,٠٠٠ 
 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×١٢٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠٨ 
    ٢٢,٩٠٠ 

    ۵٨۶,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×١۵٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴٠٩ 

    ٢۴,۶٠٠ 

    ٧٢٧,۵٠٠ 

 متر

از  PVCکابل چهار رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۴×١٨۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۴١٠ 

    ٢۴,۶٠٠ 

    ٨۶,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۵×١٠و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۵٠١ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١٠۶,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۵×١۶و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۵٠٢ 

    ١٣,۴٠٠ 

    ١۴٩,٠٠٠ 

 متر

از  PVCکابل پنج رشته آلومینیومی با عایق و روکش 
 مربع متر میلی ۵×٢۵و به سطح مقطع  NAYYنوع 

٠٧٠۵٠٣ 

    ١۴,۵٠٠ 
    ۶١,۶٠٠ 

 متر
کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 

 ٢×١۶مسنجر مشترک 
٠٧٠۶٠١ 

    ٢۶,١٠٠ 

    ٨٣,٣٠٠ 
 متر

با نول   کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز
 ٢×٢۵و مسنجر مشترک 

٠٧٠۶٠٢ 

    ٢۶,١٠٠ 
    ١١١,٠٠٠ 

 متر
کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفازبا نول و 

 ١×١۶+١۶+٣۵ مسنجر مشترک
٠٧٠۶٠٣ 

    ٣٠,۵٠٠ 
    ١٢١,٠٠٠ 

 متر
کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 

 ١×٢۵+١۶+٣۵مسنجر مشترک 
٠٧٠۶٠۴ 

    ٣٠,۵٠٠ 

    ١٢۴,٠٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 
 ١×٣۵+١۶+۵٠مسنجر مشترک 

٠٧٠۶٠۵ 

    ٣٠,۵٠٠ 
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    ١٩١,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
 ٣×٣۵+١۶+۵٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع 

٠٧٠٧٠١ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٢٢١,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
 ٣×۵٠+١۶+۵٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع

٠٧٠٧٠٢ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٢۵١,۵٠٠ 

 متر

خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول کابل 
 ٣×٧٠+١۶+٧٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع

٠٧٠٧٠٣ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٢٨١,۵٠٠ 

 متر

سه فاز با نول   کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم
 ٣×٧٠+٢۵+٧٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع 

٠٧٠٧٠۴ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٣۴١,۵٠٠ 

 متر

سه فاز با نول   خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومکابل 
 ٣×٩۵+٢۵+٧٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع

٠٧٠٧٠۵ 

    ۴۶,٩٠٠ 

    ٣۶۵,۵٠٠ 

 متر

سه فاز با نول   کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم
 ٣×١٢٠+٢۵+٧٠و مسنجر مشترک به سطح مقطع 

٠٧٠٧٠۶ 

    ۴۶,٩٠٠ 

    ۵٨,۵٠٠ 

 متر

تکفاز با نول   خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومکابل 
 ١×١۶+١۶+١۶  و مسنجر جدا از هم

٠٧٠٨٠١ 

    ٢۶,۶٠٠ 

    ٧١,١٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 
 ١×٢۵+٢۵+١۶ مسنجر جدا از هم

٠٧٠٨٠٢ 

    ٢۶,۶٠٠ 

    ٧٩,١٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 
 ١×٢۵+٢۵+١۶+١۶مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 

٠٧٠٨٠٣ 

    ٣١,١٠٠ 

    ١١۶,٠٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تکفاز با نول و 
 ١×٣۵+٣۵+١۶+٢۵مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 

٠٧٠٨٠۴ 

    ٣١,١٠٠ 

    ١۴۵,٠٠٠ 

 متر

سه فاز با نول   کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم
و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 

١۶+١۶+٢۵+٢۵×٣ 

٠٧٠٩٠١ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ١٧۴,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
 ٣×٣۵+٣۵+٢۵+٢۵و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع

٠٧٠٩٠٢ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٢١١,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
 و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع

٢۵+٢۵+۵٠+۵٣×٠ 

٠٧٠٩٠٣ 

    ٣٧,۶٠٠ 

    ٢٨٠,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 

٢۵+٢۵+٣×٧٠+٧٠ 

٠٧٠٩٠۴ 

    ٣٧,۶٠٠ 
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 های آلومینیوم فشار ضعیف فصل هفتم . کابل
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٣۵۶,۵٠٠ 

 متر

کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول 
و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع 

٢۵+٢۵+٩۵+٩۵×٣ 

٠٧٠٩٠۵ 

    ۴۶,٩٠٠ 

    ۴۴٠,۵٠٠ 

 متر

وم سه فاز با نول کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینی
هم به سطح مقطع و مسنجر جدا از

٢۵+٢۵+٣×١٢٠+١٢٠ 

٠٧٠٩٠۶ 

    ۴۶,٩٠٠ 
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 ها فصل هشتم . مقره
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  
 ها فصل هشتم . مقره

 مقدمه
باید مطابق با  4و  2،  1هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  آخرین ویرایش دستورالعمل
 PAاز ارتباطی آن  ي هاي دو تکه راي ساخت درپوش و مفصلساخته شده باشد و ب PPاز جنس  باید. بازوي اصلی اسپیسر فشار ضعیف 2

 استفاده شده باشد.
تحمل وزن کابل  برايبنفش و با استحکام مکانیکی کافی مقاوم در برابر اشعه ماورا  HDPEدار باید از جنس . فاصله نگهدار عایق کابل فاصله3

 د.شوها فاصله خزشی مورد نیاز تأمین  ساخته شده باشند و با ایجاد چترك
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هاي ردیف . چنانچه تجهیزات درج شده در4

 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 5

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

 هاي فشار متوسط سرامیکی مقره 01

 هاي فشار متوسط کامپوزیتی مقره 02

 (فاصله نگهدار) اسپیسر 03
 مقره مهار و چرخی 04
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 ها فصل هشتم . مقره
 ١٣٩٨رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

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

    ١٨۵,٠٠٠ 
 عدد

 کیلو ولت ١١مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی 
٠٨٠١٠١ 

    ٨٨,۴٠٠ 
    ٢۶٢,۵٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ٢٠مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی 

٠٨٠١٠٢ 

    ٨٨,۴٠٠ 
    ۶٣٢,۵٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ٣٣مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی 

٠٨٠١٠٣ 

    ٨٨,۴٠٠ 
    ۶٢٧,۵٠٠ 

 عدد
 نوع استاندارد  مقره بشقابی سرامیکی

٠٨٠١٠۴ 
    ٨٨,۴٠٠ 
    ٨۵۵,٠٠٠ 

 عدد
 نوع مهیمقره بشقابی سرامیکی 

٠٨٠١٠۵ 
    ٨٨,۴٠٠ 
    ۶۶٢,۵٠٠ 

 عدد
 ۶٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از

  کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی   جهت متر میلی
٠٨٠٢٠١ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٧۴٢,۵٠٠ 

 عدد

 ٧۴٠تا  ۶٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 
  کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی   جهت متر میلی

٠٨٠٢٠٢ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٧۶٢,۵٠٠ 

 عدد

 ٧۴٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از 
  کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی   جهت متر میلی

٠٨٠٢٠٣ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٩٣٢,۵٠٠ 

 عدد

 ٩٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی   جهت متر میلی

٠٨٠٢٠۴ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٩۶٢,۵٠٠ 

 عدد

تا  ٩٠٠مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی   جهت متر میلی ١١٠٠

٠٨٠٢٠۵ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ١,٣۴٢,٠٠٠ 

 عدد

مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی   جهت متر میلی ١١٠٠از

٠٨٠٢٠۶ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ۶١٢,۵٠٠ 

 عدد

مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 
 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی  متر میلی  ۶٠٠

٠٨٠٢٠٧ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ۶٩٢,۵٠٠ 

 عدد
تا  ۶٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین 

 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی  متر میلی ٧۴٠
٠٨٠٢٠٨ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٧١٢,۵٠٠ 

 عدد

مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از 
 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی  متر میلی  ٧۴٠

٠٨٠٢٠٩ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٧١٢,۵٠٠ 

 عدد
 ٩٠٠مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از 

 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی  متر میلی
٠٨٠٢١٠ 

    ٧۴,٠٠٠ 

    ٨۴٢,۵٠٠ 
 عدد

تا  ٩٠٠  مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین
 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی  متر میلی ١١٠٠

٠٨٠٢١١ 
    ٧۴,٠٠٠ 
    ٩١٢,۵٠٠ 

 عدد

مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از 
 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی  متر میلی ١١٠٠

٠٨٠٢١٢ 

    ٧۴,٠٠٠ 
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 ها فصل هشتم . مقره
 ١٣٩٨رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

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

    ١,١٢٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١کیلو ولت با طول ٢٠  اسپیسر کامپوزیتی بین فازی
 متر و کمتر

٠٨٠٣٠١ 

    ۴١۶,٠٠٠ 

    ٢,٠٢٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلو ولت با طول ٢٠  اسپیسر کامپوزیتی بین فازی
 متر ١بیش از 

٠٨٠٣٠٢ 

    ۴١۶,٠٠٠ 

    ٧١٢,۵٠٠ 
 عدد

 اسپیسر فشار ضعیف
٠٨٠٣٠٣ 

    ۶۴,٣٠٠ 
    ٧١٢,۵٠٠ 

 عدد
 فاصله نگهدار عایق(اسپیسر)کابل فاصله دار

٠٨٠٣٠۴ 

    ٣۵٢,٠٠٠ 

    ١۶٨,۵٠٠ 
 عدد

 متر میلی ١٠٨مقره مهار به طول 
٠٨٠۴٠١ 

    ١٢,٧٠٠ 

    ١٨١,۵٠٠ 

 عدد
 متر میلی ١٧١به طول  مقره مهار

٠٨٠۴٠٢ 

    ١٢,٧٠٠ 
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 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 ها فصل نهم . سرکابل، مفصل، کاور و لوله

 مقدمه
باید  11و  10، 3،  2هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل
کیلو  33و  11تولید شده باشد. ولتاژ  IEC60502-4این فصل باید مطابق با استاندارد  هاي ردیف هاي درج شده در ها و مفصل . تمام سرکابل2

 33و  11کیلو ولت درج شده است و مرجع استاندارد ولتاژي  30و  10وجود ندارد و به جاي آن ولتاژ  IEC60502ولت در استاندارد 
 BSIکیلو ولت در استاندارد  33و  11معادل کابل  IEC60502-02استاندارد  33/18و  10/6است. از آنجایی که کابل  BSI6622استاندارد 

 باشد. می  IEC60502-4هاي مذکور و مفصل ها مرجع استاندارد جهت ساخت سرکابل ،است
شده و در صورت استفاده از سرکابل براي کابل  لحاظدار  هاي غیره زره این فصل براي کابل هاي ردیفهاي حرارتی درج شده در  . سرکابل3

 د.وش میدرصد به بهاي ردیف مربوط (هر دو زیر ردیف) اضافه  10دار،  زره
و در صورت استفاده از مفصل حرارتی براي  شده لحاظدار  هاي غیره زره این فصل براي کابل هاي ردیفهاي حرارتی درج شده در  . مفصل4

 د.شو میدرصد به بهاي ردیف مربوط (هر دو زیر ردیف) اضافه  10دار،  کابل زره
و در صورت استفاده از مفصل سرد براي کابل  شده لحاظدار  زرههاي غیره  این فصل براي کابل هاي ردیف هاي سرد درج شده در . مفصل5

 .دشو میدرصد به بهاي ردیف مربوط (هر دو زیر ردیف) اضافه  10دار،  زره
شده  لحاظبه طور کامل  ،و تمام ملحقات منضم به آن ههاي مربوط کابلشوها و موف ، بهايها ها و مفصل . در قیمت زیرردیف مصالح سرکابل6

 د.شو ي پرداخت نمی ا بت استفاده از آنها هزینهاست و با
 6/0ي برکناري  هزینه ،این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هاي ردیف . چنانچه لوله و کاورهاي درج شده در7

 شد.با زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،زیرردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 8

ها  مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

شماره 
 گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه

 کیلوولت 20مفصل حرارتی  10 کیلوولت 11سرکابل حرارتی  01

 کیلولت 33حرارتی مفصل  11 کیلوولت 20سرکابل حرارتی  02
 کیلوولت 11مفصل سرد  12 کیلولت 33سرکابل حرارتی  03

 کیلوولت 20مفصل سرد  13 کیلوولت 11سرکابل سرد  04

 کیلوولت 33مفصل سرد  14 کیلوولت 20سرکابل سرد  05
 کاورها 16 کیلوولت 33سرکابل سرد  06
 پی.وي.سی لوله هاي پلی اتیلن و 17 سرکابل پالگین 07

 ها پوشش 18 مفصل فشار ضعیف 08
   کیلوولت 11مفصل حرارتی  09
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 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٣,١۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
تا  ٣۵به مقاطع( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ٧٠

٠٩٠١٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٣,٨۵٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
تا  ٩۵به مقاطع ( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ١٨۵

٠٩٠١٠٢ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ۴,۶٩٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
 ٢۴٠به مقاطع ( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ٣٠٠تا 

٠٩٠١٠٣ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۴,٣٢۶,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به مقاطع  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )٧٠تا  ٣۵(

٠٩٠١٠۴ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ۵,۵۶۶,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
 ٩۵به مقاطع( NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )١٨۵تا 

٠٩٠١٠۵ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ۶,١۴۶,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به مقاطع  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )٣٠٠تا ٢۴٠(

٠٩٠١٠۶ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٣,٢٨١,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
تا  ٣۵به مقاطع( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ٧٠

٠٩٠١٠٧ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۵,٣٧٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
تا  ٩۵به مقاطع ( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ١٨۵

٠٩٠١٠٨ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ٢,٢٢٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
 ٢۴٠به مقاطع ( NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی) ٣٠٠تا 

٠٩٠١٠٩ 

    ٨٨١,٠٠٠ 

    ۵,٠۵١,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به مقاطع  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )٧٠تا  ٣۵(

٠٩٠١١٠ 

    ١,٢٨٨,٠٠٠ 

    ٧,٠٠۶,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
 ٩۵به مقاطع( NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )١٨۵تا 

٠٩٠١١١ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٢,٢٧۶,٠٠٠ 

 سری

 ١١  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به مقاطع  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  )٣٠٠تا ٢۴٠(

٠٩٠١١٢ 

    ٢۶٨,٠٠٠ 
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 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۴,١٨٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٣۵

٠٩٠٢٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ۴,١٨٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠٩٠٢٠٢ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ۴,۵٠۵,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع متر میلی ١×٧٠

٠٩٠٢٠٣ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ١,۵٩٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠٩٠٢٠۴ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ١,۶٣٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠٩٠٢٠۵ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ١,٧٨٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٢٠  رشته

 مربع. متر میلی ١×١۵٠سطح مقطع 

٠٩٠٢٠۶ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ١,٧٩٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٢٠  رشته

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵سطح سطح مقطع 

٠٩٠٢٠٧ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ۵,۴۴٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠٩٠٢٠٨ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۵,۴۴٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩٠٢٠٩ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۵,۵٢٧,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵مقطع 

٠٩٠٢١٠ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ۵,۵٢٧,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠مقطع 

٠٩٠٢١١ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ۶,۶٣٢,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠مقطع 

٠٩٠٢١٢ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 
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    ۶,۶٣٢,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵مقطع 

٠٩٠٢١٣ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ۶,۶٣٢,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠مقطع 

٠٩٠٢١۴ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ۶,۶٣٢,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠مقطع 

٠٩٠٢١۵ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ۶,۶٣٢,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ٣×١٨۵مقطع 

٠٩٠٢١۶ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ٨,٢۵۶,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠مقطع 

٠٩٠٢١٧ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٨,٢۵۶,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠مقطع 

٠٩٠٢١٨ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ۴,١٩٩,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٣۵

٠٩٠٢١٩ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۴,١٩٩,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠٩٠٢٢٠ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۶,٣۶۶,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠٩٠٢٢١ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۶,٣۶۶,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠٩٠٢٢٢ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۶,٣۶۶,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠٩٠٢٢٣ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۶,٣۶۶,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٢٠  رشته

 مربع. متر میلی ١×١۵٠سطح مقطع 

٠٩٠٢٢۴ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 
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    ۶,٣۶۶,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٢٠  رشته

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵سطح سطح مقطع 

٠٩٠٢٢۵ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ٧,٢٨۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠٩٠٢٢۶ 

    ٨٨١,٠٠٠ 

    ٧,٢٨۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩٠٢٢٧ 

    ٨٨١,٠٠٠ 

    ۶,٧٢۶,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵مقطع 

٠٩٠٢٢٨ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ۶,٧٢۶,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠مقطع 

٠٩٠٢٢٩ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٨,٠٣۵,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠مقطع 

٠٩٠٢٣٠ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٨,٠٣۵,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵مقطع 

٠٩٠٢٣١ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٨,٠٣۵,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠مقطع 

٠٩٠٢٣٢ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٨,٠٣۵,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠مقطع 

٠٩٠٢٣٣ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٨,٠٣۵,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ٣×١٨۵مقطع 

٠٩٠٢٣۴ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٩,٩١٣,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠مقطع 

٠٩٠٢٣۵ 

    ١,٧۶٢,٠٠٠ 
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    ٩,٩١٣,٠٠٠ 

 سری

 ٢٠  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع متر میلی  ٣×٣٠٠مقطع 

٠٩٠٢٣۶ 

    ١,٧۶٢,٠٠٠ 

    ١,٨٨٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٣۵

٠٩٠٣٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ١,٨٨٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠٩٠٣٠٢ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ١,٩١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠٩٠٣٠٣ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ٢,٢٧٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠٩٠٣٠۴ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 

    ٢,٣١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠٩٠٣٠۵ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 

    ٢,۴٧٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٣٣  رشته

 مربع. متر میلی ١×١۵٠سطح مقطع 

٠٩٠٣٠۶ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 

    ٢,۵١٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٣٣  رشته

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵سطح سطح مقطع 

٠٩٠٣٠٧ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣,١۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠٩٠٣٠٨ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٢۴٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩٠٣٠٩ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 

    ٧,۵۴۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵مقطع 

٠٩٠٣١٠ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

 
 

 

٧٩  
 

 

Page 84www.barghnews.com



 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧,۵۴۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠مقطع 

٠٩٠٣١١ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٧,٧٨۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠مقطع 

٠٩٠٣١٢ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٧,٩۶۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵مقطع 

٠٩٠٣١٣ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ٨,۵٨۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠مقطع 

٠٩٠٣١۴ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ٨,٩٩۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠مقطع 

٠٩٠٣١۵ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ٩,١١۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ٣×١٨۵مقطع 

٠٩٠٣١۶ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ١٠,۴٩۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠مقطع 

٠٩٠٣١٧ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ١١,٣٧۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠مقطع 

٠٩٠٣١٨ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ٢,۴٢٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٣۵

٠٩٠٣١٩ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ٢,۴٢٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×۵٠

٠٩٠٣٢٠ 

    ٨٨١,٠٠٠ 

    ٢,۴۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٧٠

٠٩٠٣٢١ 

    ٨٨١,٠٠٠ 
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    ٢,٩١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٩۵

٠٩٠٣٢٢ 

    ٩۶٩,٠٠٠ 

    ٢,٩۴٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته 
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×١٢٠

٠٩٠٣٢٣ 

    ٩۶٩,٠٠٠ 

    ٣,١١٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٣٣  رشته

 مربع. متر میلی ١×١۵٠سطح مقطع 

٠٩٠٣٢۴ 

    ٩۶٩,٠٠٠ 

    ٣,١۴٢,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک 
به  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی،   ٣٣  رشته

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵سطح سطح مقطع 

٠٩٠٣٢۵ 

    ١,٠۵٧,٠٠٠ 

    ۴,٠۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ١×٢۴٠

٠٩٠٣٢۶ 

    ١,٠۵٧,٠٠٠ 

    ۴,١۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک رشته
به سطح مقطع  NA2XSYیا  N2XSYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩٠٣٢٧ 

    ١,٠۵٧,٠٠٠ 

    ٨,٧٨۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵مقطع 

٠٩٠٣٢٨ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٩,١٧۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠مقطع 

٠٩٠٣٢٩ 

    ١,٧۶٢,٠٠٠ 

    ٩,۴٨۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠مقطع 

٠٩٠٣٣٠ 

    ١,٧۶٢,٠٠٠ 

    ٩,۶۴۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵مقطع 

٠٩٠٣٣١ 

    ١,٩٣٨,٠٠٠ 

    ١٠,٣١۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠مقطع 

٠٩٠٣٣٢ 

    ١,٩٣٨,٠٠٠ 
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    ١٠,٧٣۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠مقطع 

٠٩٠٣٣٣ 

    ١,٩٣٨,٠٠٠ 

    ١٠,٨۶۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی ٣×١٨۵مقطع 

٠٩٠٣٣۴ 

    ٢,١١۴,٠٠٠ 

    ١٣,۶١۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠مقطع 

٠٩٠٣٣۵ 

    ٢,١١۴,٠٠٠ 

    ١٣,٩٣۶,٠٠٠ 

 سری

 ٣٣  سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه رشته
به سطح  NA2XSEYیا  N2XSEYکیلوولتی، 

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠مقطع 

٠٩٠٣٣۶ 

    ٢,١١۴,٠٠٠ 

    ١,٨٣٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ٧٠تا  ٣۵برای مقاطع(

٠٩٠۴٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٢,۴۶۴,٠٠٠ 

 عدد

 ١١سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ١٨۵تا  ٩۵برای مقاطع (  کیلوولتی،

٠٩٠۴٠٢ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,٣۶٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ٣٠٠تا  ٢۴٠برای مقاطع (

٠٩٠۴٠٣ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ٣,٢٢٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )٧٠تا  ٣۵برای مقاطع (

٠٩٠۴٠۴ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ۴,٠۴٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )١٨۵تا  ٩۵برای مقاطع(

٠٩٠۴٠۵ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ۴,٩۶٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )٣٠٠تا ٢۴٠برای مقاطع (

٠٩٠۴٠۶ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ٢,٩٣۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ٧٠تا  ٣۵برای مقاطع(

٠٩٠۴٠٧ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 
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    ٣,٩٠١,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ١٨۵تا  ٩۵برای مقاطع (

٠٩٠۴٠٨ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ۴,٨٧٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی) ٣٠٠تا  ٢۴٠برای مقاطع (

٠٩٠۴٠٩ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ١٣,١۶٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )٧٠تا  ٣۵برای مقاطع (

٠٩٠۴١٠ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۶,٧٢۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )١٨۵تا  ٩۵برای مقاطع(

٠٩٠۴١١ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ١٩,۵٠۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  )٣٠٠تا ٢۴٠برای مقاطع (

٠٩٠۴١٢ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٢,٧۴٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٢,٧۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠٢ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٢,٧٨۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠٣ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٢,٨۶۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠۴ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,١٩۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠۵ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,٣۴۵,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک 
 متر میلی ١×١۵٠کیلوولتی، برای سطح مقطع   ٢٠  رشته
 مربع.

٠٩٠۵٠۶ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 
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    ٣,۴٠٣,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک 
کیلوولتی، برای سطح سطح مقطع   ٢٠  رشته
 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩٠۵٠٧ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,۶۴۵,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠٨ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ۴,٢٩٠,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٠٩ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ١٢,۶٧٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٠ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ١٢,۶٧٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١١ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ١٢,٨٩۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٢ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۴,۴۶٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٣ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۵,٠٢۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١۴ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۵,۴۴٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١۵ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۵,۶٨۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١۶ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١٨,۴٣٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×٢۴٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٧ 

    ١,۴٠١,٠٠٠ 
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    ١٩,٣۵٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×٣٠٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٨ 

    ١,۴٠١,٠٠٠ 

    ٣,٣٢٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵١٩ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,٣٢٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٠ 

    ۶٣۴,۵٠٠ 

    ٣,۵٠۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢١ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ٣,۵٨۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٢ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ۴,٠۵٩,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٣ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ۴,٢٠٨,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک 
 متر میلی ١×١۵٠کیلوولتی، برای سطح مقطع   ٢٠  رشته
 مربع.

٠٩٠۵٢۴ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ۴,٢۶٧,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک 
کیلوولتی، برای سطح سطح مقطع   ٢٠  رشته
 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩٠۵٢۵ 

    ٧١٣,۵٠٠ 

    ۴,۵١٠,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   رشتهسرکابل هوایی سرد، برای کابل تک 
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢۶ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۵,٧۵٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠   سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٧ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ١۶,٢٨٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٨ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 
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    ١۶,٢٨٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٢٩ 

    ١,٢۶٨,٠٠٠ 

    ١۶,۵۶٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣٠ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ١٧,١١۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣١ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ١٨,٢٧۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣٢ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ١٨,٨٨۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣٣ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ١٩,٠۶٧,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣۴ 

    ١,۴٢٧,٠٠٠ 

    ٢٢,٩۶٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣۵ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٢٣,۴۴١,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۵٣۶ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٣,٣٨٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠١ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٣,٣٨٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠٢ 

    ۵۶۴,٠٠٠ 

    ٣,۴۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠٣ 

    ٧٠۵,٠٠٠ 

    ٣,۵۵۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠۴ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 

    ٣,۶٠۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠۵ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 
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    ٣,٩۵٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  تک رشته کابل سرد، برای سرکابل داخلی
 مربع.متر میلی ١×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠۶ 

    ٧٧۵,۵٠٠ 

    ۴,٠۵٧,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک 
کیلوولتی، برای سطح سطح مقطع   ٣٣  رشته
 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩٠۶٠٧ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 

    ۵,٠٨۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠٨ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 

    ۵,٣٢۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٠٩ 

    ٨۴۶,٠٠٠ 
    ١۴,٢١٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٠ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ١۴,٢١٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١١ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ١۴,٣٩٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٢ 

    ١,۴٠٩,٠٠٠ 

    ١۵,۴١٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٣ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ١۵,۶٢٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١۴ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ١۵,٩۴۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١۵ 

    ١,۵۵٠,٠٠٠ 

    ١۶,۴٩٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١۶ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ١٨,٣٢۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع متر میلی  ٣×٢۴٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٧ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ١٩,٠٩۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٨ 

    ١,۶٩١,٠٠٠ 

    ۴,۶٩٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶١٩ 

    ۶٣١,٠٠٠ 
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    ۴,۶٩٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٠ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۴,٧۵٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢١ 

    ٧٩٣,٠٠٠ 

    ۵,٠٢٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٢ 

    ٨٧٢,٠٠٠ 

    ۵,١٧٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته 
 مربع. متر میلی ١×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٣ 

    ٨٧٢,٠٠٠ 

    ۵,٢٨۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  سرد، برای کابل تک رشته سرکابل هوایی
 مربع متر میلی ١×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢۴ 

    ٨٧٢,٠٠٠ 

    ۵,٣٨۶,٠٠٠ 

 عدد

سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک 
کیلوولتی، برای سطح سطح مقطع   ٣٣  رشته
 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩٠۶٢۵ 

    ٩۵١,۵٠٠ 

    ۶,۶٩٠,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک رشته
 مربع. متر میلی ١×٢۴٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢۶ 

    ٩۵١,۵٠٠ 

    ۶,٩۴۶,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣   رشتهسرکابل هوایی سرد، برای کابل تک 
 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠کیلوولتی، برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٧ 

    ٩۵١,۵٠٠ 

    ١٨,٠۵٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٨ 

    ١,٢۶٢,٠٠٠ 

    ١٨,٠۵٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٢٩ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ١٨,٢٣٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٧٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣٠ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ١٩,٢۵٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٩۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣١ 

    ١,٧۴۴,٠٠٠ 

    ١٩,۴۶۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣٢ 

    ١,٧۴۴,٠٠٠ 
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    ١٩,٧٨٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣٣ 

    ١,٧۴۴,٠٠٠ 

    ٢٠,۴٠٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی ٣×١٨۵برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣۴ 

    ١,٩٠٣,٠٠٠ 

    ٢٢,۴٣٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣۵ 

    ١,٩٠٣,٠٠٠ 

    ٢٣,٢٠٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه رشته
 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠برای سطح مقطع 

٠٩٠۶٣۶ 

    ١,٩٠٣,٠٠٠ 

    ٨,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ٢۵٠سرکابل پالگین مستقیم 
 کیلو ولت

٠٩٠٧٠١ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٨,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ٢۵٠سرکابل پالگین زانویی 
 کیلو ولت

٠٩٠٧٠٢ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٢٠,٠۴٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠آمپر جهت رده ولتاژی  ۶٣٠سرکابل پالگین زانویی 
 کیلو ولت

٠٩٠٧٠٣ 

    ١,۵٨۵,٠٠٠ 

    ٣٣,٠۶۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  ۶٣٠سرکابل پالگین زانویی 
 کیلو ولت

٠٩٠٧٠۴ 

    ١,٨٨٢,٠٠٠ 

    ٢٢٧,۵٠٠ 
 عدد

مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با 
 مربع متر میلی)  ١۶تا  ۶مقاطع ( 

٠٩٠٨٠١ 
    ١۶٨,٠٠٠ 
    ٣٠۴,۵٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣۵تا  ٢۵مقاطع ( 
٠٩٠٨٠٢ 

    ١۶٨,٠٠٠ 
    ۴۴٨,۵٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی) ٧٠تا  ۵٠مقاطع (
٠٩٠٨٠٣ 

    ٢١٨,٠٠٠ 
    ۵٧٣,۵٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی) ١۵٠تا  ٩۵مقاطع (
٠٩٠٨٠۴ 

    ٢١٨,٠٠٠ 
    ٨٣٠,٠٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣٠٠تا ١٨۵مقاطع ( 
٠٩٠٨٠۵ 

    ٣٣۶,٠٠٠ 
    ۵۴١,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی)  ١۶تا  ۶مقاطع ( 
٠٩٠٨٠۶ 

    ۴١٩,۵٠٠ 
    ١,٨٧٣,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣۵تا  ٢۵مقاطع ( 
٠٩٠٨٠٧ 

    ۴١٩,۵٠٠ 

 
 

 

٨٩  
 

 

Page 94www.barghnews.com



 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,٨٨٢,٠٠٠ 
 سری

جهت کابل چند رشته با  مفصل فشار ضعیف حرارتی
 مربع متر میلی) ٩۵تا  ۵٠مقاطع (

٠٩٠٨٠٨ 

    ۵۴۵,۵٠٠ 

    ٢,٨٧٨,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی) ١٨۵تا  ١٢٠مقاطع (
٠٩٠٨٠٩ 

    ۵۴۵,۵٠٠ 
    ۴,١٩٢,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣٠٠تا ٢۴٠مقاطع ( 
٠٩٠٨١٠ 

    ٨٣٩,۵٠٠ 
    ٧٢٨,۵٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی)  ١۶تا  ۶مقاطع ( 
٠٩٠٨١١ 

    ١۶٨,٠٠٠ 
    ٧٢٨,۵٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣۵تا  ٢۵مقاطع ( 
٠٩٠٨١٢ 

    ١۶٨,٠٠٠ 

    ١,٠٧٨,٠٠٠ 

 عدد

مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با 
 مربع متر میلی) ٧٠تا  ۵٠مقاطع (

٠٩٠٨١٣ 

    ٢١٨,٠٠٠ 
    ١,٣۵٣,٠٠٠ 

 عدد
کابل تک رشته با مفصل فشار ضعیف رزینی جهت 

 مربع متر میلی) ١۵٠تا  ٩۵مقاطع (
٠٩٠٨١۴ 

    ٢١٨,٠٠٠ 
    ١,۶٢٨,٠٠٠ 

 عدد
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک رشته با 

 مربع متر میلی)  ٣٠٠تا ١٨۵مقاطع ( 
٠٩٠٨١۵ 

    ٣٣۶,٠٠٠ 
    ٨٩٢,۵٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی)  ١۶تا  ۶مقاطع ( 
٠٩٠٨١۶ 

    ٣٣۶,٠٠٠ 

    ١,٢۴٢,٠٠٠ 
 سری

مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با 
 مربع متر میلی)  ٣۵تا  ٢۵مقاطع ( 

٠٩٠٨١٧ 

    ٣٣۶,٠٠٠ 
    ١,٧٩٢,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی) ٩۵تا  ۵٠مقاطع (
٠٩٠٨١٨ 

    ۴٣۶,۵٠٠ 
    ۶,٧٩٢,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با 

 مربع متر میلی) ١٨۵تا  ١٢٠مقاطع (
٠٩٠٨١٩ 

    ۴٣۶,۵٠٠ 
    ٩,٨۴٢,٠٠٠ 

 سری
مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با 

 عمرب متر میلی)  ٣٠٠تا ٢۴٠مقاطع ( 
٠٩٠٨٢٠ 

    ٨٣٩,۵٠٠ 

    ٣,٢٢٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٧٠تا  ٣۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩٠٩٠١ 

    ٨٠٣,٠٠٠ 

    ٣,٩۵٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )١۵٠تا  ٩۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩٠٩٠٢ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۴,٧١٩,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٢۴٠تا  ١٨۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩٠٩٠٣ 

    ١,٠٠۴,٠٠٠ 
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    ۶,۴٢٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY مربع. متر میلی ٣٠٠به مقطع 

٠٩٠٩٠۴ 

    ١,٠٠۴,٠٠٠ 

    ١٣,۵١۵,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY ) تا  ٣۵به مقاطع

 مربع. متر میلی  )٧٠

٠٩٠٩٠۵ 

    ٢,۴١٠,٠٠٠ 

    ١٣,۵١۵,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY ) تا  ٩۵به مقاطع

 مربع. متر میلی  )١۵٠

٠٩٠٩٠۶ 

    ٢,٧١١,٠٠٠ 

    ١٣,٧٣٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY ) تا  ١٨۵به مقاطع

 مربع. متر میلی  )٢۴٠

٠٩٠٩٠٧ 

    ٣,٠٠۶,٠٠٠ 

    ١٩,٢۵٧,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  متر میلی  ٣٠٠به مقطع 

 مربع.

٠٩٠٩٠٨ 

    ٣,٠٠۶,٠٠٠ 

    ۴,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٣۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠١ 

    ٨٠٣,۵٠٠ 

    ۴,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠٢ 

    ٨٠٣,۵٠٠ 

    ۴,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٧٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠٣ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۴,۵٣٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٩۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠۴ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٢٨۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١٢٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠۵ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٢٨۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠۶ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٢٨٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩١٠٠٧ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 
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    ۵,٢٨۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠   مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٢۴٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠٠٨ 

    ١,٠٠۴,٠٠٠ 

    ١٠,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠   مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩١٠٠٩ 

    ١,٠٠۴,٠٠٠ 

    ١۵,١۶٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵

٠٩١٠١٠ 

    ١,۶٠۶,٠٠٠ 

    ١۵,١۶٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠

٠٩١٠١١ 

    ١,۶٠۶,٠٠٠ 

    ١۵,١٨۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠

٠٩١٠١٢ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ١۵,١٨۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵

٠٩١٠١٣ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ٢٠,۴٩٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠

٠٩١٠١۴ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ٢٠,۴٩٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠

٠٩١٠١۵ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ٢٠,۴٩٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  ٣×١٨۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٠١۶ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ٢٠,۴٩٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠

٠٩١٠١٧ 

    ٢,٠٠٨,٠٠٠ 

    ٢٠,٧۵۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠

٠٩١٠١٨ 

    ٢,٠٠٨,٠٠٠ 
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    ۴,٩۵٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٣۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠١ 

    ٨٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٨٢٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠٢ 

    ٨٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٨۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٧٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠٣ 

    ١,١٠۴,٠٠٠ 

    ۵,٨٨٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٩۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠۴ 

    ١,١٠۴,٠٠٠ 

    ۵,٩٠٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١٢٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠۵ 

    ١,١٠۴,٠٠٠ 

    ٧,٨۶٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠۶ 

    ١,١٠۴,٠٠٠ 

    ٨,٣۵٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩١١٠٧ 

    ١,٢٠۴,٠٠٠ 

    ٨,۴٣٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣   مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٢۴٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١٠٨ 

    ١,٢٠۴,٠٠٠ 

    ١٠,٣١٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣   مفصل حرارتی، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩١١٠٩ 

    ١,٢٠۴,٠٠٠ 

    ١٧,٢٠٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵

٠٩١١١٠ 

    ١,۶٠۶,٠٠٠ 

    ١٧,٧٩٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠

٠٩١١١١ 

    ١,۶٠۶,٠٠٠ 
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    ١٩,٨۴٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع متر میلی  ٣×٧٠

٠٩١١١٢ 

    ٢,٢٠٨,٠٠٠ 

    ٢۵,٠٢٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵

٠٩١١١٣ 

    ٢,٢٠٨,٠٠٠ 

    ٢۵,٠۶٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠

٠٩١١١۴ 

    ٢,٢٠٨,٠٠٠ 

    ٢۵,٧٣٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠

٠٩١١١۵ 

    ٢,٢٠٨,٠٠٠ 

    ٢٧,٢٩٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  ٣×١٨۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١١١۶ 

    ٢,۴٧٣,٠٠٠ 

    ٢٧,۵٧٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠

٠٩١١١٧ 

    ٢,۴٧٣,٠٠٠ 

    ٢٧,٨٢٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل حرارتی، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠

٠٩١١١٨ 

    ٢,۴٧٣,٠٠٠ 

    ٣,٣٧۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٧٠تا  ٣۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩١٢٠١ 

    ٧٢٢,۵٠٠ 

    ٣,٨۶۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )١٨۵تا  ٩۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩١٢٠٢ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ۴,۵٠٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩١٢٠٣ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ٣٠,۵٢٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل سه رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٧٠تا  ٣۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی
 

٠٩١٢٠۴ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 
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    ٣٧,٧۴٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل سه رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )١٨۵تا  ٩۵به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩١٢٠۵ 

    ١,۶٢۶,٠٠٠ 

    ۴۴,٠١٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ١١مفصل سرد، برای کابل سه رشته 
N2XSY  یاNA2XSY )٣٠٠تا  ٢۴٠به مقاطع (

 مربع. متر میلی

٠٩١٢٠۶ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ٣,۶٩٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٣۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠١ 

    ٧٢٢,۵٠٠ 

    ٣,۶٩٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠٢ 

    ٧٢٢,۵٠٠ 

    ٣,٧۴٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٧٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠٣ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ٣,٧۶۶,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٩۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠۴ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ٣,٨٧٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١٢٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠۵ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ۴,١۴۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٢٠  مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠۶ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ۴,٢٩٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٢٠  مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩١٣٠٧ 

    ٨١٣,٠٠٠ 

    ۴,٣٧٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠   مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٢۴٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣٠٨ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ۵,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٢٠   کابل تک رشته مفصل سرد، برای
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩١٣٠٩ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 

    ٣٢,۶۶٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵
 

٠٩١٣١٠ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 
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    ٣٢,۶۶٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠

٠٩١٣١١ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 

    ٣٣,٨٩٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠

٠٩١٣١٢ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 

    ٣٧,٩٨٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵

٠٩١٣١٣ 

    ١,۶٢۶,٠٠٠ 

    ٣٨,١٣٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠

٠٩١٣١۴ 

    ١,۶٢۶,٠٠٠ 

    ۴١,٢۵۵,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠

٠٩١٣١۵ 

    ١,۶٢۶,٠٠٠ 

    ۴١,٩١٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  ٣×١٨۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١٣١۶ 

    ١,۶٢۶,٠٠٠ 

    ۴٧,٣٢۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠

٠٩١٣١٧ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ۴٨,٨٧٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٢٠  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠

٠٩١٣١٨ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ۴,٢۴٩,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٣۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠١ 

    ٧٢٢,۵٠٠ 

    ۴,٢۴٩,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠٢ 

    ٧٢٢,۵٠٠ 

    ۴,٣٠۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٧٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠٣ 

    ٩٠٣,۵٠٠ 
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    ۴,٣٢٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٩۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠۴ 

    ٩٩۴,٠٠٠ 

    ۴,۴۵٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣مفصل سرد، برای کابل تک رشته 
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١٢٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠۵ 

    ٩٩۴,٠٠٠ 

    ۴,٧۶٢,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×١۵٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠۶ 

    ٩٩۴,٠٠٠ 

    ۴,٩٣٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،   ٣٣  مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×١٨۵

٠٩١۴٠٧ 

    ١,٠٨۴,٠٠٠ 

    ۵,٠٣١,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣   مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  ١×٢۴٠به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴٠٨ 

    ١,٠٨۴,٠٠٠ 

    ۵,٧۴۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلوولتی،  ٣٣   مفصل سرد، برای کابل تک رشته
N2XSY  یاNA2XSY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ١×٣٠٠

٠٩١۴٠٩ 

    ١,٠٨۴,٠٠٠ 

    ٣٧,۵٣٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣۵

٠٩١۴١٠ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 

    ٣٧,۵٣٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×۵٠

٠٩١۴١١ 

    ١,۴۴۵,٠٠٠ 

    ٣٨,٩۴٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٧٠

٠٩١۴١٢ 

    ١,٨٠٧,٠٠٠ 

    ۴٣,۶۴۶,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٩۵

٠٩١۴١٣ 

    ١,٩٨٧,٠٠٠ 

    ۴٣,٨١٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١٢٠

٠٩١۴١۴ 

    ١,٩٨٧,٠٠٠ 
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    ۴٧,۴۴۴,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×١۵٠

٠٩١۴١۵ 

    ١,٩٨٧,٠٠٠ 

    ۴٨,١۶٨,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  ٣×١٨۵به سطح مقطع 

 مربع. متر میلی

٠٩١۴١۶ 

    ٢,١٧٢,٠٠٠ 

    ۵۴,٣٩٢,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٢۴٠

٠٩١۴١٧ 

    ٢,١٧٢,٠٠٠ 

    ۵۶,١٨٠,٠٠٠ 

 سری

کیلوولتی،  ٣٣  مفصل سرد، برای کابل سه رشته
N2XSEY  یاNA2XSEY  به سطح مقطع

 مربع. متر میلی  ٣×٣٠٠

٠٩١۴١٨ 

    ٢,١٧٢,٠٠٠ 

    ٢٣٧,۵٠٠ 
 عدد

   کاور مقره سیلیکونی
٠٩١۶٠١ 

    ١٨,٧٠٠ 
    ٢۶٢,۵٠٠ 

 عدد
  کاور مقره سرامیکی

٠٩١۶٠٢ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ٢٨٨,۵٠٠ 

 عدد
 کاور مقره سیلیکونی کناری

٠٩١۶٠٣ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ٣١٠,۵٠٠ 

 عدد
 کاور مقره سرامیکی کناری

٠٩١۶٠۴ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ١٣۴,۵٠٠ 

 عدد
 کاور برقگیر سرامیکی

٠٩١۶٠۶ 
    ١٨,٧٠٠ 

    ١٢٧,۵٠٠ 

 عدد
  فشار ضعیف ترانسفورماتور  کاوربوشینگ

٠٩١۶٠٧ 

    ١٨,٧٠٠ 

    ١۴٧,۵٠٠ 

 عدد
  فشار متوسط ترانسفورماتور  کاوربوشینگ

٠٩١۶٠٨ 

    ١٨,٧٠٠ 
    ١٨٨,٠٠٠ 

 متر
 کاور سیم

٠٩١۶٠٩ 
    ٣٧,۵٠٠ 
    ١٨٧,۵٠٠ 

 عدد
 کاور باالیی کات اوت

٠٩١۶١٠ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ٢٣٢,۵٠٠ 

 عدد
 کاور پایینی کات اوت

٠٩١۶١١ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ١٨٧,۵٠٠ 

 عدد
 کاور کراس آرم

٠٩١۶١٢ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد
 کاور سرکابل

٠٩١۶١٣ 
    ١٨,٧٠٠ 
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    ١٧٢,۵٠٠ 
 عدد

 کاور بوشینگ پالگین (اندکپ)
٠٩١۶١۴ 

    ٣٧,۵٠٠ 
    ۴١٢,۵٠٠ 

 عدد
 کاور سیمگیر

٠٩١۶١۶ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ۶٠,٧٠٠ 

 متر
 متر میلی ۴٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠١ 
    ١٣,١٠٠ 
    ٨٢,۴٠٠ 

 متر
 متر میلی ۵٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠٢ 
    ١٣,١٠٠ 
    ٩۶,٧٠٠ 

 متر
 متر میلی ۶٣فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠٣ 
    ١٣,١٠٠ 
    ١١٠,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ٧۵فشار قوی به قطر PVCلوله 

٠٩١٧٠۴ 
    ١٣,١٠٠ 
    ١٢۶,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ٩٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠۵ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ١٨٢,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ١١٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠۶ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ٢٣۶,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ١٢۵فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠٧ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ٣٣۶,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ١۴٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠٨ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ٣٧٣,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ١۶٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧٠٩ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ۴٨۶,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ١٨٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧١٠ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ۵٣٣,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ٢٠٠فشار قوی به قطر  PVCلوله 

٠٩١٧١١ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ١٩,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ۴٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١٢ 
    ١٣,١٠٠ 
    ٢٩,٧٠٠ 

 متر
 متر میلی ۵٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١٣ 
    ١٣,١٠٠ 
    ۴۶,١٠٠ 

 متر
 متر میلی ۶٣لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١۴ 
    ١٣,١٠٠ 
    ۶۵,٧٠٠ 

 متر
 متر میلی ٧۵لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١۵ 
    ١٣,١٠٠ 
    ١٣٧,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ١١٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١۶ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ١٧۶,۵٠٠ 

 متر
 متر میلی ١٢۵لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١٧ 
    ٢۴,٩٠٠ 
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 ها کاور و لوله سرکابل، مفصل، .فصل نهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢٢٣,٠٠٠ 
 متر

 متر میلی ١۴٠لوله پلی اتیلن به قطر 
٠٩١٧١٨ 

    ٢۴,٩٠٠ 
    ٢٩٣,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ١۶٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧١٩ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ٣۶۴,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ١٨٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧٢٠ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ۴۵١,٠٠٠ 

 متر
 متر میلی ٢٠٠لوله پلی اتیلن به قطر 

٠٩١٧٢١ 
    ٢۴,٩٠٠ 
    ٣,٠٠۴,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 از نوع سیلیکون مایع جهت مقره RTVپوشش 

٠٩١٨٠١ 
    ٧٢۶,٠٠٠ 
    ١٣۴,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 الیه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی

٠٩١٨٠٢ 
    ۴٢,٠٠٠ 
    ٢۶١,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 اپوکسی

٠٩١٨٠٣ 
    ۵۵,۵٠٠ 
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 های فلزی پایه .فصل دهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های فلزی فصل دهم . پایه

 مقدمه
 باشند. شده ساخته EN40 یا INSO6572 استاندارد هاي طبق مجموعه باید فصل، این هاي ردیف در شده هاي روشنایی و بازوهاي درج . پایه1
باشد. چنانچه از ورق  می متر میلی 3به ضخامت  فوالدي استفاده از ورق این فصل با هاي ردیف هاي روشنایی چند وجهی درج شده در . پایه2

 یابد. افزایش می ،ي مصالح مربوط به آن به نسبت افزایش ضخامت بیشتر استفاده گردد قیمت زیرردیف هزینه با ضخامت
ه چند وجهی به صورت باشد و چنانچه پای طول مفید پایه می ،این فصل هاي ردیفهاي روشنایی درج شده در  شده براي پایه ذکر . طول3

 همپوشانی داشته باشند. متر سانتی 50در زمان مونتاژ قطعات حداقل  بایدچند تکه ساخته شود 

 .شود پرداخت میي پوشش رنگ یا گالوانیزه در آیتم جداگانه  ها بدون پوشش بوده و هزینه . کلیه پایه4
) محاسبه شده است. چنانچه به دلیل طراحی خاص و سفارش کارفرما ±5(%تلورانس  هاي فلزي و بازوهاي روشنایی با . وزن تقریبی پایه5

و بهاي بازوي روشنایی جهت نصب بر روي پایه بتنی از  100210وزن پایه از این تلورانس خارج شود بهاي پایه روشنایی از ردیف شماره 
 شود. با واحد کیلوگرم پرداخت می 100310و  100309هاي شماره  ردیف

ي  هزینه ،شوند ) قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار2و1هاي  این فصل (گروه هاي ردیف هاي روشنایی درج شده در پایه. چنانچه 6
 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،زیرردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند 6/0برکناري 

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

شماره 
 گروه

 شرح مختصر گروه

 هاي روشنایی فوالدي چند وجهی پایه 01

 اي هاي روشنایی فوالدي لوله پایه 02

 بازوهاي روشنایی و قطعات دکوراتیو 03
 هاي انتقال نیرو هاي فلزي و دکل پایه 04

 و بازو)  اضافه بهاي پوشش رنگ و وزن (پایه 05
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 های فلزی پایه .فصل دهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۶,٠٣۴,٠٠٠ 
 عدد

پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش پوشش 
   متر ٧گالوانیزه به ارتفاع 

١٠٠١٠١ 
    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ۶,٣٣۴,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ٧٫۵به ارتفاع 
١٠٠١٠٢ 

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ۶,٧٣۴,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ٨به ارتفاع 
١٠٠١٠٣ 

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ٧,١٣۴,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ٨٫۵به ارتفاع 
١٠٠١٠۴ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ٨,٢٣۴,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

 متر ٩به ارتفاع 
١٠٠١٠۵ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ٨,۵٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

  متر ٩٫۵به ارتفاع 
١٠٠١٠۶ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ٨,٩٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ١٠به ارتفاع 
١٠٠١٠٧ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ٩,٢٢٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

 متر ١٠٫۵به ارتفاع 
١٠٠١٠٨ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ١٠,٢٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ١١به ارتفاع 
١٠٠١٠٩ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ١١,٠٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

 متر ١١٫۵به ارتفاع 
١٠٠١١٠ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ١١,۵٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ١٢به ارتفاع 
١٠٠١١١ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
    ١٢,٠٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

   متر ١٢٫۵به ارتفاع 
١٠٠١١٢ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 
    ١٢,۵٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

  متر ١٣به ارتفاع 
١٠٠١١٣ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 
    ١۴,٠٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

  متر ١٣٫۵به ارتفاع 
١٠٠١١۴ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 
    ١۵,۵٧٩,٠٠٠ 

 عدد
پایه روشنایی فوالدی چند وجهی بدون پوشش گالوانیزه 

 متر ١۴به ارتفاع 
١٠٠١١۵ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 
    ۵,٠٣۴,٠٠٠ 

 عدد
 ۶پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 

 کیلوگرم ۶٠متر و وزن تقریبی 
١٠٠٢٠١ 

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ۶,١٣۴,٠٠٠ 

 عدد
 ٧پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 

 کیلوگرم ٨٠متر و وزن تقریبی
١٠٠٢٠٢ 

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ۶,١٨۴,٠٠٠ 

 عدد
 ٨پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 

 کیلوگرم ٨۵متر و وزن تقریبی 
١٠٠٢٠٣ 

    ١,٢٠٢,٠٠٠ 
    ۶,٨٣۴,٠٠٠ 

 عدد
 ٩پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 

 کیلوگرم ٩٠متر و وزن تقریبی 
١٠٠٢٠۴ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 
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 های فلزی پایه .فصل دهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧,٩٧٩,٠٠٠ 

 عدد

پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 
 کیلوگرم ١١٠متر و وزن تقریبی  ١٠

١٠٠٢٠۵ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 

    ٩,٩٧٩,٠٠٠ 

 عدد

پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 
 کیلوگرم ١۴٠متر و وزن تقریبی  ١١

١٠٠٢٠۶ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 

    ١٠,٧٧٩,٠٠٠ 

 عدد

پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو به طول 
 کیلوگرم ١۵٠متر و وزن تقریبی  ١٢

١٠٠٢٠٧ 

    ١,٢٩١,٠٠٠ 

    ١١,۵٧٩,٠٠٠ 

 عدد

 ١٣روشنایی فوالدی گرد با پوشش گالوانیزه به طولپایه 
 کیلوگرم ١۶٠متر بدون بازو به وزن تقریبی 

١٠٠٢٠٨ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 

    ١١,٩٧٩,٠٠٠ 

 عدد

 ١۴پایه روشنایی فوالدی گرد با پوشش گالوانیزه به طول
 کیلوگرم ١٧٠متر بدون بازو به وزن تقریبی

١٠٠٢٠٩ 

    ١,۴٧٢,٠٠٠ 

    ۶٨,٢٠٠ 
 کیلوگرم

 پایه روشنایی فوالدی گرد بدون پوشش و بازو 
١٠٠٢١٠ 

    ١١,۴٠٠ 
    ٩۶,٢٠٠ 

 کیلو گرم
بازوی روشنایی با پوشش رنگ جهت نصب بر روی 

 پایه فوالدی
١٠٠٣٠١ 

    ١١٨,۵٠٠ 

    ١١۶,٠٠٠ 

 کیلو گرم

بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه گرم جهت نصب بر 
 فوالدیروی پایه 

١٠٠٣٠٢ 

    ١١٨,۵٠٠ 

    ۴٠۶,۵٠٠ 

 عدد

جهت نصب بر  متر سانتی ۶٠بازوی روشنایی به طول 
کیلو گرم با پوشش  ٢٫۵روی پایه بتنی با وزن تقریبی

 گالوانیزه

١٠٠٣٠٣ 

    ٢٠۴,٠٠٠ 

    ۴٧۶,۵٠٠ 

 عدد

متر جهت نصب بر روی پایه ١بازوی روشنایی به طول 
 کیلو گرم با پوشش گالوانیزه ٣٫۵بتنی با وزن تقریبی

١٠٠٣٠۴ 

    ٢٠۴,٠٠٠ 

    ٧١۶,۵٠٠ 

 عدد

متر جهت نصب بر روی ١٫۵بازوی روشنایی به طول 
 کیلوگرم با پوشش گالوانیزه ۵٫۵پایه بتنی با وزن تقریبی

١٠٠٣٠۵ 

    ٢٠۴,٠٠٠ 

    ٩٨۴,۵٠٠ 

 عدد

متر جهت نصب بر روی پایه  ٢بازوی روشنایی به طول 
 کیلوگرم با پوشش گالوانیزه ٧٫۵بتنی با وزن تقریبی

١٠٠٣٠۶ 

    ۴٩٧,٠٠٠ 

    ١,١٣۴,٠٠٠ 

 عدد

متر جهت نصب بر روی  ٢٫۵بازوی روشنایی به طول 
 با پوشش گالوانیزه  کیلوگرم ٩٫۵پایه بتنی با وزن تقریبی 

١٠٠٣٠٧ 

    ۴٩٧,٠٠٠ 

    ١,۴٨۴,٠٠٠ 

 عدد

متر جهت نصب بر روی پایه  ٣بازوی روشنایی به طول 
 با پوشش گالوانیزه  کیلوگرم ١٢بتنی با وزن تقریبی

١٠٠٣٠٨ 

    ۴٩٧,٠٠٠ 

    ١٠١,٠٠٠ 

 کیلو گرم

بازوی روشنایی جهت نصب بر روی پایه بتنی تا طول 
 متر با پوشش گالوانیزه ١٫۵

١٠٠٣٠٩ 

    ٣٠,٠٠٠ 
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 های فلزی پایه .فصل دهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١٠١,٠٠٠ 

 کیلو گرم
بازوی روشنایی جهت نصب بر روی پایه بتنی با طول 

 متر با پوشش گالوانیزه ١٫۵بیشتر از 
١٠٠٣١٠ 

    ۴٩,٧٠٠ 

    ٧۶,٢٠٠ 

 کیلو گرم
پایه فلزی چدنی داکتیل جهت استفاده در شبکه های 

 فشار ضعیف
١٠٠۴٠١ 

    ۴,۵٢٠ 

    ١٠٢,٠٠٠ 
 کیلو گرم

در شبکه های  پایه فلزی چدنی داکتیل جهت استفاده
 فشار متوسط

١٠٠۴٠٢ 
    ۵,١۴٠ 
    ١٠۶,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 دکل فوالدی مشبک

١٠٠۴٠٣ 
    ١٠,٩٠٠ 
    ١٠۶,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 تجهیزات مخابراتی  دکل مهاری برای

١٠٠۴٠۴ 
    ٢٠,۴٠٠ 

    ٢٣,٠٠٠ 

 کیلوگرم

 بابت  ١٠٠٢٠٧الی  ١٠٠١٠١های  به ردیف بها اضافه
 پوشش گالوانیزه (مالک وزن می باشد)

١٠٠۵٠۶ 

    - 
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 فصل یازدهم . تجهیزات روشنایی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 فصل یازدهم . تجهیزات روشنایی

 مقدمه
باید مطابق با  2و  1هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  آخرین ویرایش دستورالعمل
ر نظر گرفته شده است و در صورت نیاز المپ د زج این فصل، کلیه متعلقات به هاي ردیف گازي درج شده در هاي خیابانی . در قیمت چراغ2

 از ردیف مربوطه در این فصل استفاده شود. بایدبراي المپ 
 باشند. شده ساخته IEC60188 یا INSO5191 استاندارد طبق باید فصل، این هاي ردیف در شده بخار جیوه درج هاي . المپ3
 باشند. شده ساخته IEC60662 یا INSO5191 استاندارد طبق باید فصل، این هاي ردیف در شده بخار سدیم پر فشار درج هاي . المپ4
 باشند. شده ساخته IEC61167 یا INSO5217 استاندارد طبق باید فصل، این هاي ردیف در شده بخار متال هالید درج هاي . المپ5
 ،باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند) قبالً نصب شده 2و1هاي  این فصل (گروه هاي ردیفهاي خیابانی درج شده در  . چنانچه چراغ6

باشد. در  زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،زیرردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند 6/0ي برکناري  هزینه
ري یا جابجایی این متعلقات اي بابت برکنا هزینه ،صورتی که همراه با چراغ متعلقاتی مانند المپ، کابل و بازوي روشنایی برکنار یا جابجا شود

 شود. پرداخت نمی
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به7

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 چراغ خیابانی گازي 01
 LEDچراغ خیابانی  02

 المپ 03
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 فصل یازدهم . تجهیزات روشنایی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢,٩۴۵,٠٠٠ 
 عدد

 وات سدیم ۵٠چراغ خیابانی 
١١٠١٠١ 

    ٢٠۴,٠٠٠ 
    ٣,٠٣٠,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ٧٠چراغ خیابانی 

١١٠١٠٢ 
    ٢٠۴,٠٠٠ 
    ۴,۴٣٧,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ١۵٠چراغ خیابانی 

١١٠١٠٣ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ۵,٠٩۴,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ٢۵٠چراغ خیابانی 

١١٠١٠۴ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ۶,٠٢١,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ۴٠٠چراغ خیابانی 

١١٠١٠۵ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ٨,٠٢۶,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ٢۵تا  ١۵( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠١ 
    ٢٠۴,٠٠٠ 
    ٨,۴۴۵,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ٣۵تا  ٢۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠٢ 
    ٢٠۴,٠٠٠ 
    ۵,٨۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ۴۵تا  ٣۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠٣ 
    ٢٠۴,٠٠٠ 
    ٩,۵۶۴,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ۵۵تا  LED )۴۶چراغ خیابانی

١١٠٢٠۴ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ۶,۴۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ۶۵تا  LED )۵۶چراغ خیابانی

١١٠٢٠۵ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ٨,۵۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ٧۵تا  LED )۶۶چراغ خیابانی

١١٠٢٠۶ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ٩,۵۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ٨۵تا  ٧۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠٧ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١١,۴٣٨,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ٩۵تا  ٨۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠٨ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١١,۵۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١٠۵تا ٩۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢٠٩ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١٢,٠۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١١۵تا  ١٠۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢١٠ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١١,٠۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١٢۵تا  ١١۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢١١ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١٢,۵۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١٣۵تا  ١٢۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢١٢ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١٣,٠۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١۴۵تا  ١٣۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢١٣ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
    ١٢,٠۶١,٠٠٠ 

 عدد
 وات)  ١۵۵تا  ١۴۶( LEDچراغ خیابانی

١١٠٢١۴ 
    ٣٩۶,٠٠٠ 
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 فصل یازدهم . تجهیزات روشنایی
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢٠٣,٠٠٠ 
 عدد

 وات جیوه ١٢۵المپ
١١٠٣٠١ 

    ١٣,٢٠٠ 
    ٣۵٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات جیوه ٢۵٠المپ

١١٠٣٠٢ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ٣۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات جیوه ۴٠٠المپ

١١٠٣٠٣ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۴۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ٣۵المپ

١١٠٣٠۴ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۴۵٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ۵٠المپ

١١٠٣٠۵ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۴۵٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ٧٠المپ

١١٠٣٠۶ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۵٨٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ١۵٠المپ

١١٠٣٠٧ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۶١٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ٢۵٠المپ

١١٠٣٠٨ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۶٣٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ۴٠٠المپ

١١٠٣٠٩ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ٧۵٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم ۶٠٠المپ

١١٠٣١٠ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۵٧٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم جایگزین ١١٠المپ 

١١٠٣١١ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۶٨٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم جایگزین ٢١٠المپ 

١١٠٣١٢ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ۶٠٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات سدیم جایگزین ٣۵٠المپ 

١١٠٣١٣ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ٣۴٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات متال هالید ١۵٠المپ 

١١٠٣١۴ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ٣٩٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات متال هالید ٢۵٠المپ 

١١٠٣١۵ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ٧٠٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات متال هالید ۴٠٠المپ 

١١٠٣١۶ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ١١۴,٠٠٠ 

 عدد
 وات) ٢٠تا  ١٨آمالگام (  CFLالمپ کم مصرف

١١٠٣١٧ 
    ١٣,٢٠٠ 
    ١٢٣,٠٠٠ 

 عدد
 وات) ٢۵تا  ٢٣آمالگام ( CFLالمپ کم مصرف

١١٠٣١٨ 
    ١٣,٢٠٠ 
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 فشار ضعیف تابلویی تجهیزات .فصل دوازدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  
 فصل دوازدهم . تجهیزات فشار ضعیف تابلویی

 مقدمه
باید مطابق  19و  16،  10هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  با آخرین ویرایش دستورالعمل
ساخته  IEC60269 یاINSO3109 این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف . تمام فیوزهاي چاقویی و پایه فیوزهاي مربوطه درج شده در2

 شده باشند.
توانند  ساخته شده باشند و می IEC60898یا  INSO2611این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف مینیاتوري درج شده در. تمام کلیدهاي 3

 گردد. ي پرداخت نمیا  باشند و بابت تغییر نوع منحنی هزینه Dیا  B  ،Cداراي منحنی قطع 
به رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم  این فصل مجهز هاي ردیف آمپر درج شده در 125تا  40. کلیدهاي اتوماتیک 4

 د.شو میدرصد به بهاي ردیف اضافه  5 ، دناطیسی به نوع قابل تنظیم تغییر کنباشند. چنانچه رله مغ می
باشند.  ابل تنظیم میاین فصل مجهز به رله حرارتی قابل تنظیم و مغناطیسی ق هاي ردیفآمپر درج شده در  800تا  160. کلیدهاي اتوماتیک 5

 .شود میدرصد از بهاي ردیف کسر  10 کند، چنانچه رله مغناطیسی به نوع غیر قابل تنظیم تغییر
باشند. چنانچه بجاي آن از رله حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم استفاده  آمپر مجهز به رله الکترونیکی می 1600تا  1000. کلیدهاي اتوماتیک 6

 .شود میدرصد از بهاي ردیف کسر  5 ، شود
اي بابت آن پرداخت  باشند و هزینه . تمام کلیدهاي اتوماتیک هوایی مجهز به بوبین شانت، کنتاکت نشان دهنده خطا و کنتاکت کمکی می7

 .شود نمی
 ساخته شده باشند. IEC60947-1,3یا  INSO4835-1,3این فصل باید طبق استانداردهاي  هاي ردیف. تمام کلید فیوزهاي درج شده در 8
 ساخته شده باشند. IEC60947-4یا INSO4835-4 این فصل باید طبق استانداردهاي  هاي ردیف . تمام کنتاکتورهاي درج شده در9
راي ساخته شده باشند و دا IEC61558یا  INSO6920این فصل باید طبق استانداردهاي  هاي ردیف . تمام راکتورهاي سري درج شده در10

 باشند.  p=7% هرتز با  189فرکانس تشدید 
 ساخته شده باشند. IEC60044یا INSO6198 این فصل باید طبق استانداردهاي  هاي ردیف . تمام ترانسفورماتورهاي جریان درج شده در11
باشند. چنانچه  تروستاتیک می) ازجنس ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودري الک19. فریم تابلوهاي درج شده در این فصل (شماره گروه 12

 رق گالوانیزه و با پوشش رنگ ،ودر صورت تغییر به و  کند نمیردیف تغییري بهاي  ،دکنجنس ورق به گالوانیزه و بدون پوشش رنگ تغییر 
 د.شو میدرصد به بهاي زیرردیف مصالح اضافه  10
ها (استوپر) و جا  هاي زیمنسی، صفحات نصب و نگهدارنده درب ها، لوالها، قفل ها، لیبل سرسیم ها، گلندها، ها، پیچ ها، مقره . قیمت داکت13

 .دشو نمیاي بابت آن پرداخت  ) لحاظ شده است و هزینه20و  19فریم تابلو (شماره گروه  بهاياي مورد استفاده در تابلو در  نقشه
ي  هزینه ،کنار شوند) قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار بر20و19 هاي هاین فصل (گرو هاي ردیف . چنانچه تابلوهاي درج شده در14

 .باشد زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  زینهه ،زیرردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند  6/0برکناري 
 است. شده درجصفحه بعد  جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به15
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 فشار ضعیف تابلویی تجهیزات .فصل دوازدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه

 کنتاکتور 14 فیوز فشنگی و متعلقات 01
 کنتاکتور خازنی 15 فیوز سیلندري و متعلقات 02
 رگوالتورو  خازن فشار ضعیف سه فاز 16 فیوز چاقویی 03
 راکتور سري 17 پایه فیوز چاقویی 04
 گیري جریان ترانسفورماتور اندازه 18 کلید مینیاتوري 05
 فریم تابلو 19 کلید ایزوالتور 06
 تابلو کامپوزیت 20 کلید فیوز گردان 07
 سکوي کامپوزیت 21 کلید فیوز افقی 08
 مسی شمس 22 کلید فیوز عمودي 09
 سایر –گیري پارامترهاي الکتریکی و متعلقات  وسایل اندازه 23 کامپکتکلید اتوماتیک  10
 ترمینال و متعلقات 24 لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت 11
 انواع قفل 25 کلید اتوماتیک هوایی 12
 فن تهویه 26 لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی 13
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 فشار ضعیف تابلویی تجهیزات .فصل دوازدهم 
 ١٣٩٨رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

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

    ٣۵٠,٠٠٠ 

 عدد

ولت جهت ۵٠٠آمپربا ولتاژنامی٢۵پایه فیوز تک پل 
 با کالهک  DIIفیوز فشنگی با سایز

١٢٠١٠٨ 

    ٢٣٧,٠٠٠ 

    ۴٩٠,٠٠٠ 

 عدد

ولت جهت  ۵٠٠آمپربا ولتاژنامی ۶٣پایه فیوز تک پل 
 با کالهک DIIIفیوز فشنگی با سایز

١٢٠١٠٩ 

    ٢٣٧,٠٠٠ 

    ٢٨٢,٠٠٠ 

 عدد
 ١۴×۵١پایه فیوز سکسیونری تک پل (فیوز کریر) 

١٢٠٢٠٣ 

    ۴١,٢٠٠ 

    ۵٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٢×۵٨پایه فیوز سکسیونری تک پل (فیوز کریر) 

١٢٠٢٠۴ 

    ۴١,٢٠٠ 

    ٣٧٧,۵٠٠ 

 عدد

با نول(فیوز کریر)   پایه فیوز سکسیونری تک پل
۵١×١۴ 

١٢٠٢٠۵ 

    ۴٧,٢٠٠ 

    ۶٧١,۵٠٠ 

 عدد

پایه فیوز سکسیونری تک پل با نول (فیوز کریر) 
۵٢٢×٨ 

١٢٠٢٠۶ 

    ۴٧,٢٠٠ 

    ٩۴٠,٠٠٠ 

 عدد
 ١۴×۵١پایه فیوز سکسیونری سه پل (فیوز کریر) 

١٢٠٢٠٧ 

    ۴٧,٢٠٠ 

    ١,۶٣٠,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٢×۵٨پایه فیوز سکسیونری سه پل (فیوز کریر) 

١٢٠٢٠٨ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢۶۵,٠٠٠ 

 عدد
 ١۴×۵١با نول(فیوز کریر)   پایه فیوز سکسیونری سه پل

١٢٠٢٠٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٢,١٩٧,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٢×۵٨پایه فیوز سکسیونری سه پل با نول (فیوز کریر) 

١٢٠٢١٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١٠۴,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر ۵٠تا  ٢۵فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠١ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٠٠,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر ۶٣فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠٢ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٠٠,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر ٨٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠٣ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٠٠,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر١٠٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠۴ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٠٠,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر١٢۵فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠۵ 

    ٨,٢٧٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ١٠٠,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه صفر صفر ١۶٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠۶ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
  آمپر اندازه صفر ۶٣فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠٧ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
  آمپر اندازه صفر ٨٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣٠٨ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
  آمپر اندازه صفر ١٠٠(کاردی)فیوز چاقویی  

١٢٠٣٠٩ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
  آمپر اندازه صفر ١٢۵فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١٠ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
  آمپر اندازه صفر ١۶٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١١ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١۵٩,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه یک ٢٠٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١٢ 

    ٨,٢٧٠ 

    ١۵٩,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه یک ٢۵٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١٣ 

    ٨,٢٧٠ 

    ٢١٨,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه دو ٣١۵فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١۴ 

    ١٠,٢٠٠ 

    ٢١٨,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه دو ۴٠٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١۵ 

    ١٠,٢٠٠ 

    ٣٠١,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه سه ۵٠٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١۶ 

    ١٢,٢٠٠ 

    ٣٠١,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر اندازه سه ۶٣٠فیوز چاقویی (کاردی) 

١٢٠٣١٧ 

    ١٢,٢٠٠ 

    ١۶١,٠٠٠ 

 عدد

 ١۶٠تک پل با جریان نامی   پایه فیوز چاقویی (کاردی)
 آمپر

١٢٠۴٠١ 

    ٢٣٧,٠٠٠ 

    ٢۴٠,۵٠٠ 

 عدد

 ٢۵٠پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک پل با جریان نامی 
 آمپر

١٢٠۴٠٢ 

    ٢۵٧,٠٠٠ 

    ٢۴٨,٠٠٠ 

 عدد

 ۴٠٠تک پل با جریان نامی   پایه فیوز چاقویی (کاردی)
 آمپر

١٢٠۴٠٣ 

    ٢٨٠,۵٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٢٠٨,٠٠٠ 

 عدد

 ۶٣٠تک پل با جریان نامی   پایه فیوز چاقویی (کاردی)
 آمپر

١٢٠۴٠۴ 

    ۴٠٣,٠٠٠ 

    ۴۴۶,٠٠٠ 

 عدد

پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان 
 آمپر ١۶٠نامی 

١٢٠۴٠۵ 

    ۴٩٧,۵٠٠ 

    ١,٠٩٠,٠٠٠ 

 عدد

پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان 
 آمپر ٢۵٠نامی 

١٢٠۴٠۶ 

    ۵۵٣,۵٠٠ 

    ١,٩٠٠,٠٠٠ 

 عدد

پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان 
 آمپر ۴٠٠نامی 

١٢٠۴٠٧ 

    ۶٠١,٠٠٠ 

    ٢,٣٠٠,٠٠٠ 

 عدد

پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه پل با جریان 
 آمپر ۶٣٠نامی 

١٢٠۴٠٨ 

    ٨٧٧,۵٠٠ 

    ٢٩٠,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ۶کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶ قطع

١٢٠۵٠١ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۵٢,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠٢ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۵٢,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١۶کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠٣ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۵٢,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٢۵کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠۴ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۵٢,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٣٢کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠۵ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠۶ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠٧ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠٨ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٨۶٢,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ۶کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٠٩ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۶٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٠ 

    ١١٠,۵٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۶٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١۶کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١١ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۶٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٢۵کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٢ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۶٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٣٢کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٣ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٩۵٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١۴ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٩۵٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١۵ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٩۵٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١۶ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ١,٢٣١,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٧ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩٨٧,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٨ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩٨٧,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١۶کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵١٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩٨٧,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٢۵کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩٨٧,۵٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٣٢کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٨۶١,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٨۶١,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢٣ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٨۶١,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢۴ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قطع 

١٢٠۵٢۵ 

    ١۴۶,۵٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ١٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٢۶ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ١۶کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٢٧ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ٢۵کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٢٨ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ٣٢کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٢٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۴٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٣٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩۴٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۵٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٣١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٩۴٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۶٣کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ۶قدرت قطع 

١٢٠۵٣٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با قدرت  ۶کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣٣ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣۴ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١۶کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣۵ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٢۵کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣۶ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٣٢کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣٧ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢۶٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣٨ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵٣٩ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٩٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری تک پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٠ 

    ٨٧,١٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ۶کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴١ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٢ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ١۶کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٣ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٢۵کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴۴ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت  ٣٢کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴۵ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ۵۵٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴۶ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٧٨٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٧ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٧٨٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری دو پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٨ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۴٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ١۶کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٢۵کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ٣٢کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵٣ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٢٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۴٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵۴ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨٨٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۵٠کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵۵ 

    ١۴۶,۵٠٠ 
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    ٨٨٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶٣کلید مینیاتوری سه پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵۶ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو قدرت   ۶کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قطع 

١٢٠۵۵٧ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ١٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۵٨ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ١۶کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۵٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ٢۵کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۶٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ٣٢کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۶١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,٢١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۴٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۶٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٣,۴١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۵٠کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۶٣ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٣,۴١٠,٠٠٠ 

 عدد

آمپرو   ۶٣کلید مینیاتوری چهار پل با جریان نامی 
 کیلوآمپر ١٠قدرت قطع 

١٢٠۵۶۴ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر١۶کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠١ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ٢۵کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠٢ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ٣٢کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠٣ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٠۵,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۴٠کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠۴ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٠٧,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۵٠کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠۵ 

    ٨٧,١٠٠ 

    ٢٠٧,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۶٣کلید ایزوالتور تک پل

١٢٠۶٠۶ 

    ٨٧,١٠٠ 
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    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر١۶کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶٠٧ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ٢۵کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶٠٨ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ٣٢کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶٠٩ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۴٠کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶١٠ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد

 آمپر ۵٠کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶١١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۶٣کلید ایزوالتور سه پل

١٢٠۶١٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٣,۵٧٢,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته معمولی با جریان 
 آمپر ١۶٠نامی 

١٢٠٧٠١ 

    ۶٩٨,۵٠٠ 

    ۵,۴۶٠,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته معمولی با جریان 
 آمپر ٢۵٠نامی 

١٢٠٧٠٢ 

    ٨٨٨,۵٠٠ 

    ۶,٣۵٨,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته معمولی با جریان 
 آمپر ۴٠٠نامی 

١٢٠٧٠٣ 

    ١,١٣۶,٠٠٠ 

    ٧,٢٢۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته معمولی با جریان 
 آمپر ۶٣٠نامی 

١٢٠٧٠۴ 

    ١,٣٨١,٠٠٠ 

    ٣,۵٩٨,٠٠٠ 

 عدد

دارای دسته اینتر الک با جریان   کلید فیوز گردان سه پل
 آمپر ١۶٠نامی 

١٢٠٧٠۵ 

    ۶٩٨,۵٠٠ 

    ۵,۴٨۶,٠٠٠ 

 عدد

دارای دسته اینترالک با جریان   کلید فیوز گردان سه پل
 آمپر ٢۵٠نامی 

١٢٠٧٠۶ 

    ٨٨٨,۵٠٠ 

    ۶,٣٨۴,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته اینترالک با جریان 
 آمپر ۴٠٠نامی 

١٢٠٧٠٧ 

    ١,١٣۶,٠٠٠ 

    ٧,٢۵٢,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته اینتر الک با جریان 
 آمپر ۶٣٠نامی 

١٢٠٧٠٨ 

    ١,٣٨١,٠٠٠ 

    ١,٠٢۶,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ١۶٠کلید فیوز افقی سه پل با جریان نامی

١٢٠٨٠١ 

    ۶٩٨,۵٠٠ 
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    ١,٨٨۶,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ٢۵٠کلید فیوز افقی سه پل با جریان نامی

١٢٠٨٠٢ 

    ٨٨٨,۵٠٠ 

    ٢,٧۴۶,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۴٠٠کلید فیوز افقی سه پل با جریان نامی

١٢٠٨٠٣ 

    ١,١٣۶,٠٠٠ 

    ٣,١۴۶,٠٠٠ 

 عدد
 آمپر ۶٣٠کلید فیوز افقی سه پل با جریان نامی

١٢٠٨٠۴ 

    ١,٣٨١,٠٠٠ 

    ٢,٠۶۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فاربا 
 آمپر ١۶٠جریان نامی

١٢٠٩٠١ 

    ۶٩٨,۵٠٠ 

    ۵,٢٠۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فاز 
 آمپر ٢۵٠با جریان نامی

١٢٠٩٠٢ 

    ٨٨٨,۵٠٠ 

    ۵,۶٢۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فاز 
 آمپر ۴٠٠با جریان نامی

١٢٠٩٠٣ 

    ١,١٣۶,٠٠٠ 

    ۶,۵٢۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی سه فاز 
 آمپر ۶٣٠با جریان نامی

١٢٠٩٠۴ 

    ١,٣٨١,٠٠٠ 

    ٢,٠۶۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک 
 آمپر ١۶٠فاربا جریان نامی

١٢٠٩٠۵ 

    ۶٩٨,۵٠٠ 

    ۵,٢٠۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز 
 آمپر ٢۵٠با جریان نامی

١٢٠٩٠۶ 

    ٨٨٨,۵٠٠ 

    ۵,۶٢۶,٠٠٠ 

 عدد

کلید فیوز عمودی سه پل با مکانیزم قطع دستی تک فاز 
 آمپر ۴٠٠با جریان نامی

١٢٠٩٠٧ 

    ١,١٣۶,٠٠٠ 

    ۶,۵٢۶,٠٠٠ 

 عدد

مکانیزم قطع دستی تک فاز  کلید فیوز عمودی سه پل با
 آمپر ۶٣٠با جریان نامی

١٢٠٩٠٨ 

    ١,٣٨١,٠٠٠ 

    ٢,٨١٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با حداقل  ۴٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ١۶ (ICS)قدرت 

 حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم

١٢١٠٠١ 

    ٧٧۵,٠٠٠ 

    ٢,٨١٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ۶٣ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ١۶ (ICS)قدرت   حداقل

 حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم

١٢١٠٠٢ 

    ٧٧۵,٠٠٠ 

    ٢,٨١٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با حداقل  ٨٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلو آمپردر  ١۶ (ICS)قدرت 

 قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم
 

١٢١٠٠٣ 

    ٧٧۵,٠٠٠ 
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    ٧,٨١٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله ۴٠٠کیلو آمپر در  ١۶ (ICS)حداقل قدرت 

 تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیمحرارتی قابل 

١٢١٠٠۴ 

    ٧٧۵,٠٠٠ 

    ١٠,٣٧٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١٢۵ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ١۶ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم

١٢١٠٠۵ 

    ٨٣٠,۵٠٠ 

    ١٢,٢۶٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١۶٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٢۵ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠٠۶ 

    ٨٧٠,٠٠٠ 

    ١٢,٢۶٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ٢٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله ۴٠٠در   کیلو آمپر ٢۵ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠٠٧ 

    ٨٧٠,٠٠٠ 

    ١۶,٠٧٧,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ٢۵٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٢۵ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠٠٨ 

    ٩٢١,٠٠٠ 

    ٢٧,١۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با حداقل  ۴٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت
ولت با رله حرارتی  ۴٠٠کیلو آمپردر  ٣۶ (ICS)قدرت 

 مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠٠٩ 

    ٩٩٧,٠٠٠ 

    ٣۵,٩٣٩,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ۶٣٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٣۶ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠١٠ 

    ١,٣٨٣,٠٠٠ 

    ۶٩,٣٨٩,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ٨٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٣۶ (ICS)حداقل قدرت 

 حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم

١٢١٠١١ 

    ١,٣٨٣,٠٠٠ 

    ٧٧,٨۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١٠٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٣۶ (ICS)حداقل قدرت 

 الکترونیکی

١٢١٠١٢ 

    ١,۴۴٢,٠٠٠ 

    ١٠۵,٣۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١٢۵٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٣۶ (ICS)حداقل قدرت 

 الکترونیکی

١٢١٠١٣ 

    ١,۵٢٢,٠٠٠ 

    ٩٨,١۴١,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١۶٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک کامپکت 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ٣۶ (ICS)حداقل قدرت 

 الکترونیکی
 

١٢١٠١۴ 

    ١,۵٢٢,٠٠٠ 

    ٢۴,۶۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با ولتاژ  ٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا  
 . ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴تغذیه 

 

١٢١١٠١ 

    ۴۶٢,۵٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٣۶,٠۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر  ١٢۵٠تا  ۴٠٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت از  
  ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴با ولتاژ تغذیه 

١٢١١٠٢ 

    ۴۶٢,۵٠٠ 

    ۵١,٣۶۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با  ١٢۵٠مکانیسم موتوری کلید کامپکت باالتر از  
 . ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴ولتاژ تغذیه 

١٢١١٠٣ 

    ۶۶۶,۵٠٠ 

    ٣,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد

     بوبین شانت (قطع) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه 
 ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴

١٢١١٠۴ 

    ٢٣٠,٠٠٠ 

    ۴,۵١٠,٠٠٠ 

 عدد

) کلید کامپکت  Under Voltageبوبین افت ولتاژ (  
 . ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴با ولتاژ تغذیه 

١٢١١٠۵ 

    ٢٣٠,٠٠٠ 

    ٩۶٠,٠٠٠ 

 عدد

کلید  ACیا  DCو  1NO+1NC کنتاکت کمکی  
 کامپکت.

١٢١١٠۶ 

    ١٧٠,٠٠٠ 

    ۶,۵٠۵,٠٠٠ 

 عدد

یا  DCو  1NO+1NC کنتاکت نشان دهنده خطا  
AC .کلید کامپکت 

١٢١١٠٧ 

    ١٧٠,٠٠٠ 

    ١٢۵,۶۴۵,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با قدرت  ١۶٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک هوایی 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ۵٠حداقل  قطع

 الکترونیکی

١٢١٢٠١ 

    ١,۶۶٠,٠٠٠ 

    ٢٢٧,٨۶١,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با قدرت  ٢٠٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک هوایی 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ۵٠حداقل  قطع

 الکترونیکی

١٢١٢٠٢ 

    ٢,٠٠٠,٠٠٠ 

    ٢۵٧,١۵٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپر با قدرت  ٢۵٠٠ثابت سه پل   کلید اتوماتیک هوایی 
ولت با رله  ۴٠٠کیلو آمپر در  ۵٠حداقل  قطع

 الکترونیکی

١٢١٢٠٣ 

    ٢,٠٠٠,٠٠٠ 

    ۵١,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد

مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه  
 . ACیا  DCولت  ٢٢٠-٢۴

١٢١٣٠١ 

    ۴۶٢,۵٠٠ 

    ٩,٠١٩,٠٠٠ 

 عدد

-٢۴    بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 
 . ACیا  DCولت  ٢٢٠

١٢١٣٠٢ 

    ٢٣٠,٠٠٠ 

    ٧,٨۶٧,٠٠٠ 

 عدد

) کلید اتوماتیک  Under Voltageبوبین افت ولتاژ (  
 . ACیا  DCولت  ٢۴-٢٢٠هوایی با ولتاژ تغذیه 

 

١٢١٣٠٣ 

    ١٨۶,٠٠٠ 

    ٢,۶٢۴,٠٠٠ 

 عدد

ولت با  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
 ولت٢٢٠و بوبین   آمپر ٧٠آمپر تا AC1(  ۶٠جریان(

 

١٢١۴٠١ 

    ۵٠٢,۵٠٠ 

    ٢,٨٣۴,٠٠٠ 

 عدد

) AC1ولت با جریان( ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
 ولت٢٢٠و بوبین   آمپر ٨٠آمپرتا  ٧٠بیش از 

 

١٢١۴٠٢ 

    ۵۴۶,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۴,۴٠١,٠٠٠ 

 عدد

ولت با  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
و بوبین   آمپر ٩٠آمپر تا  ٨٠)بیش از AC1جریان(

 ولت٢٢٠

١٢١۴٠٣ 

    ۵۴۶,٠٠٠ 

    ۴,٧١۴,٠٠٠ 

 عدد

ولت با  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
و بوبین   آمپر ١٠٠آمپر تا  ٩٠)بیش از AC1جریان(

 ولت٢٢٠

١٢١۴٠۴ 

    ۵۴۶,٠٠٠ 

    ۵,٩۶٨,٠٠٠ 

 عدد

ولت با  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
و بوبین   آمپر ١١٠آمپرتا   ١٠٠)بیش از AC1جریان(

 ولت٢٢٠

١٢١۴٠۵ 

    ۵۶٩,۵٠٠ 

    ۵,٠٨٧,٠٠٠ 

 عدد

) AC1ولت با جریان( ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
 ولت٢٢٠و بوبین   آمپر ١٢٠آمپر تا  ١١٠بیش از 

١٢١۴٠۶ 

    ۵۶٩,۵٠٠ 

    ۴,۴١٩,٠٠٠ 

 عدد

) AC1ولت با جریان( ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
 ولت٢٢٠و بوبین   آمپر ١۵٠آمپر تا ١٢٠بیش از 

١٢١۴٠٧ 

    ۶١٧,٠٠٠ 

    ٩,٢٧۵,٠٠٠ 

 عدد

ولت با  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
و بوبین   آمپر ١٨۵آمپر تا  ١۵٠)بیش از AC1جریان(

 ولت٢٢٠

١٢١۴٠٨ 

    ۶١٧,٠٠٠ 

    ١٠,٨٢۴,٠٠٠ 

 عدد

) AC1ولت با جریان( ۴٠٠کنتاکتور سه پل خشک 
 ولت٢٢٠و بوبین   آمپر ٢١۵آمپر تا  ١٨۵بیش از 

١٢١۴٠٩ 

    ٧٢۴,٠٠٠ 

    ١,٢٢٣,٠٠٠ 

 عدد
 کیلووار. ١٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  

١٢١۵٠١ 

    ۵٠٢,۵٠٠ 

    ١,٣٧۴,٠٠٠ 

 عدد
 کیلووار. ١۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  

١٢١۵٠٢ 

    ۵٠٢,۵٠٠ 

    ١,۵٢۶,٠٠٠ 

 عدد
 کیلووار. ٢٠ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  

١٢١۵٠٣ 

    ۵٠٢,۵٠٠ 

    ١,٨٢٨,٠٠٠ 

 عدد
 کیلووار. ٢۵ولت و  ۴٠٠کنتاکتور سه پل خازنی  

١٢١۵٠۴ 

    ۵۴۶,٠٠٠ 

    ٣,٠۵٨,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ۵خازن سه فاز 

١٢١۶٠١ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

    ٣,۵۶۵,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ٧٫۵خازن سه فاز 

١٢١۶٠٢ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

    ٣,٩٢٩,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ١٠خازن سه فاز 

١٢١۶٠٣ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

    ۴,٣۴٩,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ١٢٫۵خازن سه فاز 

١٢١۶٠۴ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۵,١٣٢,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ١۵خازن سه فاز 

١٢١۶٠۵ 

    ۴۴۶,٠٠٠ 

    ۶,٢٢٧,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ٢٠خازن سه فاز 

١٢١۶٠۶ 

    ۵۵٧,۵٠٠ 

    ٧,٣۶۴,٠٠٠ 

 عدد
 ولت ۴٠٠کیلووار در ولتاژ  ٢۵خازن سه فاز 

١٢١۶٠٧ 

    ۵۵٧,۵٠٠ 

    ٩,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد
 پله ۶رگوالتور بانک خازنی 

١٢١۶٠٨ 

    ۶۶٨,۵٠٠ 

    ١٣,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد
 پله ١٢رگوالتور بانک خازنی 

١٢١۶٠٩ 

    ١,٠٠١,٠٠٠ 

    ٢١,٣۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ۵رآکتور سری 

١٢١٧٠١ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

    ٢۵,٧۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ٧٫۵رآکتور سری 

١٢١٧٠٢ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

    ٢٨,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار١٠رآکتور سری 

١٢١٧٠٣ 

    ۴۴۶,٠٠٠ 

    ٣٠,٢۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ١٢٫۵رآکتور سری 

١٢١٧٠۴ 

    ۴۴۶,٠٠٠ 

    ٣٢,٢١٣,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ١۵رآکتور سری 

١٢١٧٠۵ 

    ۵۵٧,۵٠٠ 

    ٣٣,٠٣۵,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ٢٠رآکتور سری 

١٢١٧٠۶ 

    ۵۵٧,۵٠٠ 

    ٣۴,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو وار ٢۵رآکتور سری 

١٢١٧٠٧ 

    ٧۴٣,۵٠٠ 

    ٩۶۵,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ۵٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠١ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١,١٣٧,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٧۵٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠٢ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١,١٣٧,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ١٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠٣ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١,١٣٧,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ١۵٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠۴ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ١,١٣٧,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٢٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠۵ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶۴٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٢۵٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠۶ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶۴٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٣٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠٧ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶۴٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ۴٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠٨ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۵١١,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ۵٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨٠٩ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۵١١,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ۶٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١٠ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۵١١,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٨٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١١ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶٢٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ١٠٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١٢ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶٢٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ١٢٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١٣ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶٢٩,۵٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ١۵٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١۴ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١,٠٢٠,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٢٠٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١۵ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١,٠٢٠,٠٠٠ 

 عدد

جریان فشار ضعیف با   ترانسفورماتور اندازه گیری
 ٢۵٠٠٫۵نسبت تبدیل 

١٢١٨١۶ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

فریم تابلو فلزی اندازه گیری مشترکین عادی با داکت 
کشی و مقره ها ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با 

 رنگ پودری الکتروستایک
 

١٢١٩٠١ 

    ٢٩,۴٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

فریم تابلو اندازه گیری دیماندی با داکت کشی و مقره ها 
ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری 

 الکتروستایک
 

١٢١٩٠٢ 

    ٢٩,۴٠٠ 
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    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

فریم تابلو فلزی توزیع یا شالتر بارانی با داکت کشی و 
شده با رنگ مقره ها ساخته شده با ورق روغنی رنگ 

 پودری الکتروستایک

١٢١٩٠٣ 

    ٢٠,۴٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

توزیع و اندازه گیری ساخته شده با   ترکیبی  فریم تابلو
 ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری الکتروستایک

١٢١٩٠۴ 

    ٢٠,۴٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

ساخته  دیماندی و عادی  فریم تابلو اندازه گیری ترکیبی
شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری 

 الکتروستایک

١٢١٩٠۵ 

    ٢٢,٩٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

فریم تابلو توزیع ایستاده داخل پست با داکت کشی و 
مقره ها ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ 

 پودری الکتروستایک

١٢١٩٠۶ 

    ١۶,٣٠٠ 

    ١۵۴,٠٠٠ 

 کیلوگرم

دیواری و مشابه آن با   فریم تابلو فلزی جعبه انشعاب
 ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری الکتروستایک

١٢١٩٠٧ 

    ٢٧,٠٠٠ 

    ٨,۵١٩,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣٠و عمق ٨٣٠×۴۶٠تابلو کامپوزیت با ابعاد 
 با داکت و مقره و صفحه نصبمتر میلی

١٢٢٠٠١ 

    ٢,٠۴٢,٠٠٠ 

    ١٠,٢۶٨,٠٠٠ 

 عدد

و  ٨٣٠×۵٩٠با ابعاد   تابلو کامپوزیت
 با داکت و مقره و صفحه نصبمتر میلی  ٣٣٠عمق

١٢٢٠٠٢ 

    ٢,٠۴٢,٠٠٠ 

    ١٢,٢٠۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣٠و عمق ٨٣٠×٧٨۵با ابعاد   تابلو کامپوزیت
 با داکت و مقره و صفحه نصبمتر میلی

١٢٢٠٠٣ 

    ٢,٠۴٢,٠٠٠ 

    ١۵,٧١٣,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣٠و عمق ٨٣٠×١١١۵با ابعاد   تابلو کامپوزیت
 با داکت و مقره و صفحه نصبمتر میلی

١٢٢٠٠۴ 

    ٢,٠۴٢,٠٠٠ 

    ١,٨٠٣,٠٠٠ 

 عدد

جعبه کامپوزیت بدون تجهیزات (مناسب جهت نصب 
 کنتور یا جعبه انشعاب)

١٢٢٠٠۵ 

    ۴٠٨,۵٠٠ 

    ٣,۶٢٠,٠٠٠ 

 عدد

کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت به ابعاد   سکوی
 متر میلی ٣٢٠×٣۶٠×۴۶٠

١٢٢١٠١ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ۴,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت به ابعاد   سکوی
 متر میلی ٣٢٠×٣۶٠×۵٩٠

١٢٢١٠٢ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ۴,۶٩٨,٠٠٠ 

 عدد

سکوی کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت به ابعاد 
 متر میلی ٣٢٠×٣۶٠×٧٨۵

١٢٢١٠٣ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ۵,۶٩٩,٠٠٠ 

 عدد

سکوی کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت به ابعاد 
 متر میلی ٣٢٠×٣۶٠×١١١۵

١٢٢١٠۴ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ٨١٠,۵٠٠ 
 کیلوگرم

 شینه مسی بدون رنگ
١٢٢٢٠١ 

    ١٧,١٠٠ 
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 فشار ضعیف تابلویی تجهیزات .فصل دوازدهم 
 ١٣٩٨رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

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

    ٨۶۴,۵٠٠ 

 کیلوگرم

درجه  ١٢٠شینه مسی بدون رنگ با شرینگ حرارتی 
 سانتیگراد

١٢٢٢٠٢ 

    ١٧,١٠٠ 

    ٩٣٧,۵٠٠ 

 کیلوگرم

شینه مسی بدون رنگ قلع اندود با شرینگ حرارتی 
 درجه سانتیگراد ١٢٠

١٢٢٢٠٣ 

    ١٧,١٠٠ 

    ٨۶۴,۵٠٠ 

 کیلوگرم

اپوکسی کوره ای با خاصیت شینه مسی با رنگ نسوز 
 عایقی

١٢٢٢٠۴ 

    ١٧,١٠٠ 

    ٢,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد
 مولتی متر دیجیتال

١٢٢٣٠١ 

    ٢٠۶,٠٠٠ 

    ١٢,٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد

و بهتر با  ٠٫۵ثبات پارامترهای الکتریکی با کالس دقت 
قابلیت اندازه گیری تاریخ، زمان ، توان ها، انرژی های 
اکتیو ، راکتیو وظاهری، جریان فازها و نول ،ولتاژ هر 

 فاز و نول و ضریب توان هر فاز

١٢٢٣٠٢ 

    ٢٠۶,٠٠٠ 

    ٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد

با یک کنتاکـت   دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، 
 رنگهای مختلـف.باز و یک کنتاکت بسته، به 

١٢٢٣٠٣ 

    ٨٠,٠٠٠ 

    ١۵٠,۵٠٠ 

 عدد
 پریزتک فاز

١٢٢٣٠۴ 

    ١١٠,۵٠٠ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

 عدد
 پریز سه فاز

١٢٢٣٠۵ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٢٧۴,٠٠٠ 
 عدد

 چراغ تونلی با المپ مربوطه 
١٢٢٣٠۶ 

    ١۴۶,۵٠٠ 
    ۴۵۴,٠٠٠ 

 عدد
 جهت روشنایی تابلو LEDچراغ 

١٢٢٣٠٧ 
    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١١۴,٠٠٠ 

 عدد

چراغ سیگنال برای نصـب روی تابلو، به رنگهای  
 ١١٠یا ٢٢٠وات،  ۶تا  ٢مختلـف، با المپی به قدرت 

 ولـت. ۶و یا  ٢۴یا

١٢٢٣٠٨ 

    ٨٠,٠٠٠ 

    ٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

برای نصب روی تابلو، به رنگ  LEDچراغ سیگنال 
 ٢۴یا  ١١٠یا  ٢٢٠وات،  ۶تا  ٢های مختلف، به قدرت 

 ولت. ۶و یا 

١٢٢٣٠٩ 

    ٨٠,٠٠٠ 

    ١٨۵,٠٠٠ 

 عدد

 ١- ٢کلید فرمان سلکتوری تابلویی ، از نوع دو حالته ( 
 ولـت. ٢۴٠آمپر با حداکثر ولتاژ  ١٠) 

١٢٢٣١٠ 

    ٨٠,٠٠٠ 

    ۴١٠,٠٠٠ 

 عدد
 هیتر تابلویی

١٢٢٣١١ 

    ١٧٠,٠٠٠ 

    ٢٧٠,٠٠٠ 

 عدد
 میکروسوئیچ

١٢٢٣١٣ 

    ٨٠,٠٠٠ 
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 فشار ضعیف تابلویی تجهیزات .فصل دوازدهم 
 ١٣٩٨رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  

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

    ١,١٧٠,٠٠٠ 

 عدد
 برقگیر فشار ضعیف تابلویی

١٢٢٣١۴ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ١,۴٧۵,٠٠٠ 

 عدد
 ساعت فرمان نجومی

١٢٢٣١۵ 

    ١٩٣,٠٠٠ 

    ٢٧٣,۵٠٠ 

 عدد
 آمپر ۶فتوسل با حداقل جریان 

١٢٢٣١۶ 

    ١٩٣,٠٠٠ 

    ٧٩٠,٠٠٠ 

 عدد
 فازرله کنترل 

١٢٢٣١٧ 

    ١٩٣,٠٠٠ 

    ١۵۶,۵٠٠ 

 عدد

ترمینال ریلی از جنس پلی آمید جهت هادی با سطح 
  متر میلی) ٧٠تا ۵٠مقطع ( 

١٢٢۴٠۵ 

    ٩,۴١٠ 

    ۶٠٩,۵٠٠ 

 عدد

ترمینال ریلی از جنس پلی آمید جهت هادی با سطح 
 متر میلی) ١٢٠تا ٩۵مقطع ( 

١٢٢۴٠۶ 

    ١٢,٩٠٠ 

    ١,١۵۴,٠٠٠ 

 عدد

ترمینال ریلی از جنس پلی آمید جهت هادی با سطح 
  متر میلی) ١٨۵تا ١۵٠مقطع ( 

١٢٢۴٠٧ 

    ١٢,٩٠٠ 

    ١,١۵۴,٠٠٠ 

 عدد

ترمینال ریلی از جنس پلی آمید جهت هادی با سطح 
  متر میلی ٢۴٠  مقطع

١٢٢۴٠٨ 

    ١٩,۶٠٠ 

    ٩٨,١٠٠ 

 متر طول
 ترمینال ریلیریل فلزی برای نصـب  

١٢٢۴١١ 

    ١٣,٠٠٠ 

    ۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
  قفل اهرمی یا میله ای

١٢٢۵٠٢ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ۶۶٠,٠٠٠ 

 عدد
 با بدنه فلزی متر سانتی ١٢×١٢فن تهویه تابلویی 

١٢٢۶٠١ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ۶۶٠,٠٠٠ 

 عدد
 با بدنه پالستیکی متر سانتی ١٢×١٢فن تهویه تابلویی 

١٢٢۶٠٢ 

    ١۴۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد
 با بدنه فلزی متر سانتی ٢۵×٢۵فن تهویه تابلویی 

١٢٢۶٠٣ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 

    ٨۶٠,٠٠٠ 

 عدد
 با بدنه پالستیکی متر سانتی ٢۵×٢۵فن تهویه تابلویی 

١٢٢۶٠۴ 

    ٢٩۶,۵٠٠ 
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 تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن .فصل سیزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 فصل سیزدهم . تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن

 مقدمه
، پست هاي کیوسکی و رله ثانویه جریانی AIS  ، GISبراي تابلوهاي  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل
هاي مجزا   نشده است و کلیه اجزاي آن به صورت ردیف لحاظبها  فهرست این ي کامل در هاي کیوسکی به صورت یک مجموعه . پست2

 .شود میها براي برآورد یک پست کامل استفاده  از این ردیف وشده است  لحاظ
متداول درج شده است. چنانچه در طراحی تابلو تجهیزاتی استفاده گردد که در شرح   GISاین فصل تابلوهاي کمپکت و هاي ردیف. در 3

 .شود میهاي فهرست بها استفاده  ردیف نباشد براي برآورد این تجهیزات از سایر ردیف
 ساخته شده باشند. IEC60282-1مام فیوزهاي فشار قوي درج شده در این فصل باید طبق استاندارد . ت4
 ساخته شده باشند. IEC60044یا  INSO6198گیري و حفاظتی درج شده در این فصل باید طبق استاندارد . تمام ترانسفورماتورهاي اندازه5
از دو  بایدداراي دو رنج با تغییر تپ در ثانویه باشد، رنج باالتر جریان مالك عمل بوده و گیري جریان  . در مواردي که ترانسفورماتور اندازه6

گیري مورد نظر و دیگري ردیف اضافه بهاي دو رنجه بودن با  د که یکی ردیف متناسب با رنج باالي ترانسفورماتور اندازهشوردیف استفاده 
 باشد. می 130602شماره ردیف 

 ساخته شده باشند. IEC60265این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف طع زیر بار درج شده در. سکسیونرهاي قابل ق7
 ساخته شده باشند. IEC62271-100این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف. دژنکتورهاي درج شده در 8
ساخته شده باشند. چنانچه این نوع سکسیونر  IEC62271-102این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف . سکسیونرهاي ارت درج شده در9

داراي  AISکیلو آمپر باشد و اگر در تابلوهاي  3تا  1باید داراي تحمل اتصال کوتاه  شود،داراي سکسیونر فیوزداراستفاده  AISدر تابلوهاي 
 کیلو آمپر باشد. 20تا  16دژنکتور استفاده گردد باید داراي تحمل اتصال کوتاه 

 بایدساخته شده باشند. این سکسیونرها  IEC62271-105این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف فیوزدار درج شده در . سکسیونرهاي10
 د.شو پرداخت نمیاي  باشند و بابت آنها هزینه 1NO+1NCمجهز به شانت تریپ و حداقل کنتاکت کمکی 

براساس ردیف  باید ،هاي پالگین مورد استفاده سرکابل ي هزینه شود،فاده . چنانچه از ترانسفورماتور جریان یا ولتاژ پالگین در تابلو است11
 شود. لحاظ مربوطه در فصل سرکابل، مفصل و کاورها

ساخته شده باشند. این تجهیز به صورت بصري وجود  IEC61958این فصل باید طبق استاندارد  هاي ردیف . نشانگر ولتاژ درج شده در12
گیري  تابلوي اندازه جزبه  20دهد و استفاده از آن به همراه مقره خازنی در کلیه تابلوهاي مربوط به شماره گروه  ولتاژ را در تابلو نشان می

 .شود نمی پرداخت ي ا هزینه ،هاي این شماره گروه، بابت آن و مقره خازنی الزامی است و در صورت استفاده از ردیف
ي  هزینه ،) قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند21و13،20 هاي این فصل (گروه هاي ردیف . چنانچه تابلوهاي درج شده در13

 .باشد زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  ، هزینهزیرردیف دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند 6/0برکناري 
 است. شده درج صفحه بعد جدول در فصل این هاي  گروه رمختص شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به14
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 تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن .فصل سیزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه

 دژنکتورومتعلقات 12 فیوز فشار متوسط 01
 تجهیزات بدون سلول 13 پایه فیوز فشار متوسط 02
 کیوسک فلزي بدون تجهیزات 14 متوسطترانسفورماتور ولتاژ فشار  03
 تابلویی برقگیر 15 ترانسفورماتور جریان رزینی 04
 مقره تابلویی 16 ترانسفورماتور جریان حلقوي 05
 رله ثانویه 17 هاي جریان اضافه بها ترانس 06
 ولتاژ و نشانگر خطاي جریان نشانگر 18 سکسیونر قابل قطع زیر بار 07
 منابع تغذیه و باطري و شارژر 19 قطع زیر بار سکسیونر غیر قابل 08
 AISتابلوي کمپکت  20 سکسیونر ارت 10
 GISتابلوي کمپکت  21 متعلقات سکسیونر 11
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 تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن .فصل سیزدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ٢,۶٣٠,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ١۶فیوز 

١٣٠١٠۵ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,۶٧١,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ٢۵فیوز 

١٣٠١٠۶ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,۶٣٠,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ۴٠فیوز 

١٣٠١٠٨ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,٧١١,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٢٠جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ۶٣فیوز 

١٣٠١٠٩ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,٨٣٢,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ١۶فیوز 

١٣٠١١۵ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,٨٣٢,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ٢۵فیوز 

١٣٠١١۶ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,٩١٣,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ۴٠فیوز 

١٣٠١١٨ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٢,٩١٣,٠٠٠ 
 عدد

 کیلوولت ٣٣جهت رده ولتاژی  HRCآمپری  ۶٣فیوز 
١٣٠١١٩ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ٣,٧١٩,٠٠٠ 

 عدد

کیلو ولت جهت  ٢٠رده ولتاژی  HRCپایه فیوز  
 نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز.

١٣٠٢٠١ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ۴,۴٠۴,٠٠٠ 

 عدد

کیلو ولت جهت  ٣٣رده ولتاژی  HRCپایه فیوز  
 نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز.

١٣٠٢٠٢ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 

    ١٧,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

 ١١) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتور اندازه گیری
و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣کیلو ولتی با خروجی 

 ولت ١٠٠٫٣

١٣٠٣٠١ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١٨,٩۵١,٠٠٠ 

 عدد

) تک پل PTترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ ( 
 ولت ١١٠یا  ١٠٠کیلوولتی با خروجی ١١

١٣٠٣٠٢ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١٨,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٠) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتور اندازه گیری
و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣کیلو ولتی با خروجی 

 ولت ١٠٠٫٣

١٣٠٣٠٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١٩,۴۵٩,٠٠٠ 

 عدد

) تک پل PTترانسفور ماتور اندازه گیری ولتاژ ( 
 ولت ١١٠یا  ١٠٠کیلوولتی با خروجی ٢٠

١٣٠٣٠۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 
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    ٣۶,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٣) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتور اندازه گیری
و خروجی  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣کیلو ولتی با خروجی 

 ولت ١٠٠٫٣

١٣٠٣٠۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢١,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتور حفاظتی
  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣کیلوولتی با خروجی ١١

١٣٠٣٠۶ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ٢١,٠٠۴,٠٠٠ 

 عدد

) دو پل PTترانسفور ماتور حفاظتی ولتاژ ( 
 ولت ١١٠یا  ١٠٠کیلوولتی با خروجی ١١

١٣٠٣٠٧ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ٢۶,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتورحفاظتی
  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣کیلوولتی با خروجی ٢٠

١٣٠٣٠٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢١,١٢۵,٠٠٠ 

 عدد

) دو پل PTترانسفور ماتور حفاظتی ولتاژ ( 
 ولت ١١٠یا  ١٠٠کیلوولتی با خروجی ٢٠

١٣٠٣٠٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٣۶,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

) تک پل PT(  ولتاژ  ترانسفور ماتور حفاظتی
  ١١٠√/٣یا  ١٠٠√/٣  کیلوولتی با خروجی٣٣

١٣٠٣١٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٩,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

ولت  ٢٠٠٠٠ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه رزینی دو پل 
 ولت آمپر ۶٠٠ولت با حداقل توان مصرفی  ٢٢٠به 

١٣٠٣١١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢,١١۴,٠٠٠ 

 عدد
 PTمقاومت میرا کننده نوسانات جهت اتصال به 

١٣٠٣١۴ 

    ١١۶,۵٠٠ 

    ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

بابت  ١٣٠٣٠٧و  ١٣٠٣٠٦های  به ردیف بها اضافه
افزودن کور حفاظتی به ترانسفورماتور ولتاژ در رده 

 کیلو ولت ١١ولتاژی 

١٣٠٣١۵ 

    - 

    ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

 بابت ١٣٠٣٠٩و  ١٣٠٣٠٨های  به ردیف بها اضافه
ولتاژ در رده   افزودن کور حفاظتی به ترانسفورماتور

 کیلو ولت ٢٠ولتاژی 

١٣٠٣١۶ 

    - 

    ٣٧,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

افزودن کور حفاظتی  بابت ١٣٠٣٠٥  به ردیف بها اضافه
 ٣٣به ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ در رده ولتاژی 

 کیلو ولت

١٣٠٣١٧ 

    - 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵توان   و0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٠١ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٠٢ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 
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    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠٣ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠۴ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

رزینی جهت رده اندازه گیری جریان   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠۵ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠۶ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۴٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٠٧ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠٨ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۶٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٠٩ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٧۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١٠ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٨١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١١ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٨١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٠٫۵   با نسبت تبدیلکیلو ولت ١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١٢ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٧١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5   کالس دقت

١٣٠۴١٣ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور
با حداقل  ٢۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١۴ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور
با حداقل  ٣٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١۵ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 
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    ١۴,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۴٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴١۶ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴١٧ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

جریان رزینی جهت رده اندازه گیری   ترانسفورماتور
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴١٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5   کالس دقت

١٣٠۴١٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٢٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٢١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان   0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٢٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۴٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٢٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٢۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۶٠٫۵   با نسبت تبدیلکیلو ولت ٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٢۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٧۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٢۶ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٢٧ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 0.5FS5   کالس دقت

١٣٠۴٢٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 
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    ١۵,٠١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٢٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

گیری جریان رزینی جهت رده اندازه   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٣٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٣٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴٣۶ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٣٧ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٩١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور
با حداقل  ۴٠٫۵   نسبت تبدیلکیلو ولت با ٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٣٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴٣٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ۶٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴۴٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٧۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5کالس دقت 

١٣٠۴۴١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 
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    ٢٣,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴۴٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

اندازه گیری جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ١۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  0.5FS5  کالس دقت

١٣٠۴۴٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

جهت رده ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی  
با حداقل  ۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵توان   و5P10کالس دقت 

١٣٠۴۴۴ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده 
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10کالس دقت 

١٣٠۴۴۵ 

    ١,۵۶۵,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۴۶ 

    ١,۵۶۵,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۴٧ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۴٨ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۴٩ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۴٠٫۵   ولت با نسبت تبدیلکیلو ١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴۵٠ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵١ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۶٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵٢ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٧۵٫۵   تبدیلکیلو ولت با نسبت ١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵٣ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,٠١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵۴ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 
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    ١۵,٠١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵۵ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٩١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10   کالس دقت

١٣٠۴۵۶ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵٧ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٣٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵٨ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۴,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۴٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل١١ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۵٩ 

    ١,۵٠٨,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10   کالس دقت

١٣٠۴۶٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده 
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان   5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۴٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴۶۶ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۶٧ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

 
 

 

١٣۵  
 

 

Page 140www.barghnews.com



 تابلوهای فشار متوسط و لوازم آن .فصل سیزدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ١۵,۴١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۶٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۶٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,۴١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٧۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴۶٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٧٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان 5P10   کالس دقت

١٣٠۴٧١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,٢١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٧٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٧٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ١۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٣٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٢٠ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٧۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٧۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٧۶ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتورحفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٢٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٧٧ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

حفاظتی جریان رزینی جهت رده   ترانسفورماتور 
با حداقل  ٢۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٧٨ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٣٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٧٩ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢۴,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۴٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٨٠ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 
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    ٢٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٨١ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده 
با حداقل  ۶٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٨٢ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ٧۵٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10کالس دقت 

١٣٠۴٨٣ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١٠٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٨۴ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده  
با حداقل  ١۵٠٫۵   کیلو ولت با نسبت تبدیل٣٣ولتاژی

 ولت آمپر ۵و توان  5P10  کالس دقت

١٣٠۴٨۵ 

    ١,۶٠۵,٠٠٠ 

    ٢٣,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

جریان حلقوی  گیری اندازه ترانسفورماتور 
با حداقل کالس  ٢٠٠٫۵   با نسبت تبدیل  ای) (پنجره

 ولت آمپر ٢٫۵و توان 0.5FS5   دقت

١٣٠۵٠١ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٢٣,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

گیری جریان حلقوی  اندازه  ترانسفورماتور 
با حداقل کالس  ٢۵٠٫۵   با نسبت تبدیل  ای) (پنجره

 ولت آمپر ٢٫۵  و توان0.5FS5  دقت

١٣٠۵٠٢ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٢٣,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

گیری جریان حلقوی  اندازه  ترانسفورماتور
با حداقل کالس  ٣٠٠٫۵   با نسبت تبدیل  ای) (پنجره

 ولت آمپر ٢٫۵و توان 0.5FS5  دقت

١٣٠۵٠٣ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٣,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

ای) با  حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  ترانسفورماتور 
و 10P10  با حداقل کالس دقت ۵٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ٢٫۵توان 

١٣٠۵٠۴ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٢,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  ترانسفورماتور 
و 10P10  با حداقل کالس دقت ١٠٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ٢٫۵توان 

١٣٠۵٠۵ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٢,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) (پنجرهحفاظتی جریان حلقوی   ترانسفورماتور 
و 10P10  با حداقل کالس دقت ١۵٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ٢٫۵توان 

١٣٠۵٠۶ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٣,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  ترانسفورماتور 
و 5P10   با حداقل کالس دقت ٢٠٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ۵توان 

١٣٠۵٠٧ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٣,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  سفورماتورتران 
و 5P10  با حداقل کالس دقت ٢۵٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ۵توان 

١٣٠۵٠٨ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 
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    ٣,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  ترانسفورماتور 
و 5P10  با حداقل کالس دقت ٣٠٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ۵توان 

١٣٠۵٠٩ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ٣,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

با   ای) حفاظتی جریان حلقوی (پنجره  ترانسفورماتور 
و  5P10با حداقل کالس دقت  ۴٠٠٫۵   نسبت تبدیل

 ولت آمپر ۵توان 

١٣٠۵١٠ 

    ٨٠٢,۵٠٠ 

    ۴,۵٠٠,٠٠٠ 

 عدد

دو بابت  ١٣٠٤٤٣الی  ١٣٠٤٠١های  ردیفبها به  اضافه
رنجه بودن ترانسفورماتور جریان با تغیر تپ در سیم 

 پیچ ثانویه

١٣٠۶٠٢ 

    - 

    ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

 بابت ١٣٠٤١٦الی  ١٣٠٤٠١های  به ردیفبها  اضافه
گیری  حفاظتی ترانسفورماتور اندازه بودن کوردارا 

 کیلو ولت ١١جریان در رده ولتاژی 

١٣٠۶٠٣ 

    - 

    ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

 بابت ١٣٠٤٣١الی  ١٣٠٤١٧های  به ردیفبها  اضافه
گیری  دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه

 کیلو ولت ٢٠جریان در رده ولتاژی 

١٣٠۶٠۴ 

    - 

    ٣٧,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

 بابت ١٣٠٤٤٣الی  ١٣٠٤٣٢های  به ردیف بها اضافه
گیری  دارا بودن کور حفاظتی به ترانسفورماتور اندازه

 کیلو ولت ٣٣جریان در رده ولتاژی 

١٣٠۶٠۵ 

    - 

    ١٢۵,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ١١سه وضعیتی  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
و   کیلو آمپر ٢٠ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 آمپر بدون موتور ۶٣٠جریان نامی 

١٣٠٧٠١ 

    ۴,۶٨۶,٠٠٠ 

    ٩۴,۴۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠سه وضعیتی  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
و   کیلو آمپر ١۶ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه

 آمپر بدون موتور ۶٣٠جریان نامی 

١٣٠٧٠٢ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ١٢۵,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠سه وضعیتی  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
و   کیلو آمپر ٢٠  ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه

 آمپر بدون موتور ۶٣٠جریان نامی 

١٣٠٧٠٣ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ١٩٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٣٣سه وضعیتی  SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلو آمپر  ١۶ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل

 آمپر بدون موتور ۶٣٠  و جریان نامی

١٣٠٧٠۴ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ١۴٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

فیوزدار سه وضعیتی   SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلو  ٢٠کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ١١

فیوز فشار   آمپر بدون احتساب۶٣٠و جریان نامی   آمپر
 متوسط و بدون موتور

١٣٠٧٠۵ 

    ۴,۶٨۶,٠٠٠ 

    ١۴١,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

فیوزدار سه وضعیتی   SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلو آمپر  ١۶کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ٢٠

احتساب فیوز فشار   آمپر بدون۶٣٠  و جریان نامی
 متوسط و بدون موتور

١٣٠٧٠۶ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 
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    ١۴١,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

فیوزدار سه وضعیتی   SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
کیلو  ٢٠کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ٢٠

فیوز فشار   آمپر بدون احتساب۶٣٠و جریان نامی   آمپر
 متوسط و بدون موتور

١٣٠٧٠٧ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ١٩٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

فیوزدار سه وضعیتی   SF6سکسیونر قابل قطع زیر بار 
حداقل  ١۶کیلو ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ٣٣

آمپر بدون ۶٣٠و جریان نامی   کیلو آمپر
 فیوزفشار متوسط و بدون موتور  احتساب

١٣٠٧٠٨ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ٢٠,٧٠۵,٠٠٠ 

 عدد

کیلو ولت سه پل تیغه ای غیر قابل قطع  ٢٠سکسیونر 
کیلو آمپر و  ١۶زیر بار با قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 آمپر ۶٣٠جریان نامی

١٣٠٨٠٢ 

    ۴,٨٨٣,٠٠٠ 

    ١١,۴٣١,٠٠٠ 

 عدد
اتصال   کیلو ولت با قدرت تحمل ٢٠سکسیونر ارت 

  کیلو آمپر ٢٠تا  ١۶کوتاه 
١٣١٠٠٢ 

    ١,٢٢٧,٠٠٠ 

    ١٣,۴۴٧,٠٠٠ 

 عدد

کیلو ولت با قدرت تحمل  ٣٣سکسیونر ارت 
 کیلو آمپر ٢٠تا  ١۶کوتاه   اتصال

١٣١٠٠۴ 

    ١,٢٢٧,٠٠٠ 

    ٢٢۵,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ١١دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
 ٢٠آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر

١٣١٢٠١ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢٢۵,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه   آمپری ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر ١۶

١٣١٢٠٢ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢٢۵,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
 ٢٠آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر

١٣١٢٠٣ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢٧۵,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٣٣دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
 ٢٠آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر

١٣١٢٠۵ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢۵٠,٠٢٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ١١دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه   آمپری ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر٢٠

١٣١٢٠۶ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢٧٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه   آمپری ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر ١۶
 

١٣١٢٠٧ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٢٧٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٢٠دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه   آمپری ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر٢٠
 

١٣١٢٠٨ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 
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    ٣۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٣٣دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه   آمپری ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر ١۶

١٣١٢٠٩ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ٣۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

کیلو  ٣٣دژنکتور خال ثابت (فیکس یا غیر کشویی) 
آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه  ۶٣٠ولت 

 کیلو آمپر٢٠

١٣١٢١٠ 

    ٣,٠٨٧,٠٠٠ 

    ۶٨,١۴٨,٠٠٠ 

 عدد

ها ی الزم  کشی شمشکیلو ولت معمولی با  ٢٠سلول 
با  ٢٢٠×١٣٠×١٢٠به ابعاد تقریبی   بدون تجهیزات

 متر میلی ٢٫۵ورق به ضخامت 

١٣١٣٠١ 

    ۵,٣٩۵,٠٠٠ 

    ٧٨,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

ها ی الزم  کشی شمشکیلو ولت معمولی با  ٣٣سلول 
با  ٢١٠×١٠٠×١٢٠به ابعاد تقریبی   بدون تجهیزات

 متر میلی ٢٫۵ورق به ضخامت 

١٣١٣٠٢ 

    ۵,٣٩۵,٠٠٠ 

    ٢۶,٧۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٢٠سلول 
  متر سانتی ٣٧٫۵عرض 

١٣١٣٠٣ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٢٩,١۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٢٠  سلول
  متر سانتی ۵٠عرض 

١٣١٣٠۵ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٣٣,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٢٠سلول 
  متر سانتی ٧۵عرض 

١٣١٣٠۶ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵١,٣۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٣٣سلول 
  متر سانتی ٧۵عرض 

١٣١٣٠٧ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵۴,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٣٣سلول 
 متر سانتی ١٠٠عرض 

١٣١٣٠٨ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵٩,٧۴٨,٠٠٠ 

 عدد

بدون تجهیزات به  AISکیلو ولت کامپکت  ٣٣سلول 
  متر سانتی ١۵٠عرض 

١٣١٣٠٩ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۴٠,٠۴۶,٠٠٠ 
متر 
 مربع

کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت 
 پست های بدون ترانسفورماتور

١٣١۴٠١ 

    ١,۶۵٩,٠٠٠ 

متر  ٠٠٠,۴٨,٠۴۶    
 مربع

گالوانیزه بدون تجهیزات جهت کیوسک فلزی با ورق 
 پست های بدون ترانسفورماتور

١٣١۴٠٢ 

    ١,۶۵٩,٠٠٠ 

متر  ٠٠٠,۶٠,٠۴۶    
 مربع

کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت 
 پست های بدون ترانسفورماتور

١٣١۴٠٣ 

    ١,۶۵٩,٠٠٠ 

    ۴١,٧۴۶,٠٠٠ 
متر 
 مربع

کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت 
 پست های با ترانسفورماتور

١٣١۴٠۴ 

    ١,٢٢۶,٠٠٠ 
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    ۵٠,٠۴۶,٠٠٠ 
متر 
 مربع

کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت 
 پست های با ترانسفورماتور

١٣١۴٠۵ 

    ١,٢٢۶,٠٠٠ 

    ۶٢,۵۴۶,٠٠٠ 
متر 
 مربع

آلوزینک بدون تجهیزات جهت کیوسک فلزی با ورق 
 پست های با ترانسفورماتور

١٣١۴٠۶ 

    ١,٢٢۶,٠٠٠ 

    ۴,٢١۶,٠٠٠ 

 عدد

 ۵کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ١١برق گیر تابلویی  
 کیلو آمپر.

١٣١۵٠١ 

    ۴۶٨,۵٠٠ 

    ۴,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

 ١٠کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ١١برق گیر تابلویی  
 کیلو آمپر.

١٣١۵٠٢ 

    ۴۶٨,۵٠٠ 

    ۵,١١۶,٠٠٠ 

 عدد
 ۵کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ٢٠برق گیر تابلویی  

 کیلو آمپر.
١٣١۵٠٣ 

    ۴۶٨,۵٠٠ 
    ۵,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد
 ١٠کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ٢٠برق گیر تابلویی  

 کیلو آمپر.
١٣١۵٠۴ 

    ۴۶٨,۵٠٠ 

    ٨,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

 ۵کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ٣٣برق گیر تابلویی  
 کیلو آمپر.

١٣١۵٠۵ 

    ۴۶٨,۵٠٠ 

    ٨,٣١۶,٠٠٠ 
 عدد

 ١٠کیلو ولت با جریان تخلیه نامی  ٣٣برق گیر تابلویی  
 کیلو آمپر.

١٣١۵٠۶ 
    ۴۶٨,۵٠٠ 
    ۶٠۵,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ١١مقره اتکایی داخلی 

١٣١۶٠١ 
    ١۴٣,٠٠٠ 
    ٩۶١,۵٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ٣٣مقره اتکایی داخلی 

١٣١۶٠٣ 
    ٢٢٧,۵٠٠ 

    ١,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ١١مقره خازنی تابلو 

١٣١۶٠۴ 

    ١۴٣,٠٠٠ 
    ١,٧۶۶,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ٢٠مقره خازنی تابلو 

١٣١۶٠۵ 
    ٢٢٧,۵٠٠ 
    ٢,٢١۶,٠٠٠ 

 عدد
 کیلو ولت ٣٣مقره خازنی تابلو 

١٣١۶٠۶ 
    ٢٢٧,۵٠٠ 
    ٣٢,٣۴۴,٠٠٠ 

 عدد
 رله ثانویه با حفاظت های جریانی

١٣١٧٠١ 
    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ٧٠,١١۶,٠٠٠ 

 عدد
 رله ثانویه با حفاظت های ولتاژی

١٣١٧٠٢ 
    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ١۶٨,١١۶,٠٠٠ 

 عدد
 و جریانیرله ثانویه با حفاظت های ولتاژی 

١٣١٧٠٣ 
    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ٧١٠,٠٠٠ 

 عدد
   نشانگر ولتاژ

١٣١٨٠١ 
    ٩٣٨,۵٠٠ 
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    ١٨,٠١٠,٠٠٠ 
 عدد

 نشانگر خطا با سنسور جریان
١٣١٨٠٢ 

    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ٣٢,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد
 نشانگر خطا با ترانسفورماتور جریان

١٣١٨٠٣ 

    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ۶,١١٧,٠٠٠ 

 عدد
 منبع تغذیه خازنی جهت رله

١٣١٩٠١ 
    ۴۴٣,٠٠٠ 
    ٢٣,٣۶١,٠٠٠ 

 عدد
UPS  ولت  ١٢٠٠ولت با ظرفیت حداقل  ٢٣٠  آنالین

 آمپر
١٣١٩٠٢ 

    ۵٩١,٠٠٠ 
    ١٠,٣۶١,٠٠٠ 

 عدد
  شارژر باطری

١٣١٩٠٣ 
    ۴۴٣,٠٠٠ 

    ٣,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

از نوع    ) DCآمپر ساعت( ١٢ولت  ۴٨باطری 
VRLA 

١٣١٩٠۴ 

    ١۴٧,۵٠٠ 

    ٢,۶١٧,٠٠٠ 

 عدد

از نوع   ) DCآمپر ساعت( ٢۴ولت  ١٢باطری 
VRLA 

١٣١٩٠۵ 

    ١۴٧,۵٠٠ 

    ١۶٩,٨۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با   کیلو ولت٢٠سه وضعیتی ارت دار    SF6زیر بار 
و جریان نامی   کیلو آمپر ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 ٣٧٫۵بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض   آمپر۶٣٠
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠٠١ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ١٧۵,١۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با   کیلو ولت٢٠سه وضعیتی ارت دار    SF6زیر بار 
و جریان نامی   کیلو آمپر ٢٠قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 ٣٧٫۵بدون موتور و بدون کنتاکتها به عرض    آمپر۶٣٠
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠٠٢ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ١۶۴,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با   کیلو ولت٢٠سه وضعیتی ارت دار    SF6زیر بار 
و جریان نامی   کیلو آمپر ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه 

بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض   آمپر۶٣٠
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی۵٠

١٣٢٠٠٣ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ١۶٩,٨۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با ٢٠سه وضعیتی ارت دار    SF6زیر بار 
کیلو آمپر و جریان  ٢٠قدرت تحمل اتصال کوتاه 

بدون موتورو بدون کنتاکتها به عرض    آمپر۶٣٠  نامی
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ۵٠

١٣٢٠٠۴ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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    ٢٠۴,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
قابل   های الزم با سکسیونر کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت  ٢٠فیوزدار سه وضعیتی  SF6قطع زیر بار 
و جریان   کیلو آمپر١۶  با قدرت تحمل اتصال کوتاه

آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. ۶٣٠نامی 
به     و بدون موتور  HRCبدون احتساب فیوز 

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٣٧٫۵عرض 
 

١٣٢٠٠۵ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٢٠٩,٨۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
قابل   های الزم با سکسیونر کشی سیمو  کشی شمش

کیلوولت با  ٢٠فیوزدار سه وضعیتی  SF6قطع زیر بار 
و جریان نامی   کیلو آمپر ٢٠قدرت تحمل اتصال کوتاه 

آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون  ۶٣٠
 ٣٧٫۵و بدون موتور به عرض   HRCاحتساب فیوز 

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی
 

١٣٢٠٠۶ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ١٩٩,٣۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
قابل   های الزم با سکسیونر کشی سیمو  کشی شمش

با   ولتکیلو ٢٠وضعیتی  فیوزدار سه SF6 بار زیر قطع
کیلو آمپر و جریان  ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه 

آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل.  ۶٣٠نامی
به عرض   و بدون موتور  HRCبدون احتساب فیوز 

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ۵٠
 

١٣٢٠٠٧ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٢٠۴,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
قابل   های الزم با سکسیونر کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت  ٢٠فیوزدار سه وضعیتی  SF6قطع زیر بار 
و جریان   کیلو آمپر٢٠  با قدرت تحمل اتصال کوتاه

جداگانه سرکابل.   آمپردارای سکسیونر ارت ۶٣٠نامی
به عرض   و بدون موتور  HRCبدون احتساب فیوز 

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ۵٠
 

١٣٢٠٠٨ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۴۵٩,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
سه  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی

وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس 
با ورق به  متر سانتی ٧۵به عرض   جریان حفاظتی

 متر میلی ٢ضخامت 

١٣٢٠٠٩ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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    ۴۵٩,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان نامی ٢٠کیلو ولت با قدرت قطع   ٢٠
سه وضعیتی  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠

باالدست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان 
 ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵به عرض   حفاظتی

 متر میلی

١٣٢٠١٠ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵١٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت  ٢٠و  دژنکتورخال
با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  آمپر و جریان نامی

سه وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون  SF6سکسیونر 
 ٧۵به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠١١ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵١٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتورخال  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ٢٠با قدرت قطع   کیلو ولت  ٢٠و
سه  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠نامی 

وضعیتی باالدست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس 
با ورق به  متر سانتی ٧۵به عرض   جریان حفاظتی

 متر میلی ٢ضخامت 

١٣٢٠١٢ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۴٨٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
سه  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی

سکسیونر ارت   وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای
جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان 

 ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵به عرض   حفاظتی
 متر میلی

١٣٢٠١٣ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۴٨٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان نامی ٢٠کیلو ولت با قدرت قطع   ٢٠
سه وضعیتی  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠

سکسیونر ارت جداگانه   باالدست دژنکتور و دارای
به   سرکابل ,بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵عرض 

١٣٢٠١۴ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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    ۵٣٧,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت  ٢٠و  دژنکتورخال
با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  آمپر و جریان نامی

سه وضعیتی باالدست دژنکتور و  SF6سکسیونر 
سکسیونر ارت جداگانه سرکابل , بدون رله و   دارای

 متر سانتی ٧۵به عرض   بدون ترانس جریان حفاظتی
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت 

١٣٢٠١۵ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵٣٧,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتورخال  کشی سیمو  کشی شمش

آمپر و جریان کیلو٢٠با قدرت قطع   ولتکیلو  ٢٠و
سه  SF6با سکسیونر   آمپر و بدون موتور۶٣٠نامی 

سکسیونر ارت   وضعیتی باالدست دژنکتور و دارای
جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان 

 ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵به عرض   حفاظتی
 متر میلی

١٣٢٠١۶ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶٠٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
عدد سکسیونر  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی
SF6 در طرفین دژنکتور بدون   سه وضعیتی ارت دار

 ٧۵به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 (باس کوپلر)متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠١٧ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶٠٣,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   SF6های الزم با دژنکتور کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ٢٠با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
عدد سکسیونر  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی
SF6 در طرفین دژنکتور بدون   سه وضعیتی ارت دار

 ٧۵به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 (باس کوپلر)متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠١٨ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶۵٧,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتور خال و  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ١۶با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
عدد سکسیونر  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی
SF6 در طرفین دژنکتور بدون   سه وضعیتی ارت دار

 ٧۵به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 (باس کوپلر)متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠١٩ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۶۵٧,٢۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
و   های الزم با دژنکتور خال کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و جریان ٢٠با قدرت قطع   کیلو ولت٢٠
عدد سکسیونر  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  نامی
SF6 در طرفین دژنکتور بدون   سه وضعیتی ارت دار

 ٧۵به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 (باس کوپلر)متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠٢٠ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٣۵,۶۵۵,٠٠٠ 
 عدد

باس رایزر با  AISکیلوولت کامپکت ٢٠کامل   سلول
 متر سانتی ۵٠به عرض   های مربوطه کشی شمش

١٣٢٠٢١ 
    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵٣,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

بدون  AISکیلو ولت کمپکت  ٢٠سلول اندازه گیری 
CT  ,PT  های مربوطه به  کشی سیمو  کشی شمشبا

 متر سانتی ٧۵عرض 

١٣٢٠٢٢ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٢۶۶,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با   ولتکیلو ٣٣سه وضعیتی ارت دار   SF6زیر بار 
و  کیلو آمپر ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل 

بدون موتورو بدون کنتاکتها به  آمپر۶٣٠جریان نامی
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵عرض 

١٣٢٠٢٣ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٣٠٢,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
قابل   های الزم با سکسیونر کشی سیمو  کشی شمش

ولت با کیلو ٣٣فیوزدار سه وضعیتی  SF6قطع زیر بار 
کیلوآمپر و جریان ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل 

آمپردارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل.  ۶٣٠نامی 
به عرض    و بدون موتور  HRCبدون احتساب فیوز 

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ٧۵

١٣٢٠٢۴ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶٠١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت  ٣٣و  SF6دژنکتور
با   آمپر و بدون موتور۶٣٠کیلو آمپر و جریان نامی ١۶

سه وضعیتی باالدست دژنکتور , بدون  SF6سکسیونر 
 ١٠٠به عرض   رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی

١٣٢٠٢۵ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶٣٧,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت  ٣٣و  دژنکتورخال
آمپر و بدون ۶٣٠و جریان نامی   کیلو آمپر١۶

سه وضعیتی باالدست  SF6با سکسیونر   موتور
به   دژنکتور , بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ١٠٠عرض 

١٣٢٠٢۶ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ۶٣١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت  ٣٣و  SF6دژنکتور
با   آمپر و بدون موتور۶٣٠کیلو آمپر و جریان نامی ١۶

سه وضعیتی باالدست دژنکتور و  SF6سکسیونر 
سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و   دارای

 متر سانتی ١٠٠به عرض   بدون ترانس جریان حفاظتی
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت 

١٣٢٠٢٧ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶۶٧,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با  کشی سیمو  کشی شمش

با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت  ٣٣و  دژنکتورخال
آمپر و بدون ۶٣٠و جریان نامی   کیلو آمپر١۶

سه وضعیتی باالدست  SF6با سکسیونر   موتور
سکسیونر ارت جداگانه سرکابل,   دژنکتور و دارای

به عرض   بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی
 متر میلی ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ١٠٠

١٣٢٠٢٨ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٨٠۵,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
و  SF6های الزم با دژنکتور  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و ١۶با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت٣٣
عدد  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  جریان نامی

در طرفین   سه وضعیتی ارت دار SF6سکسیونر 
به   دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ١۵٠عرض 
 (باس کوپلر)متر میلی

١٣٢٠٢٩ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ٨۴١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  AISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با دژنکتور خال و  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو آمپر و ١۶با قدرت قطع حداقل   کیلو ولت٣٣
عدد  ٢با   آمپر و بدون موتور۶٣٠  جریان نامی

در طرفین   سه وضعیتی ارت دار SF6سکسیونر 
به   دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی

 ٢با ورق به ضخامت  متر سانتی ١۵٠عرض 
 (باس کوپلر)متر میلی

١٣٢٠٣٠ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۵٨,٨۵۵,٠٠٠ 

 عدد

باس رایزر با  AISکیلوولت ٣٣کامل   سلول
 متر سانتی ٧۵به عرض   های مربوطه کشی شمش

١٣٢٠٣١ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 

    ۶٣,٠۵۵,٠٠٠ 

 عدد

بدون  AISکیلو ولت کمپکت  ٣٣سلول اندازه گیری 
CT  ,PT  های مربوطه به  کشی سیمو  کشی شمشبا

 متر سانتی ٧۵عرض 

١٣٢٠٣٢ 

    ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٣٣٨,١۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با حداقل   کیلو ولت٢٠سه وضعیتی   SF6زیر بار 
و جریان نامی   کیلو آمپر ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 متر میلی ٢بدون موتور با ورق به ضخامت   آمپر۶٣٠

١٣٢١٠١ 

    ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

    ۶۴٠,۵۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با ٢٠فیوزدار سه وضعیتی   SF6زیر بار 
و    کیلو آمپر ١۶  حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه

. بدون   ارت  آمپر دارای سکسیونر۶٣٠جریان نامی 
با ورق به   بدون موتور  و HRCاحتساب فیوز 

 متر میلی ٢ضخامت 
 

١٣٢١٠٢ 

    ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

    ۶۴١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتورسه  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با حداقل قدرت قطع   ٢٠و SF6وضعیتی
آمپر و بدون موتور با ۶٣٠کیلو آمپر و جریان نامی ١۶

و  با ترانسفورماتور جریانمتر میلی ٢ورق به ضخامت 
 رله ثانویه

 

١٣٢١٠٣ 

    ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ٧۴١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتور خال  کشی سیمو  کشی شمش

و بدون موتور با حداقل قدرت قطع   کیلو ولت  ٢٠
آمپر و دارای  ۶٣٠  کیلو آمپر و جریان نامی١۶

با  متر میلی ٢با ورق به ضخامت   سکسیونر ارت ,
 ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه

 

١٣٢١٠۴ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ۶٠٠,٣۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٢٠  سلول کامل
های الزم با دژنکتورسه  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با حداقل قدرت قطع   ٢٠و SF6وضعیتی
آمپر و بدون  ٢٠٠کیلو آمپر و جریان نامی ١۶

با ترانسفورماتور متر میلی ٢با ورق به ضخامت   موتور
 ور)جریان و رله ثانویه (جهت فیدر ترانسفورمات

 

١٣٢١٠۵ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ۵٣,۶۵۵,٠٠٠ 

 عدد

بدون  AIS کیلو ولت کمپکت ٢٠سلول اندازه گیری 
CT  ,PT  های مربوطه  کشی سیمو  کشی شمشبا

 GISمناسب جهت قرار گرفتن در کنار تابلو 

١٣٢١٠۶ 

  ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  ۵٠۶,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

با حداقل   کیلو ولت٣٣سه وضعیتی  SF6زیر بار 
کیلو آمپر و جریان نامی  ١۶قدرت تحمل اتصال کوتاه 

 متر میلی ٢بدون موتور با ورق به ضخامت   آمپر۶٣٠

١٣٢١٠٧ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ٩۶٠,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با سکسیونر قابل قطع  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با ٣٣فیوزدار سه وضعیتی   SF6زیر بار 
کیلو آمپر و  ١۶  حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه

. بدون   آمپر دارای سکسیونر ارت ۶٣٠جریان نامی 
با ورق به   بدون موتور  و HRCاحتساب فیوز 

 متر میلی ٢ضخامت 

١٣٢١٠٨ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ٩۶٢,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با دژنکتور سه  کشی سیمو  کشی شمش

کیلو ولت با حداقل قدرت قطع   ٣٣و SF6 وضعیتی
آمپر و بدون  ۶٣٠کیلو آمپر و جریان نامی ١۶

با ترانسفورماتور  متر میلی ٢با ورق به ضخامت   موتور
 جریان و رله ثانویه

١٣٢١٠٩ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ١,٠۶١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣  سلول کامل
های الزم با دژنکتور خال  کشی سیمو  کشی شمش

و بدون موتور با حداقل قدرت قطع   کیلو ولت  ٣٣
آمپر و دارای  ۶٣٠  کیلو آمپر و جریان نامی١۶

با متر میلی ٢با ورق به ضخامت   سکسیونر ارت ,
 ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه

١٣٢١١٠ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ٩٠١,۴۵۵,٠٠٠ 

 عدد

با  GISکیلو ولت کمپکت از نوع  ٣٣سلول کامل 
های الزم با دژنکتور سه  کشی سیمو  کشی شمش

حداقل قدرت قطع   با  کیلو ولت  ٣٣و SF6وضعیتی
آمپر و بدون  ٢٠٠و جریان نامی    کیلو آمپر١۶

با ترانسفورماتور متر میلی ٢با ورق به ضخامت   موتور
 ترانسفورماتور)جریان و رله ثانویه(جهت فیدر 

١٣٢١١١ 

  ٣,۶۴٧,٠٠٠ 

  ۶٣,٠۵۵,٠٠٠ 

 عدد

بدون  AISکیلو ولت کمپکت  ٣٣سلول اندازه گیری 
CT  ,PT  های مربوطه  کشی سیمو  کشی شمشبا

 GISمناسب جهت قرار گرفت در کنار تابلو 

١٣٢١١٢ 

  ۴,٨۶٣,٠٠٠ 
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 فصل چهاردهم . یراق آالت و متعلقات شبکه

 مقدمه
 ساخته شده باشند. EN50483این فصل باید براساس استاندارد  هاي ردیف تمام متعلقات کابل خودنگهدار فشار ضعیف درج شده در. 1
 ساخته شده باشند. IEC61284هاي بدون روکش باید براساس استاندارد  . تمام یراق آالت کششی و آویزي شبکه2
 ساخته شده باشند. EN50397ها با هادي روکشدار باید مطابق استاندارد  . تمام متعلقات مربوط به شبکه3
عدد  4این فصل (به غیر از سکوهاي یکطرفه) شامل دو عدد ناودانی اصلی و  هاي ردیفسکوهاي ترانسفورماتور درج شده در  . تمام4

شده است و بابت آن  ، لحاظدشو هایی که براي اتصال این قطعات استفاده می آنها کلیه پیچ و مهره بهايباشند و در  ناودانی زیر سري می
 د.شو ي پرداخت نمی ا هزینه

 را امکان نصب کابل مسی باید ،این فصل هاي ردیف دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف درج شده در . تمام کانکتورهاي عایقی دندانه5
 نیز به عنوان هادي اصلی یا هادي انشعاب داشته باشند.

 ساخته شده باشند. IEC62561این فصل باید براساس استاندارد  هاي ردیف . الکترودهاي ارت درج شده در6
 اي  اما بابت تغییر نوع قدرت سیم هزینه ،هاي قدرتی متفاوت ساخته شوند تواند در رنج این فصل می هاي ردیفهاي مهار درج شده در  . سیم7

 د.شو پرداخت نمی
از درپوش ورق گالوانیزه با ضخامت  متر میلی 300تا  200هاي سینی کابل، زانویی افقی، سه راهی سینی کابل به عرض  . چنانچه در ردیف8

از  متر میلی 600تا  400هاي با عرض  د و چنانچه براي ردیفوش میدرصد به بهاي ردیف مربوطه اضافه  50 ،دشواستفاده  متر میلی 25/1
 د.وش میدرصد به بهاي ردیف مربوطه اضافه  60 شود،استفاده  متر میلی 5/1درپوش ورق گالوانیزه با ضخامت 

 د.شو میهاي مربوطه اضافه  درصد به بهاي ردیف 5صورت استفاده از زانوي عمودي سینی کابل به جاي زانوي افقی  . در9
زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند 16تا  14و  8تا  1هاي  . چنانچه تجهیزات گروه10

 باشد. برابر زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  هزینه ،دستمزد نصب و چنانچه جابجا شوند
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 11
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 بوش و کابلشو، دو راهه 09 کنسول و سکوهاي فلزي 01
 متعلقات مقره 10 کنسول و سکوهاي کامپوزیت 02
 مهار تجهیزات 12 فشار ضعیف مسی شبکه تجهیزات 03
 ارت تجهیزات 13 تجهیزات شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف 04
 متعلقات و کابل سینی 14 متوسط فشار روکش بدون شبکه تجهیزات 05
 هاي فلزي لوله 15 متوسط فشار روکشدار تجهیزات شبکه 06
 هواکش 16 دار فاصله کابل تجهیزات شبکه 07
 سایر 18 خودنگهدار فشار متوسط کابل تجهیزات شبکه 08
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۶٢۴,۵٠٠ 

 عدد

  ٧٠×٧٠×٧نبشی  متری با١٫٢آرم (کنسول افقی)  کراس
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٠١ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ۶۶٨,۵٠٠ 

 عدد

 ٨٠×٨٠×٨نبشی  متری با١٫٢افقی) کراس آرم (کنسول 
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٠٢ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,٠٣٨,٠٠٠ 

 عدد

 متری با نبشی ١٫٢کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١٠٣ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ٧۶٢,۵٠٠ 

 عدد

  ٧٠×٧٠×٧ یبا نبش یمتر١٫۵) یکراس آرم (کنسول افق
 گرم زهیگالوان

١۴٠١٠۴ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ٨٣٩,۵٠٠ 

 عدد

 ٨٠×٨٠×٨ یبا نبش یمتر١٫۵) یکراس آرم (کنسول افق
 گرم زهیگالوان

١۴٠١٠۵ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,١١٢,٠٠٠ 

 عدد

 یبا نبش یمتر ١٫۵) یکراس آرم (کنسول افق
 گرم زهیگالوان ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١٠۶ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد

نبشی  متری با١٫۵کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١٠٧ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٧٠×٧٠×٧  متری با نبشی٢کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٠٨ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,١٠٧,٠٠٠ 

 عدد

 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ٢کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٠٩ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,٧٢٢,٠٠٠ 

 عدد

 نبشی متری با ٢کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١١٠ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ٢,۴٣٢,٠٠٠ 

 عدد

نبشی  متری با ٢کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١١١ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,٢٣٧,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٢٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم  ٧٠×٧٠×٧

١۴٠١١٢ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ١,٣٢٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٢٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨

١۴٠١١٣ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ٢,٠۶۴,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٢٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١١۴ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ٢,٩١٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٢٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١١۵ 

    ٢۴١,٠٠٠ 
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ١,۵۴٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٧٠×٧٠×٧  متری با نبشی ٣کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم

١۴٠١١۶ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,۶۵۴,٠٠٠ 

 عدد

 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ٣کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم

١۴٠١١٧ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,۵٧٧,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١١٨ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٣,۶٣٧,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١١٩ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٧۴٧,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی)
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧

١۴٠١٢٠ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٨٧٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی)
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨

١۴٠١٢١ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,٩٧٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١٢٢ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ۴,٠٢٨,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ٣٫۴٠کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١٢٣ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,١۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٧٠×٧٠×٧  متری با نبشی ۴کراس آرم (کنسول افقی)
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٢۴ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,٣۵٧,٠٠٠ 

 عدد

 ٨٠×٨٠×٨  متری با نبشی ۴کراس آرم (کنسول افقی)
 گالوانیزه گرم

١۴٠١٢۵ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٣,۶٧٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ۴کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٠٠×١٠٠×١٠

١۴٠١٢۶ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ۵,١٨٢,٠٠٠ 

 عدد

متری با نبشی  ۴کراس آرم (کنسول افقی) 
 گالوانیزه گرم ١٢٠×١٢٠×١٢

١۴٠١٢٧ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ۶١٢,۵٠٠ 

 عدد
 گالوانیزه گرم  ٧٠×٧٠×٧  کنسول جناغی با نبشی

١۴٠١٢٨ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٩٣٢,۵٠٠ 

 عدد
 گالوانیزه گرم  ٨٠×٨٠×٨  کنسول جناغی با نبشی

١۴٠١٢٩ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ۵۶٢,۵٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ۶٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم  ۶٠×۶٠×۶  نبشی

١۴٠١٣٠ 

    ٣١٨,٠٠٠ 
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧٩٧,۵٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ۶٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم٧٠×٧٠×٧  نبشی

١۴٠١٣١ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٨٧٠,۵٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ۶٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم٨٠×٨٠×٨  نبشی

١۴٠١٣٢ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٩۶٢,۵٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ٧۵درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧نبشی 

١۴٠١٣٣ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٠۵٢,٠٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ٧۵درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨نبشی 

١۴٠١٣۴ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٠۶٢,٠٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ٩٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧  نبشی

١۴٠١٣۵ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٢٣٧,٠٠٠ 

 عدد

ی از متر سانتی ٩٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨نبشی 

١۴٠١٣۶ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,۴۶٢,٠٠٠ 

 عدد

ی متر سانتی ١٢٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧  از نبشی

١۴٠١٣٧ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,۴٩٧,٠٠٠ 

 عدد

ی متر سانتی ١٢٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨  از نبشی

١۴٠١٣٨ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,۵۵٢,٠٠٠ 

 عدد

ی متر سانتی ١۵٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧  از نبشی

١۴٠١٣٩ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٧٢٧,٠٠٠ 

 عدد

ی متر سانتی ١۵٠درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨از نبشی 

١۴٠١۴٠ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٩٩٢,٠٠٠ 

 عدد

متری از ٢درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٧٠×٧٠×٧  نبشی

١۴٠١۴١ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,۴۶٢,٠٠٠ 

 عدد

متری از نبشی ٢درجه ( ال شکل)  ٩٠کنسول جانبی 
 گالوانیزه گرم ٨٠×٨٠×٨

١۴٠١۴٢ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,۶١٢,٠٠٠ 

 عدد

براکت عبوری کابل فاصله دار از جنس آلومینیوم ریخته 
 گری شده

١۴٠١۴٣ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ٢,۶١٢,٠٠٠ 

 عدد
 کنسول زاویه کابل فاصله دار هوایی

١۴٠١۴۴ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 شکل جهت کابل فاصله دار هوایی Cکششی   کنسول

١۴٠١۴۵ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

 
 

 

١۵٣  
 

 

Page 158www.barghnews.com



 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢,۶١٢,٠٠٠ 

 عدد
 شکل جهت کابل فاصله دار هوایی Eعبوری   کنسول

١۴٠١۴۶ 

    ٣١٨,٠٠٠ 

    ١,۵١٢,٠٠٠ 

 عدد
 متر ٢٫۴۴کراس آرم چوبی به طول 

١۴٠١۴٧ 

    ٢۴١,٠٠٠ 

    ۶٨,٩٠٠ 

 کیلو گرم
 ابعاد و شکل خاصکنسول گالوانیزه گرم با 

١۴٠١۴٨ 

    ١٢,١٠٠ 

    ٣,٠١٨,٠٠٠ 

 عدد
  ٨سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره 

١۴٠١۴٩ 

    ۵٣٩,٠٠٠ 

    ۵,٠١٨,٠٠٠ 

 عدد
 ١٠سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره

١۴٠١۵٠ 

    ۵٣٩,٠٠٠ 

    ۵,٧١٨,٠٠٠ 

 عدد
 ١٢سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک طرفه نمره 

١۴٠١۵١ 

    ۵٣٩,٠٠٠ 

    ٢,٧۵٨,٠٠٠ 

 عدد

 ١٫٨به طول  ٨نمره   سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم
  متر

١۴٠١۵٢ 

    ١,٠٠٣,٠٠٠ 

    ٣,٣۴۶,٠٠٠ 

 عدد

 ١٫٨به طول ١٠سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره
  متر

١۴٠١۵٣ 

    ١,٠٠٣,٠٠٠ 

    ۴,٢٧٨,٠٠٠ 

 عدد

 ١٫٨به طول١٢نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم
 متر

١۴٠١۵۴ 

    ١,٠٠٣,٠٠٠ 

    ۵,١٨٨,٠٠٠ 

 عدد

 ١٫٨به طول١۴نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم
 متر

١۴٠١۵۵ 

    ١,٠٠٣,٠٠٠ 

    ٣,٣۶٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٫۶به طول  ٨گرم نمرهسکو ترانسفورماتور گالوانیزه 
 متر

١۴٠١۵۶ 

    ١,٣٣٨,٠٠٠ 

    ۴,٠٨٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٫۶به طول ١٠نمره  سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم
  متر

١۴٠١۵٧ 

    ١,٣٣٨,٠٠٠ 

    ۵,١۴٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٫۶به طول١٢سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره
  متر

١۴٠١۵٨ 

    ١,٣٣٨,٠٠٠ 

    ۶,١۵٨,٠٠٠ 

 عدد

 ٢٫۶به طول١۴سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره
  متر

١۴٠١۵٩ 

    ١,٣٣٨,٠٠٠ 

    ٢,٣١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٧سکو کات اوت و برقگیر با دو عدد نبشی نمره
 متر ٢٫۴گالوانیزه گرم به طول 

١۴٠١۶٠ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 
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    ٢,۴۶٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٨ناودانی نمرهسکو کات اوت و برقگیر با دو عدد 
 متر ٢٫۴گالوانیزه گرم به طول 

١۴٠١۶١ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ١,٩۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 سکوی کات اوت و برقگیر جلوبری گالوانیزه گرم

١۴٠١۶٢ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ٧١٢,٠٠٠ 

 عدد
 سکوی خازن فشار متوسط گالوانیزه گرم

١۴٠١۶٣ 

    ٢۶٢,٠٠٠ 

    ١١٠,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرمسکو 

١۴٠١۶۴ 

    ٢۶,٢٠٠ 

    ١١٠,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 سکو مخصوص سرکابل داخلی گالوانیزه گرم

١۴٠١۶۵ 

    ١٧,١٠٠ 

    ١١٠,٠٠٠ 

 کیلو گرم
 سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم

١۴٠١۶۶ 

    ١۶,٩٠٠ 

    ١,٢١٢,٠٠٠ 

 عدد
 هوایی گالوانیزه گرم ptسکوی نصب 

١۴٠١۶٧ 

    ٢۶٢,٠٠٠ 

    ١٣٢,٠٠٠ 

 عدد

گالوانیزه  متر سانتی ٧٠به طول  ۴٠×۴٠بریس از نبشی 
 گرم

١۴٠١۶٨ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ١۵٩,۵٠٠ 

 عدد

گالوانیزه  متر سانتی ٨٠به طول  ۴٠×۴٠بریس از نبشی 
 گرم

١۴٠١۶٩ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ١٨٧,٠٠٠ 

 عدد

گالوانیزه  متر سانتی ٩٠به طول  ۴٠×۴٠بریس از نبشی 
 گرم

١۴٠١٧٠ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ١١٨,٠٠٠ 

 عدد
 گالوانیزه گرم ٧٠٠×۵٠×۵تسمه حایل کراس آرم 

١۴٠١٧۶ 

    ٣١,١٠٠ 

    ١٣٣,٠٠٠ 
 عدد

 گالوانیزه گرم ٨٠٠×۵٠×۵تسمه حایل کراس آرم 
١۴٠١٧٩ 

    ٣١,١٠٠ 
    ١,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
  متر ١٫٢کراس آرم کامپوزیت به شکل نبشی به طول 

١۴٠٢٠١ 
    ١۵٨,٠٠٠ 
    ١,٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
  متر ١٫۵کراس آرم کامپوزیت به شکل نبشی به طول 

١۴٠٢٠٢ 
    ١۵٨,٠٠٠ 
    ٢,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد
  متر ٢کراس آرم کامپوزیت به شکل نبشی به طول 

١۴٠٢٠٣ 
    ١۵٨,٠٠٠ 

    ٢,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
  متر ٢٫۴کراس آرم کامپوزیت به شکل نبشی به طول 

١۴٠٢٠۴ 

    ١۵٨,٠٠٠ 
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    ٣,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد

متر  ٢٫۴سکو کت اوت و برقگیر کامپوزیت به طول 
 میلمتر ١٠شامل دو عددناودانی با ضخامت 

١۴٠٢٠۵ 

    ٣٣۴,۵٠٠ 

    ٣٠۶,۵٠٠ 

 عدد

دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه به طول 
 متر ١

١۴٠٣٠١ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ۶٠۶,۵٠٠ 

 عدد

دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه به 
 متر ٢طول

١۴٠٣٠٢ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ٢٠۵,۵٠٠ 

 عدد
 عدد پیچ و رول پالک ۴با   صفحه نگهدارنده وینچ

١۴٠٣٠۴ 

    ۴۶,٩٠٠ 

    ١,٢١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ی گالوانیزه گرممتر سانتی ۵٠مقره  ۵جلوبر 

١۴٠٣٠۵ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ١,۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ی گالوانیزه گرممتر سانتی ٨٠مقره  ۵جلوبر 

١۴٠٣٠۶ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ١,۶١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ی گالوانیزه گرممتر سانتی ١٠٠مقره  ۵جلوبر 

١۴٠٣٠٧ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ١,٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ی گالوانیزه گرممتر سانتی ١٢٠مقره  ۵جلوبر 

١۴٠٣٠٨ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 عدد
 مقره ای گالوانیزه گرم ٢راک 

١۴٠٣٠٩ 

    ۵١,٨٠٠ 

    ١٨۵,٠٠٠ 

 عدد
 مقره ای گالوانیزه گرم ٣راک 

١۴٠٣١٠ 

    ۵١,٨٠٠ 

    ١۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 ١٢٠تا  ٩۵کلمپ شکافدار مسی نمره 

١۴٠٣١۴ 

    ٧,٢٧٠ 

    ١٨٣,٠٠٠ 

 عدد

انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه ) ٨به  ١رابط (
 دار

١۴٠۴٠٧ 

    ٩,۶۶٠ 

    ١٠٨,۵٠٠ 

 عدد
 مربع متر میلی ١٢٠تا  ٩۵کلمپ بی متال 

١۴٠۴٠٩ 

    ٣٠,٩٠٠ 

    ١٩٩,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع 
 ٧٠و  ۵٠گوه ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر 

١۴٠۴١٠ 

    ٣٧,٣٠٠ 
    ١٩٩,۵٠٠ 

 عدد
کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع 

 ٢۵و  ١۶گوه ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر 
١۴٠۴١١ 

    ٣٧,٣٠٠ 

    ١٩۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی پیچی کابل خودنگهدار فشار 
  ٢۵و  ١۶جهت مسنجر   ضعیف

١۴٠۴١٢ 

    ٣٧,٣٠٠ 
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    ١٩۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی پیچی کابل خودنگهدار فشار 
 ٧٠و  ۵٠جهت مسنجر   ضعیف

١۴٠۴١٣ 

    ٣٧,٣٠٠ 

    ۴٧٢,٠٠٠ 

 عدد
 سانتی متری گالوانیزه گرم ۴٠جلوبرکابل خودنگهدار 

١۴٠۴١۵ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ۵۵٢,٠٠٠ 

 عدد
 سانتی متری گالوانیزه گرم ۶٠جلوبرکابل خودنگهدار 

١۴٠۴١۶ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ۶۴٢,٠٠٠ 

 عدد
 سانتی متری گالوانیزه گرم ٨٠جلوبرکابل خودنگهدار 

١۴٠۴١٧ 

    ۵٩,۶٠٠ 

    ١٢,١١۴,٠٠٠ 

 عدد

 ١۶٠کلید فیوز هوایی کابل خودنگهدار با جریان نامی 
 آمپر

١۴٠۴٢٠ 

    ۴۵٠,۵٠٠ 

    ١٠۶,٠٠٠ 

 عدد

 ١٨۵تا ٩۵کلمـپ مسی، برای سیمهای هوایی به مقطع  
 مربع متر میلی

١۴٠۵٠٣ 

    ١۶,٠٠٠ 

    ٣٧۴,۵٠٠ 

 عدد
 کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیمگیر) سه پیچ

١۴٠۵٠۴ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۴٣۴,٠٠٠ 

 عدد
 کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیمگیر) چهار پیچ

١۴٠۵٠۵ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۶۴٠,٠٠٠ 

 عدد
 کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیمگیر) پنج پیچ

١۴٠۵٠۶ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٣٣۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های  
و قدرت تحمل   متر میلی ١٨هوایی تا حداکثر قطر 

 کیلو گرم. ۴٣٠٠نیروی کشش 

١۴٠۵٠٧ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ٣٣۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های  
و قدرت تحمل   متر میلی ٢٠هوایی تا حداکثر قطر 

 کیلو گرم. ۶٨٠٠نیروی کشش

١۴٠۵٠٨ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ٣٣۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم های  
و قدرت تحمل   متر میلی ٢٩هوایی تا حداکثر قطر 

 کیلو گرم. ۶٨٠٠نیروی کشش

١۴٠۵٠٩ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ٨٠,٢٠٠ 

 بسته 

سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٣۵نامی 

١۴٠۵١٠ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١٠٠,٠٠٠ 

 بسته 

سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٧٠نامی 

١۴٠۵١١ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١٢٠,٠٠٠ 

 بسته 

سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١٢٠نامی 

١۴٠۵١٢ 

    ٣۶,٠٠٠ 
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    ١۵٠,٠٠٠ 

 بسته 

سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١٨۵نامی 

١۴٠۵١٣ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١٧٠,٠٠٠ 

 بسته 

سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٢۴٠نامی 

١۴٠۵١۴ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ٢۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 رکاب مسی(خط گرم) جهت سیم بدون روکش

١۴٠۵١۵ 

    ١٨,٧٠٠ 

    ٢١٢,٠٠٠ 

 عدد
 رکاب آلومینیومی(خط گرم)جهت سیم بدون روکش

١۴٠۵١۶ 

    ١٨,٧٠٠ 

    ۵١٢,٠٠٠ 

 عدد
  کلمپ هات الین برنجی(خط گرم)

١۴٠۵١٧ 

    ١٨,٧٠٠ 

    ٢۶٢,٠٠٠ 

 عدد
  کلمپ هات الین آلومینیومی(خط گرم)

١۴٠۵١٨ 

    ١٨,٧٠٠ 

    ٢٠۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع  
 ٢۴٠تا ١۵٠دایکاست، برای سیمهای هوایی به مقطع 

 مربع متر میلی

١۴٠۵٢٣ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١۶۶,۵٠٠ 

 عدد

بدون دندانه آلومینیومی از نوع   کلمـپ هوایی 
 ١۵٠اکسترود ، برای سیمهای هوایی به مقطع 

 مربع متر میلی٢۴٠تا

١۴٠۵٢۴ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١٠١,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی متال جهت 
 ٧٠تا  ٣۵سیم های هوایی به مقطع

١۴٠۵٢۵ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١۶۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی متال جهت 
 ٢۴٠تا  ٩۵سیم های هوایی به مقطع

١۴٠۵٢۶ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ١٠١,۵٠٠ 

 عدد
  شکل Sکلمپ پرسی 

١۴٠۶٠١ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ٣۵۶,۵٠٠ 

 عدد
 ) هادی روکشدارEPDکنکتور ارت موقت (

١۴٠۶٠٣ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ۶١٢,٠٠٠ 

 عدد

جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره سوزنی 
 )PADسرامیکی (

١۴٠۶٠۴ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ۶١٢,٠٠٠ 

 عدد

جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره سوزنی 
 )PADسیلیکونی (

١۴٠۶٠۵ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
   جرقه گیر هادی روکشدار مخصوص مقره کششی

١۴٠۶٠۶ 

    ۶٨,١٠٠ 
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    ۴١٢,٠٠٠ 

 عدد
 )APDتک شاخک تخلیه قوس(

١۴٠۶٠٧ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ٢٠١,۵٠٠ 

 عدد

دندانه دار جهت ارتباط هادی کانکتور ارتباط دو طرف 
 روکشدار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور

١۴٠۶٠٨ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ٢٠١,۵٠٠ 

 عدد

کانکتور ارتباط یک طرف دندانه دار جهت ارتباط 
 هادی روکشدار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور

١۴٠۶٠٩ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ١۵۶,۵٠٠ 

 عدد

گرم با یک عدد کنکتور دندانه دار جهت رکاب خط 
 سیم روکشدار

١۴٠۶١٠ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ٢٠۶,۵٠٠ 

 عدد

رکاب خط گرم با دو عدد کنکتور دندانه دار جهت سیم 
 روکشدار

١۴٠۶١١ 

    ۶٨,١٠٠ 

    ٩١٢,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت 
 مربع متر میلی ٧٠تا  ٣۵سطح مقطع 

١۴٠۶١٢ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ١,٣٩٢,٠٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت 
 مربع متر میلی ١٢٠تا ٩۵سطح مقطع 

١۴٠۶١٣ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ١,۵١٢,٠٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی هادی روکشدار از نوع گوه ای جهت 
 مربع متر میلی ١٨۵تا ١۵٠سطح مقطع 

١۴٠۶١۴ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٧۶٢,۵٠٠ 

 عدد
 کلمپ آویز غلطکی هادی روکشدار

١۴٠۶١۵ 

    ۴٣,۶٠٠ 

    ٣٧٧,۵٠٠ 

 عدد
 ٧٠سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار 

١۴٠۶١۶ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٣٧٧,۵٠٠ 

 عدد
 ١٢٠سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار

١۴٠۶١٧ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٣٧٧,۵٠٠ 

 عدد
 ١۵٠سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار 

١۴٠۶١٨ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٣٧٧,۵٠٠ 

 عدد
 ١٨۵سیمگیر مارپیچی مخصوص هادی روکشدار 

١۴٠۶١٩ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ٧٠سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار 

١۴٠٧٠١ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ١٢٠سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار 

١۴٠٧٠٢ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ١۵٠سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار 

١۴٠٧٠٣ 

    ٨٩,٩٠٠ 
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    ٨١٢,٠٠٠ 

 عدد
 ١٨۵سیمگیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله دار 

١۴٠٧٠۴ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۶۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 فوالدیسیمگیر مارپیچی 

١۴٠٧٠۵ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۶۶٢,٠٠٠ 

 عدد
 رکاب کابل فاصله دار

١۴٠٧١٠ 

    ١٨,٠٠٠ 

    ۵٠۶,۵٠٠ 

 عدد
 کلمپ مسنجر کابل فاصله دار

١۴٠٧١١ 

    ١٨,٠٠٠ 

    ٣٠٣,٠٠٠ 

 عدد
  کلمپ انگشتی

١۴٠٧١٢ 

    ۶,٣٨٠ 

    ٧١٢,٠٠٠ 

 عدد
 بازوی ضد انحراف کابل فاصله دار

١۴٠٧١٣ 

    ٣۶,٠٠٠ 

    ٢,١٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله دار

١۴٠٧١۴ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ٨٠۶,۵٠٠ 

 عدد
 کلمپ زاویه جهت کابل فاصله دار

١۴٠٧١۵ 

    ١٨,٠٠٠ 

    ١٨٠,۵٠٠ 

 کیلو گرم

 متر میلی ۴٣به سطح مقطع   lynxمغزی   سیم فوالدی
  مربع

١۴٠٧١۶ 

    ۵٢,٢٠٠ 

    ١٨٠,۵٠٠ 

 کیلو گرم

 ۶٠به سطح مقطع   canaryفوالدی مغزی   سیم
 مربع متر میلی

١۴٠٧١٧ 

    ٣٩,٨٠٠ 

    ١٨٠,۵٠٠ 

 کیلو گرم

 ٨٨به سطح مقطع   martinسیم فوالدی مغزی 
 مربع متر میلی

١۴٠٧١٨ 

    ٢٧,١٠٠ 

    ١١٣,۵٠٠ 

 کیلو گرم
 مربعمتر میلی ۶٠به سطح مقطع   فوالدی گالوانیزه  سیم

١۴٠٧١٩ 

    ٣٩,۶٠٠ 

    ۶٠۶,۵٠٠ 

 عدد

فشار متوسط با بدنه   کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار
آلومینیومی از نوع گوه ای جهت مسنجر با سطح مقطع 

 مربع متر میلی ۴٣

١۴٠٨٠١ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۶٠۶,۵٠٠ 

 عدد

با بدنه   کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط
آلومینیومی از نوع گوه ای جهت مسنجر با سطح مقطع 

 مربع متر میلی ۶٠

١۴٠٨٠٢ 

    ٨٩,٩٠٠ 

    ۶٠۶,۵٠٠ 

 عدد

کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط با بدنه 
آلومینیومی از نوع گوه ای جهت مسنجر با سطح مقطع 

 مربع متر میلی ٨٨

١۴٠٨٠٣ 

    ٨٩,٩٠٠ 
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    ٢٩٣,٠٠٠ 

 عدد
  جهت کابل خودنگهدارفشارمتوسط  کلمپ آویز

١۴٠٨٠۴ 

    ۶٨,١٠٠ 
    ١٢٠,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد
 جعبه انشعاب کابل خودنگهدار فشار متوسط

١۴٠٨٠۵ 
    ١,١٩۴,٠٠٠ 

    ١٢۴,۵٠٠ 

 عدد

 ١٢٠کابلشو مسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٠٨ 

    ٢١,١٠٠ 

    ١۵۵,۵٠٠ 

 عدد

 ١۵٠کابلشو مسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٠٩ 

    ٢١,١٠٠ 

    ١٩١,۵٠٠ 

 عدد

 ١٨۵کابلشو مسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩١٠ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ٢٩٧,۵٠٠ 

 عدد

 ٢۴٠کابلشو مسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩١١ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ٣٧٢,٠٠٠ 

 عدد

 ٣٠٠کابلشو مسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩١٢ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ١٠۵,٠٠٠ 

 عدد

کابلشو آلومینیومی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٣٠٠

١۴٠٩٢۴ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ١٣٠,٠٠٠ 

 عدد

 ١۵٠کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٣٢ 

    ٢١,١٠٠ 

    ١۵٩,٠٠٠ 

 عدد

 ١٨۵کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٣٣ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ١٩٩,٠٠٠ 

 عدد

 ٢۴٠کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٣۴ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ٢٢٧,۵٠٠ 

 عدد

 ٣٠٠کابلشو بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٣۵ 

    ٢٧,٩٠٠ 

    ١٠٩,٠٠٠ 

 عدد

پرسی جهت سیم یا کابل با سطح   موف(دوراهه) مسی
 مربع متر میلی ٢۴٠مقطع 

١۴٠٩۵٩ 

    ۵۵,٨٠٠ 

    ١٣۶,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٣٠٠مقطع 

١۴٠٩۶٠ 

    ۵۵,٨٠٠ 

    ٢٠١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١٠

١۴٠٩۶١ 

    ١۶,٨٠٠ 
    ٣٢١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ١۶مقطع 

١۴٠٩۶٢ 

    ١۶,٨٠٠ 
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    ۵٠١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٢۵مقطع 

١۴٠٩۶٣ 

    ١۶,٨٠٠ 

    ٧٠١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٣۵مقطع 

١۴٠٩۶۴ 

    ١۶,٨٠٠ 

    ١,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ۵٠مقطع 

١۴٠٩۶۵ 

    ٢,۵۴٠ 

    ١,۴٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٧٠مقطع 

١۴٠٩۶۶ 

    ٢,۵۴٠ 

    ١,٩٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ٩۵

١۴٠٩۶٧ 

    ۴٢,١٠٠ 

    ٢,۴٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ١٢٠مقطع 

١۴٠٩۶٨ 

    ۴٢,١٠٠ 

    ٣,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ١۵٠مقطع 

١۴٠٩۶٩ 

    ۴٢,١٠٠ 

    ٣,٧٠٠,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 
 مربع متر میلی ١٨۵

١۴٠٩٧٠ 

    ۵۵,٨٠٠ 

    ۴۵١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٢۴٠مقطع 

١۴٠٩٧١ 

    ۵۵,٨٠٠ 

    ۶٠١,٠٠٠ 

 عدد

موف(دوراهه) بیمتال پرسی جهت سیم یا کابل با سطح 
 مربع متر میلی ٣٠٠مقطع 

١۴٠٩٧٢ 

    ۵۵,٨٠٠ 

    ١٠٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم 
  MINKهای آلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٨١ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٢٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم 
 HYENAآلومینیوم فوالد   های

١۴٠٩٨٢ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١۵٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم 
 WOLFهای آلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٨٣ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی با مغزی فوالد جهت سیم 
 LYNXهای آلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٨۴ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١١٣,۵٠٠ 

 عدد

مغزی فوالد جهت   بوش اسپالیس آلومینیومی بدون
 HYENAآلومینیوم فوالد   جمپر سیم های

١۴٠٩٨٧ 

    ۴٠,۶٠٠ 
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    ١۴٢,۵٠٠ 

 عدد

مغزی فوالد جهت   بوش اسپالیس آلومینیومی بدون
 WOLFجمپر سیم های آلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٨٩ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٧٢,۵٠٠ 

 عدد

مغزی فوالد جهت   بوش اسپالیس آلومینیومی بدون
  LYNXجمپر سیم های آلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٩٠ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

جهت سیم های   بوش اسپالیس آلومینیومی ترمیمی
 FOXآلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٩١ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی ترمیمی جهت سیم های 
  MINKآلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٩٢ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی ترمیمی جهت سیم 
 HYENAآلومینیوم فوالد   های

١۴٠٩٩٣ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی ترمیمی جهت سیم های 
 WOLFآلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٩۴ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١٨٢,۵٠٠ 

 عدد

بوش اسپالیس آلومینیومی ترمیمی جهت سیم های 
  LYNXآلومینیوم فوالد 

١۴٠٩٩۵ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ۵۵٧,۵٠٠ 

 عدد

 متر میلی ٣۵بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 
 مربع

١۴٠٩٩۶ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ۶۵٧,۵٠٠ 

 عدد

 متر میلی ٧٠بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 
 مربع

١۴٠٩٩٧ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ٧۵٧,۵٠٠ 

 عدد

 ١٢٠بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٩٨ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ١,١١٢,٠٠٠ 

 عدد

 ١٨۵بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع 
 مربع متر میلی

١۴٠٩٩٩ 

    ۴٠,۶٠٠ 

    ٣١٢,۵٠٠ 
 عدد

 پایه مقره راس تیری سرامیکی
١۴١٠٠١ 

    ٣۶,٠٠٠ 
    ٢٢٢,۵٠٠ 

 عدد
 پایه مقره راس تیری سیلیکونی

١۴١٠٠٢ 

    ٣۶,٠٠٠ 
    ٢٣٢,۵٠٠ 

 عدد
 پایه مقره کناری کوتاه جهت کراس آرم فلزی

١۴١٠٠٣ 
    ١٨,٠٠٠ 

    ٢٩٢,۵٠٠ 

 عدد
 پایه مقره کناری بلند جهت کراس آرم چوبی

١۴١٠٠۴ 

    ١٨,٠٠٠ 

    ۴۶٢,۵٠٠ 

 عدد
  اتصال مقره های دو تایی (دوبل)صفحه 

١۴١٠٠۵ 

    ١٨,٠٠٠ 
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 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٧٣٢,۵٠٠ 

 عدد
 کابل فاصله دار(جهت جمپر)  ساید آرم مقره سوزنی

١۴١٠٠۶ 

    ١۵۴,۵٠٠ 

    ۴١٢,۵٠٠ 

 عدد

و حداقل  متر سانتی ۴۵میله جلوبرنده مقره به طول 
 کیلو گرم ١٢٠٠٠نیروی کشش 

١۴١٠٠٨ 

    ٨٣,٣٠٠ 

    ۵١٢,۵٠٠ 
 عدد

 ۴٠٠×۴٠٠صفحه مهاراز جنس فوالد گالوانیزه 
 متر میلی

١۴١٢٠١ 
    ٢۶٠,۵٠٠ 
    ٧۵٢,۵٠٠ 

 عدد
 ۵٠٠×۵٠٠صفحه مهاراز جنس فوالد گالوانیزه 

 متر میلی
١۴١٢٠٢ 

    ٢۶٠,۵٠٠ 
    ٢۶٢,۵٠٠ 

 عدد
  متر میلی ١۶متر و قطر  ١٫٨٠میل مهار به طول 

١۴١٢٠٣ 
    ١٣٠,٠٠٠ 
    ۵۶٢,۵٠٠ 

 عدد
  متر میلی ١٩متر و قطر  ٢٫۴٠میل مهار به طول 

١۴١٢٠۴ 
    ١٣٠,٠٠٠ 
    ١٣۶,۵٠٠ 

 عدد
 کلمپ سه پیچ مهار

١۴١٢٠۶ 
    ٢٢,۵٠٠ 
    ٩۴,۵٠٠ 

 کیلو گرم
 ٨سیم مهار نمره 

١۴١٢٠٧ 
    ٣٩,٠٠٠ 

    ٩٠,۵٠٠ 

 کیلو گرم
 ١٠سیم مهار نمره 

١۴١٢٠٨ 

    ٣٩,٠٠٠ 
    ٩٠,۵٠٠ 

 کیلو گرم
 ١٢سیم مهار نمره 

١۴١٢٠٩ 
    ٣٩,٠٠٠ 
    ٢۵۶,۵٠٠ 

 عدد
)  ١٣٠تا  ٨٠دستک مهار پیاده رویی به طول (

 متر سانتی
١۴١٢١٠ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ١٨۶,۵٠٠ 

 عدد
 متر سانتی ١۵٠میله اتصال زمین با روکش مسی بطول 

 متر میلی ١۴حداقل قطر   و
١۴١٣٠١ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٣,٢۵۶,٠٠٠ 

 عدد
 ١٫۵با حداقل ضخامت  ۵٠٠×۵٠٠صفحه ارت مسی 

 متر میلی
١۴١٣٠٢ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٨۴۶,۵٠٠ 

 عدد
با حداقل ضخامت  ۵٠٠×۵٠٠صفحه ارت گالوانیزه گرم 

 متر میلی ٣
١۴١٣٠٣ 

    ١٣٠,٠٠٠ 

    ١٣۶,۵٠٠ 

 متر

 ٩٠گرم با حداقل سطح مقطع   تسمه ارت گالوانیزه
 متر میلی ٣میلی متر مربع و حداقل ضخامت 

١۴١٣٠۵ 

    ٢۶,٠٠٠ 

    ٢۶١,۵٠٠ 

 متر

ساخته شده از ورق  متر سانتی ٢٠سینی کابل به عرض 
 ١٫٢۵گالوانیزه به ضخامت

١۴١۴٠١ 

    ١٣۵,٠٠٠ 

    ۴۶٢,۵٠٠ 

 متر

ساخته شده از ورق  متر سانتی ٣٠سینی کابل به عرض 
 ١٫٢۵گالوانیزه به ضخامت

١۴١۴٠٢ 

    ١٧۵,۵٠٠ 
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۶٨٧,۵٠٠ 

 متر

ساخته شده از ورق  متر سانتی ۴٠سینی کابل به عرض 
 ١٫۵گالوانیزه به ضخامت

١۴١۴٠٣ 

    ٢١۶,٠٠٠ 

    ٨٢٢,۵٠٠ 

 متر

ساخته شده از ورق  متر سانتی ۵٠سینی کابل به عرض 
 ١٫۵گالوانیزه به ضخامت

١۴١۴٠۴ 

    ٢۶٩,۵٠٠ 

    ٩۵٣,٠٠٠ 

 متر

ساخته شده از ورق  متر سانتی ۶٠سینی کابل به عرض 
 ١٫۵گالوانیزه به ضخامت

١۴١۴٠۵ 

    ٣۵٧,٠٠٠ 

    ١١٣,٠٠٠ 

 عدد

نگهدارنده افقی پرسی (ساپورت) زیر سینی کابل,  
 متر میلی ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر سانتی ٢٠برای سینی به عرض 

١۴١۴٠۶ 

    ۵٣,٩٠٠ 

    ١٣٣,۵٠٠ 

 عدد

نگهدارنده افقی پرسی (ساپورت) زیر سینی کابل,  
 متر میلی ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر سانتی ٣٠برای سینی به عرض 

١۴١۴٠٧ 

    ۵٣,٩٠٠ 

    ١۵٣,۵٠٠ 

 عدد

نگهدارنده افقی پرسی (ساپورت) زیر سینی کابل,  
 متر میلی ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر سانتی ۴٠برای سینی به عرض 

١۴١۴٠٨ 

    ۵٣,٩٠٠ 

    ١۶٩,٠٠٠ 

 عدد

نگهدارنده افقی پرسی (ساپورت) زیر سینی کابل,  
 متر میلی ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر سانتی ۵٠برای سینی به عرض 

١۴١۴٠٩ 

    ۵٣,٩٠٠ 

    ١٨۶,٠٠٠ 

 عدد

نگهدارنده افقی پرسی (ساپورت) زیر سینی کابل,  
 متر میلی ٢٫۵ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 

 متر سانتی ۶٠برای سینی به عرض 

١۴١۴١٠ 

    ۵٣,٩٠٠ 

    ٣٩۶,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ متر میلی ٢٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی ١٫٢۵

١۴١۴١١ 

    ١٠٨,۵٠٠ 

    ۵٢١,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ متر میلی ٣٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی ١٫٢۵

١۴١۴١٢ 

    ١٣۵,۵٠٠ 

    ٨١۴,۵٠٠ 

 عدد

، پانچ متر میلی ۴٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی ١٫۵

١۴١۴١٣ 

    ١٧۶,٠٠٠ 

    ٩٣۶,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ متر میلی ۵٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی ١٫۵

١۴١۴١۴ 

    ٢١۶,۵٠٠ 

    ١,١٠٠,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ متر میلی ۶٠٠زانوی افقی سینی کابل به عرض 
شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی ١٫۵

١۴١۴١۵ 

    ٢٧١,٠٠٠ 
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 یراق آالت و متعلقات شبکه .فصل چهاردهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۴٣١,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ شده متر میلی ٢٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
 ١٫٢۵متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی

١۴١۴١۶ 

    ١٣۶,٠٠٠ 

    ۵۵١,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ شده متر میلی ٣٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
 ١٫٢۵متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی

١۴١۴١٧ 

    ١۶٣,٠٠٠ 

    ٨١١,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ شده متر میلی ۴٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
 ١٫۵متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی

١۴١۴١٨ 

    ٢١۶,۵٠٠ 

    ٩٣١,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ شده متر میلی ۵٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
 ١٫۵متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی

١۴١۴١٩ 

    ٢۴۴,٠٠٠ 

    ١,١۵٠,٠٠٠ 

 عدد

، پانچ شده متر میلی ۶٠٠سه راهی سینی کابل به عرض 
 ١٫۵متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 

 متر میلی

١۴١۴٢٠ 

    ٢٩٨,۵٠٠ 

    ١۵٨,٠٠٠ 
 متر

  اینچ ١لوله گالوانیزه 
١۴١۵٠١ 

    ۶٩,٨٠٠ 
    ١٩٧,٠٠٠ 

 متر
 اینچ ١٫۵لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠٢ 
    ۶٩,٨٠٠ 
    ٢۶۴,٠٠٠ 

 متر
  اینچ ٢لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠٣ 
    ۶٩,٨٠٠ 
    ٣١۶,٠٠٠ 

 متر
  اینچ ٢٫۵لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠۴ 
    ۶٩,٨٠٠ 
    ٣٨١,٠٠٠ 

 متر
  اینچ ٣لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠۵ 
    ۶٩,٨٠٠ 
    ۴۴۶,٠٠٠ 

 متر
  اینچ ۴لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠۶ 
    ١٠١,۵٠٠ 
    ۵٢٣,٠٠٠ 

 متر
  اینچ ۵لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠٧ 
    ١٠١,۵٠٠ 
    ۶۵٣,٠٠٠ 

 متر
 اینچ ۶لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠٨ 
    ١٠١,۵٠٠ 
    ٨٠۶,٠٠٠ 

 متر
 اینچ ٧لوله گالوانیزه 

١۴١۵٠٩ 
    ١٠١,۵٠٠ 
    ٩۶۴,۵٠٠ 

 متر
 اینچ ٨لوله گالوانیزه 

١۴١۵١٠ 
    ١٠١,۵٠٠ 
    ٣,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد
 تکفاز ۴٠×۴٠هواکش 

١۴١۶٠١ 

    ٣١٢,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

    ٣,٠١٠,٠٠٠ 
 عدد

 سه فاز ۴٠×۴٠هواکش 
١۴١۶٠٣ 

    ٣١٢,٠٠٠ 

    ٣,۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 تکفاز ۵٠×۵٠هواکش 

١۴١۶٠۴ 

    ٣١٢,٠٠٠ 

    ٣,۵١٠,٠٠٠ 

 عدد
 سه فاز ۵٠×۵٠هواکش 

١۴١۶٠۵ 

    ٣١٢,٠٠٠ 
    ۴,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد
 تکفاز ۶٠×۶٠هواکش 

١۴١۶٠۶ 
    ٣١٢,٠٠٠ 
    ۴,٠١٠,٠٠٠ 

 عدد
 سه فاز ۶٠×۶٠هواکش 

١۴١۶٠٧ 
    ٣١٢,٠٠٠ 
    ١,٠٠٠ 

 متر
 نوار زرد خطر

١۴١٨٠١ 
    ٩٢۵ 
    ۵۵٠ 

 عدد
 بست تسمه ای گالوانیزه

١۴١٨٠٣ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ۵۵,۶٠٠ 

 متر مربع
 میلی متر ٣ورق آجدار با ضخامت 

١۴١٨٠۴ 
    ٨٣,٣٠٠ 

    ١٣٨,۵٠٠ 

 مترمربع
 متر میلی ۴٠×۴٠فنس با تور سیمی 

١۴١٨٠٩ 

    ٨٣,٢٠٠ 
    ٣٣,٠٠٠ 

 متر
 لوله خرطومی

١۴١٨١٢ 
    ٢٠٠ 
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 گیری لوازم اندازه .فصل پانزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 گیری فصل پانزدهم . لوازم اندازه

 مقدمه
باید مطابق  10و  6 ، 5هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  با آخرین ویرایش دستورالعمل
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 2
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 متعلقات و غیرمستقیم اتصال دیجیتالی فاز سه کنتور 07 ساکت کنتور تک فاز  01
 کنتور سه فاز دیجیتالی ولتاژ اولیه و متعلقات 08 متعلقات و مستقیم اتصال مکانیکی فاز سه کنتور 02

 تجهیزات قرائت از راه دور 09 متعلقات و دیجیتالی فاز تک کنتور 05

   متعلقات و مستقیم اتصال دیجیتالی فاز سه کنتور 06
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 گیری لوازم اندازه .فصل پانزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ۵۶٣,٠٠٠ 
 عدد

 ساکت کنتور تکفاز
١۵٠١٠٣ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٧۵۵,٠٠٠ 

 عدد
 ساکت کنتور مکانیکی سه فاز اتصال مستقیم

١۵٠٢٠٣ 
    ٢١٣,۵٠٠ 
    ٢,٩۶٧,٠٠٠ 

 عدد
 کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه طرح گرد

١۵٠۵٠١ 
    ١٢,١٠٠ 
    ١,۴١٧,٠٠٠ 

 عدد
 کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی

١۵٠۵٠٢ 
    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٩,۶١٧,٠٠٠ 

 عدد
با ماژول   کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند

GPRS 
١۵٠۵٠٣ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٩,٣١٧,٠٠٠ 

 عدد
با ماژول   کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند

PLC 
١۵٠۵٠۴ 

    ١٣٠,٠٠٠ 
    ٢٧٣,٠٠٠ 

 عدد
 قاب انواع کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه

١۵٠۵٠۵ 
    ۴,٨٠٠ 
    ۴,١١٧,٠٠٠ 

 عدد
کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه 

 معمولی
١۵٠۶٠١ 

    ٢١٣,۵٠٠ 
    ١۵,١١٧,٠٠٠ 

 عدد
کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه 

 GPRSهوشمند با ماژول 
١۵٠۶٠٢ 

    ٢١٣,۵٠٠ 
    ١۴,٩١٧,٠٠٠ 

 عدد

تعرفه  کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند
 PLCهوشمند با ماژول

١۵٠۶٠٣ 

    ٢١٣,۵٠٠ 

    ۴٢٣,٠٠٠ 
 عدد

قاب انواع کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی 
 چند تعرفه

١۵٠۶٠۴ 
    ۴,٨٠٠ 
    ۴,٩١٧,٠٠٠ 

 عدد

کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم دیجیتالی چند 
 ولت ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر،  ١٠-١تعرفه 

١۵٠٧٠١ 

    ۵۵٩,٠٠٠ 

    ١٣,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم دیجیتالی چند 
ولت با  ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر،  ١٠-١هوشمند  تعرفه
 ٠٫۵و کالس دقت اندازه گیری   GPRSماژول

 جهت توان اکتیو

١۵٠٧٠٢ 

    ۵۵٩,٠٠٠ 

    ١٢,٩١٧,٠٠٠ 

 عدد

کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم دیجیتالی چند 
ولت با  ٣×٢٣٠٫۴٠٠آمپر،  ١٠-١هوشمند  تعرفه
جهت  ٠٫۵و کالس دقت اندازه گیری  PLCماژول

 توان اکتیو

١۵٠٧٠٣ 

    ۵۵٩,٠٠٠ 

    ٢٩,٨١٧,٠٠٠ 

 عدد

 ١٠-١کنتور سه فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه 
ولت و کالس دقت اندازه گیری   ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر، 

 جهت توان اکتیو ٠٫۵

١۵٠٨٠١ 

    ١,۵۶١,٠٠٠ 

    ٢٢,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

 ١٠-١کنتور سه فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه 
ولت و کالس دقت اندازه گیری   ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر، 

 جهت توان اکتیو ٠٫٢

١۵٠٨٠٢ 

    ١,۵۶١,٠٠٠ 
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 گیری لوازم اندازه .فصل پانزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  

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

    ٢٠,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

کنتور سه فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه 
ولت با   ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر،  ١ -١٠  هوشمند

 ٠٫۵و کالس دقت اندازه گیری   GPRSماژول
 جهت توان اکتیو

١۵٠٨٠٣ 

    ١,۵۶١,٠٠٠ 

    ٢٠,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

کنتور سه فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه 
ولت با   ٣×۵٧٫٧٫١٠٠آمپر،  ١ -١٠  هوشمند

جهت  ٠٫۵و کالس دقت اندازه گیری   PLCماژول
 توان اکتیو

١۵٠٨٠۴ 

    ١,۵۶١,٠٠٠ 

    ٣۵,١١۴,٠٠٠ 
 عدد

با مودم  PLCجمع کننده اطالعات ماژول های 
GPRS ) داخلیDCU( 

١۵٠٩٠۵ 
    ٢۶٠,۵٠٠ 
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 های شبکه فشار متوسط هوایی خازن و نشانگر خطا و قطع کننده برقگیر، .فصل شانزدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 های شبکه فشار متوسط هوایی فصل شانزدهم . برقگیر، خازن و نشانگر خطا و قطع کننده

 مقدمه
باید  11و  9،  4،  2،  1هاي  شده در شماره گروه درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی مشخصات. 1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل
در باشند و  شامل ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه کننده ومتعلقات آن نمی ،این فصل هاي ردیفهیچ یک از تجهیزات قطع کننده درج شده در  .2

 د.شوبها استفاده  فهرستاین هاي مربوطه در  باید از ردیف صورت کاربرد، بهاي آنها

 در صورت کاربرد، باشد و  شامل تابلو کنترل کننده و کابل رابط آن نمی ،این فصل هاي ردیفدرج شده در  ههیچ یک از تجهیزات قطع کنند .3
 د.شوبها استفاده  فهرست این هاي مربوطه در باید از ردیفبهاي آنها 

تواند از نوع گاز یا عایق  ولی عایق محیط قطع می .باشند شده در این فصل داراي عایق قطع کننده از نوع خالء میتمام ریکلوزرهاي درج . 4
 د.شو پرداخت نمی اي  هزینه ،جامد باشد و بابت تغییر نوع عایق محیط قطع

توانند داراي مقره از جنس سرامیک یا پلیمر باشند و بابت تغییر جنس  این فصل می هاي ردیف تمام سکسیونرهاي عایق هوا درج شده در .5
 د.شو ي پرداخت نمیا  مقره هزینه

زیرردیف  6/0ي برکناري  هزینه ،این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هاي ردیف چنانچه تجهیزات درج شده در. 6
باشد. برکناري و جابجایی تجهیزات گروه یک  زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  ، هزینهشونددستمزد نصب و چنانچه جابجا 

 شود. شامل این ضرایب نمی
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 7

 ها گروهمختصر   و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه شرح مختصر گروه شماره گروه
 هوایی دژنکتور 07 فیوز لینک 01
 اتوریکلوزر 08 کات اوت 02
 برقگیر و دیسکانکتور 09 تیغه جدا کننده 03
 نشانگر خطا 10 سکسیونر گازي و متعلقات 04
 خازن فشار متوسط 11 سکسیونر هوایی عایق هوا 05
   سکشناالیزر 06
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 های شبکه فشار متوسط هوایی خازن و نشانگر خطا و قطع کننده برقگیر، .فصل شانزدهم 
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  

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

    ١٢٠,٠٠٠ 
 عدد

  کیلوولت٣٣و  ٢٠  آمپر١٠٠فیوز لینک 
١۶٠١١۵ 

    ۴,٨٠٠ 
    ١۴۵,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت٣٣و  ٢٠  آمپر١۶٠فیوز لینک 

١۶٠١١۶ 
    ۴,٨٠٠ 
    ١٨٠,٠٠٠ 

 عدد
 کیلوولت ٣٣و ٢٠  آمپر٢٠٠فیوز لینک 

١۶٠١١٧ 

    ۴,٨٠٠ 

    ۴,٠١۶,٠٠٠ 

 عدد

جهت   آمپری ١٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی

١۶٠٢٠١ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,۵١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی

١۶٠٢٠٢ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ٣,٧١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ١٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی

١۶٠٢٠٣ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی

١۶٠٢٠۴ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٣١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ١٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی

١۶٠٢٠۵ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی

١۶٠٢٠۶ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٠١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ١٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی

١۶٠٢٠٧ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,۵١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی

١۶٠٢٠٨ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ١٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی

١۶٠٢٠٩ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۶,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز پلیمری
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی

١۶٠٢١٠ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۵,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ١٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی

١۶٠٢١١ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۶,۶١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری جهت  ٢٠٠  کات اوت فیوز سرامیکی
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی

١۶٠٢١٢ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 
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 های شبکه فشار متوسط هوایی خازن و نشانگر خطا و قطع کننده برقگیر، .فصل شانزدهم 
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  

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

    ۵٢,١١۶,٠٠٠ 

 سری

کات اوت سه فاز قطع همزمان جهت رده 
 کیلو ولت ٢٠ولتاژ 

١۶٠٢١٣ 

    ١,٠٧٠,٠٠٠ 
    ۶١,١١۶,٠٠٠ 

 سری

کات اوت سه فاز قطع همزمان جهت رده 
 کیلو ولت ٣٣ولتاژ 

١۶٠٢١۴ 

    ١,٠٧٠,٠٠٠ 

    ۴,٠١۴,٠٠٠ 
 عدد

آمپری پلیمری جهت رده  ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١ولتاژی 

١۶٠٣٠١ 
    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,۵١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری پلیمری جهت رده  ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١ولتاژی 

١۶٠٣٠٢ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۵,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

پلیمری جهت رده   آمپری ۶٣٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١ولتاژی 

١۶٠٣٠٣ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ٣,٧١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری سرامیکی جهت  ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی 

١۶٠٣٠۴ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٢١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری سرامیکی جهت  ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی 

١۶٠٣٠۵ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۵,٠١۴,٠٠٠ 

 عدد

سرامیکی جهت   آمپری ۶٣٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ١١رده ولتاژی 

١۶٠٣٠۶ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٣١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری پلیمری جهت رده  ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٢٠ولتاژی 

١۶٠٣٠٧ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٨١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری پلیمری جهت رده  ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٢٠ولتاژی 

١۶٠٣٠٨ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

  ۶,٨١۶,٠٠٠ 
 عدد

جهت رده  یمریپل  یآمپر ۶٣٠جدا کننده  غهیت
 ولت لویک ٢٠ یولتاژ

١۶٠٣٠٩ 
  ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,٠١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری سرامیکی جهت  ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی 

١۶٠٣١٠ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۴,۵١۴,٠٠٠ 

 عدد

آمپری سرامیکی جهت  ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی 

١۶٠٣١١ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 
    ۶,٨١۶,٠٠٠ 

 عدد
سرامیکی جهت   آمپری ۶٣٠تیغه جدا کننده 

 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی 
١۶٠٣١٢ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۵,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

پلیمری جهت رده   آمپری ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣ولتاژی 

١۶٠٣١٣ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 
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 های شبکه فشار متوسط هوایی خازن و نشانگر خطا و قطع کننده برقگیر، .فصل شانزدهم 
 ١٣٩٨الکتریکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی 

  

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

    ۶,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

پلیمری جهت رده   آمپری ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣ولتاژی 

١۶٠٣١۴ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ٧,٩١۶,٠٠٠ 
 عدد

آمپری پلیمری جهت رده  ۶٣٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣ولتاژی 

١۶٠٣١۵ 
    ٢٣۵,۵٠٠ 
    ۵,۶١۴,٠٠٠ 

 عدد

سرامیکی جهت   آمپری ١٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی 

١۶٠٣١۶ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ۶,۶١۴,٠٠٠ 
 عدد

سرامیکی جهت   آمپری ٢٠٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی 

١۶٠٣١٧ 
    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ٧,٩١۶,٠٠٠ 

 عدد

آمپری سرامیکی جهت  ۶٣٠تیغه جدا کننده 
 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی 

١۶٠٣١٨ 

    ٢٣۵,۵٠٠ 

    ٢,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

از نوع حلقوی   ترانسفورماتور حفاظتی جریان
روی بوشینگ سکسیونر  جهت نصب بر

 هوایی

١۶٠٣١٩ 

    ٢۶٠,۵٠٠ 

    ١۶٠,١١۶,٠٠٠ 

 عدد

تابلو کنترل کننده سکسیونر با تجهیزات 
 و کابل رابط بدون مودم  اتوماسیون

١۶٠٣٢٠ 

    ۵٣۵,۵٠٠ 

    ٢٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع 
کیلو آمپر  ١۶آمپری با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار 

 ٢٠بدون قابلیت اتوماسیون جهت رده ولتاژی 
 کیلو ولت

١۶٠۴٠١ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٢۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع 
کیلو آمپر  ١۶آمپری با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار 

 ٣٣بدون قابلیت اتوماسیون جهت رده ولتاژی 
 ولتکیلو

١۶٠۴٠٢ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٢٨٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع 
کیلو آمپر  ١۶آمپری با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار 

با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل 
 ولتکیلو ٢٠مودم جهت رده ولتاژی   و  کننده

١۶٠۴٠٣ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٣۴٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع 
آمپر کیلو ١۶آمپری با قدرت قطع  ۶٣٠زیر بار 

با قابلیت اتوماسیون بدون تابلو کنترل 
 ولتکیلو ٣٣مودم جهت رده ولتاژی   و  کننده

١۶٠۴٠۴ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ١٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع 
 changhe overبار دو طرفه(زیر 

switch(   آمپر جهت رده  ۶٣٠با جریان نامی
 ولتکیلو ٢٠ولتاژی 

١۶٠۴٠۵ 

    ۵,٣٢٢,٠٠٠ 
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    ١٢٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار دو 
با جریان   )changhe over switchطرفه(
 کیلوولت ٣٣آمپر جهت رده ولتاژی  ۶٣٠نامی 

١۶٠۴٠۶ 

    ۵,٣١٩,٠٠٠ 

    ١۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

قابل قطع زیر   سه فاز هوایی غیر  سکسیونر
کیلو  ٢٠آمپری جهت رده ولتاژی  ۶٣٠بار 
 ولت

١۶٠۵٠١ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ١٧٨,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

قابل قطع زیر   سکسیونر سه فاز هوایی غیر
کیلو  ٣٣آمپری جهت رده ولتاژی  ۶٣٠  بار

 ولت

١۶٠۵٠٢ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٢٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

قابل قطع زیر بار هوایی با عایق هوا   سکسیونر
آمپر جهت  ۶٣٠تا  ۴٠٠و جرقه گیر خشک 

 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی 

١۶٠۵٠٣ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٢۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

قابل قطع زیر بار هوایی با عایق هوا   سکسیونر
آمپر جهت  ۶٣٠تا  ۴٠٠و جرقه گیر خشک 

 کیلو ولت ٣٣رده ولتاژی 

١۶٠۵٠۴ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٩۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز قابل قطع زیر بار هوایی با 
آمپر  ۶٣٠تا  ۴٠٠عایق هوا و جرقه گیر روغنی 

 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی 

١۶٠۵٠۵ 

    ۵,۶٠٣,٠٠٠ 

    ١,٢٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکسیونر سه فاز قابل قطع زیر بار هوایی با 
آمپر  ۶٣٠تا  ۴٠٠عایق هوا و جرقه گیر روغنی 

 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی 

١۶٠۵٠۶ 

    ۵,۶٠٣,٠٠٠ 

    ٣٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

سکشناالیزر سه فاز هوایی از نوع گازی با 
آمپری اتوماتیک با  ۶٣٠جریان نامی حداقل 

بدون احتساب تابلو   شمارشی -کنترل جریانی
 کیلو ولت ٢٠کنترل کننده جهت رده ولتاژی 

١۶٠۶٠١ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٣٢٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

از نوع گازی با   سکشناالیزر سه فاز هوایی
آمپری اتوماتیک با  ۶٣٠جریان نامی حداقل 

زمانی بدون احتساب تابلو  -کنترل ولتاژی
 کیلو ولت ٢٠کنترل کننده جهت رده ولتاژی 

١۶٠۶٠٢ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٣۶٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

از نوع گازی با   سکشناالیزر سه فاز هوایی
آمپری اتوماتیک با   ۶٣٠  جریان نامی حداقل

بدون احتساب   شمارشی -  کنترل جریانی
کیلو  ٣٣جهت رده ولتاژی   تابلو کنترل کننده

 ولت

١۶٠۶٠٣ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 
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 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

    ٣٨٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

از نوع گازی با   سکشناالیزر سه فاز هوایی
آمپری اتوماتیک با  ۶٣٠  جریان نامی حداقل

بدون احتساب تابلو   زمانی -کنترل ولتاژی
 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی   کنترل کننده

١۶٠۶٠۴ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٢٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

تابلو کنترل کننده سکشناالیزر با کابل رابط 
 بدون مودم

١۶٠۶٠۵ 

    ۵٣۵,۵٠٠ 

    ٧٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپر  ۶٣٠گازی   دژنکتور هوایی سه فاز از نوع
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی  ١۶با قدرت قطع 

 کیلو ولت ٢٠

١۶٠٧٠١ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٩٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

آمپر  ۶٣٠سه فاز از نوع گازی   دژنکتور هوایی
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی  ١۶با قدرت قطع 

 کیلو ولت٣٣

١۶٠٧٠٢ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٧۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

خال   دژنکتور هوایی سه فاز هوایی از نوع
کیلو آمپر جهت  ١۶آمپر با قدرت قطع  ۶٣٠

 کیلو ولت ٢٠رده ولتاژی 

١۶٠٧٠٣ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٩۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

از نوع خال   دژنکتور هوایی سه فاز هوایی
کیلو آمپر جهت  ١۶آمپر با قدرت قطع  ۶٣٠

 کیلو ولت٣٣رده ولتاژی 

١۶٠٧٠۴ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ۵۵۶,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خال با جریان 
آمپر با حداقل قدرت قطع  ۶٣٠نامی حداقل 

بدون احتساب تابلو کنترل   کیلو آمپر ١۶
 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی   کننده

١۶٠٨٠١ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ۵۵۶,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خال با جریان 
 ١٢٫۵قدرت قطع   آمپر با ۶٣٠نامی حداقل 

بدون احتساب تابلو کنترل کننده    کیلو آمپر
 کیلو ولت ٢٠جهت رده ولتاژی 

١۶٠٨٠٢ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٩۵٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خال با جریان 
آمپر با حداقل قدرت قطع  ۶٣٠نامی حداقل 

بدون احتساب تابلو کنترل    کیلو آمپر ١۶
 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی   کننده

١۶٠٨٠٣ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ٩٠٠,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

اتوریکلوزر سه فاز هوایی از نوع خال با جریان 
 ١٢٫۵قدرت قطع   آمپر با ۶٣٠نامی حداقل 

بدون احتساب تابلو کنترل کننده   کیلو آمپر
 کیلو ولت ٣٣جهت رده ولتاژی 

١۶٠٨٠۴ 

    ۴,٨٠٣,٠٠٠ 

    ۵١۶,٩۴٨,٠٠٠ 

 عدد

تابلو کنترل کننده ریکلوزر با کابل رابط بدون 
 مودم

١۶٠٨٠۵ 

    ۵٣۵,۵٠٠ 
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    ۴,۴٩٢,٠٠٠ 

 عدد

متوسط با قدرت برقگیر پلیمیری فشار 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ١١

١۶٠٩٠١ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۴,٣١۵,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر پلیمیری فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ١١ولتاژی 

١۶٠٩٠٢ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۴,۴٩٢,٠٠٠ 

 عدد

سرامیکی فشار متوسط با قدرت برقگیر 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ١١

١۶٠٩٠٣ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۴,۴٩٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر سرامیکی فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ١١ولتاژی 

١۶٠٩٠۴ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۵,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر پلیمیری فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٢٠

١۶٠٩٠۵ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۶,٢٩١,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر پلیمیری فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٢٠ولتاژی 

١۶٠٩٠۶ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۵,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر سرامیکی فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٢٠

١۶٠٩٠٧ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۵,٠١٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر سرامیکی فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٢٠ولتاژی 

١۶٠٩٠٨ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۶,٣۶٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر پلیمیری فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

 کیلو ولت ٣٣

١۶٠٩٠٩ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۶,۴١۶,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر پلیمیری فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٣٣ولتاژی 

١۶٠٩١٠ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۶,٣۶٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر سرامیکی فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۵ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٣٣

١۶٠٩١١ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ۶,٣۶٢,٠٠٠ 

 عدد

برقگیر سرامیکی فشار متوسط با قدرت 
کیلو آمپر جهت رده ١٠ (In)نامی  تخلیه

  کیلو ولت ٣٣ولتاژی 

١۶٠٩١٢ 

    ١٧٨,۵٠٠ 

    ٣٨٠,٠٠٠ 
 عدد

 دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط
١۶٠٩١٣ 

    ۴,٨٠٠ 
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 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

    ۵۵,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

گر خطا شبکه هوایی تکفاز (فالت  نشان
 دتکتور ) بدون تجهیزات اتوماسیون

١۶١٠٠١ 

    ٢١٣,۵٠٠ 

    ١١٠,١١٧,٠٠٠ 

 سری

گر خطا شبکه هوایی تکفاز (فالت  نشان
دتکتور ) با جمع کننده اطالعات و مودم 

GSM 

١۶١٠٠٢ 

    ٧٣۴,٠٠٠ 

    ١١٠,١١٧,٠٠٠ 

 عدد

گر خطا شبکه هوایی سه فاز (فالت  نشان
 دتکتور ) بدون تجهیزات اتوماسیون

١۶١٠٠٣ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 
    ١٢۵,١١٧,٠٠٠ 

 عدد
گر خطا شبکه هوایی سه فاز (فالت  نشان

 GSMدتکتور ) با مودم 
١۶١٠٠۴ 

    ۵٢٠,۵٠٠ 
    ٢٠,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٠کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٢۵خازن تکفاز 

 کیلو ولت
١۶١١٠١ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٢٢,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٠کیلو وار جهت رده ولتاژی  ۵٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت
١۶١١٠٢ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٣٠,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 ٢٠کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٧۵خازن تکفاز 

 کیلو ولت
١۶١١٠٣ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٣١,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ١٠٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٢٠
١۶١١٠۴ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٣۶,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ١۵٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٢٠
١۶١١٠۵ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ۴٢,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٢٠٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٢٠
١۶١١٠۶ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ۶٢,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٢۵٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٢٠

١۶١١٠٧ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ۶۵,۵۶٣,٠٠٠ 
 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٣٠٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٢٠

١۶١١٠٨ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ٨٢,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٣۵٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٢٠

١۶١١٠٩ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٩٠,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ۴٠٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٢٠
١۶١١١٠ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٢٨,٣٧۵,٠٠٠ 

 عدد
 ٣٣کیلو وار جهت رده ولتاژی  ۵٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت
١۶١١١١ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٣٣,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
 ٣٣کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٧۵خازن تکفاز 

 کیلو ولت
١۶١١١٢ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٣٨,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ١٠٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٣٣
١۶١١١٣ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
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    ۴٨,۵۶٣,٠٠٠ 
 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ١۵٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٣٣

١۶١١١۴ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ۵٢,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٢٠٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٣٣

١۶١١١۵ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ۶۵,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٢۵٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٣٣
١۶١١١۶ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
    ٨٠,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد
کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٣٠٠خازن تکفاز 

 کیلو ولت ٣٣
١۶١١١٧ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ٨٧,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ٣۵٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٣٣

١۶١١١٨ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 

    ١٠٠,۵۶٣,٠٠٠ 

 عدد

کیلو وار جهت رده ولتاژی  ۴٠٠خازن تکفاز 
 کیلو ولت ٣٣

١۶١١١٩ 

    ١,۵٣٩,٠٠٠ 
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 تجهیزات اتوماسیون .فصل هفدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 فصل هفدهم . تجهیزات اتوماسیون

 مقدمه
باید مطابق با آخرین  1شده در شماره گروه  درجبراي تجهیزات  نیاز مورد هاي آزمون و فنی ارزیابی تولید، معیارهاي فنی . مشخصات1

 باشد. وزارت نیروهاي منتشر شده توسط  ویرایش دستورالعمل
 ساخته شده باشند.  FCCیا ETSI این فصل باید براساس استانداردهاي هاي ردیفهاي رادیویی درج شده در  . تمام مودم2
 هاي مودم با استفاده از ردیف ،باشد Hot Standbyمرکزي داراي قابلیت  ایستگاه یا تکرارکننده جهت UHF. در صورتی که مودم رادیویی 3

صورت وضعیت  در برآورد و ، Hot standby کننده  و کنترل Hot standby قابلیت بدون مرکزي ایستگاه یا تکرارکننده جهت UHFرادیویی 
 د.شو میلحاظ 

 ساخته شده باشند.  EN60688این فصل باید براساس استاندارد  هاي ردیف. تمام ترانسدیوسرهاي درج شده در 4
 .است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور به. 5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه
01 RTU و متعلقات 
 ترانسدیوسر 02

 فیبر نوري و متعلقات 03

 مودم و متعلقات 04
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 تجهیزات اتوماسیون .فصل هفدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ۴,٩٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 عدد ورودی ٨با  RTUکارت ورودی دیجیتال 

١٧٠١٠١ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ٩,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 عدد ورودی ١۶با  RTUکارت ورودی دیجیتال 

١٧٠١٠٢ 
    ۵٠١,٠٠٠ 
    ١١,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
عدد  ۴با  RTUجریان  ACکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی
١٧٠١٠٣ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ١۵,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
عدد  ۶با  RTUجریان  ACکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی
١٧٠١٠۴ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ١٠,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
کانال  ۴با  RTUولتاژ  ACکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی
١٧٠١٠۵ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ٩,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
کانال  ۴با  RTUجریان  DCکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی
١٧٠١٠۶ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ١٠,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
کانال  ۴با  RTUولتاژ  DCکارت ورودی آنالوگ 

 ورودی
١٧٠١٠٧ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ٣,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 عدد خروجی ۴با   RTUکارت خروجی دیجیتال 

١٧٠١٠٨ 
    ٢۵٠,۵٠٠ 
    ۵,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 عدد خروجی ٨با   RTUکارت خروجی دیجیتال 

١٧٠١٠٩ 
    ٣١٣,٠٠٠ 

    ١۵,٠٠۶,٠٠٠ 
 عدد

 RTUجهت  CPUکارت 
١٧٠١١٠ 

    ٢۵٠,۵٠٠ 
    ۶,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 ACبا ورودی  RTUکارت منبع تغذیه 

١٧٠١١١ 
    ٢۵٠,۵٠٠ 
    ۶,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 DCبا ورودی  RTUکارت منبع تغذیه 

١٧٠١١٢ 
    ٢۵٠,۵٠٠ 
    ٨٨,٨٣١,٠٠٠ 

 عدد
RTU  ۴ورودی دیجیتال و ٨کامپکت با حداقل 

 خروجی دیجیتال
١٧٠١١٣ 

    ١,١٢٧,٠٠٠ 

    ٢۵,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 GPRSکارت مودم 

١٧٠١١۴ 

    ١۵۴,۵٠٠ 
    ۴٠,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 ٣Gکارت مودم 

١٧٠١١۵ 
    ١۵۴,۵٠٠ 
    ۴۵,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 LTEکارت مودم 

١٧٠١١۶ 
    ١۵۴,۵٠٠ 
    ٣۵,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 RTUکارت ماژول ارتباطی 

١٧٠١١٧ 
    ١۵۴,۵٠٠ 
    ۶,٨٠۵,٠٠٠ 

 عدد
محل نصب کارت   شیار ۵با حداکثر  RTUساب رک 

 ها بدون هر گونه کارت
١٧٠١١٨ 

    ٢۵٠,۵٠٠ 

 
 

 

١٨١  
 

 

Page 186www.barghnews.com



 تجهیزات اتوماسیون .فصل هفدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ١٣,۶٠۵,٠٠٠ 

 عدد

محل نصب کارت   شیار ١٠تا  ۶با  RTUساب رک 
 ها بدون هر گونه کارت

١٧٠١١٩ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ٢٢,١٠۵,٠٠٠ 

 عدد
محل نصب کارت   شیار ١۶تا  ١١با  RTUساب رک 

 ها بدون هر گونه کارت
١٧٠١٢٠ 

    ٣٧۵,۵٠٠ 
    ۴,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
ترانسدیوسربا یک ورودی ولتاژ و یک خروجی ولتاژ 

 یا جریان
١٧٠٢٠١ 

    ١۵۴,۵٠٠ 
    ١٢,٨٠۶,٠٠٠ 

 عدد
ورودی ولتاژ و سه خروجی ولتاژ یا ترانسدیوسربا سه 

 جریان
١٧٠٢٠٢ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ۴,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
ترانسدیوسربا یک ورودی جریان و یک خروجی ولتاژ 

 یا جریان
١٧٠٢٠٣ 

    ١۵۴,۵٠٠ 
    ١٢,٨٠۶,٠٠٠ 

 عدد
ترانسدیوسربا سه ورودی جریان و سه خروجی ولتاژ 

 یا جریان
١٧٠٢٠۴ 

    ٣١٣,٠٠٠ 
    ٩٨,۵٠٠ 

 متر
 ADSSاز نوع هوایی  SMکور  ١٢کابل فیبر نوری 

١٧٠٣٠١ 
    ٢٠,۶٠٠ 
    ١٢١,۵٠٠ 

 متر
 ADSSاز نوع هوایی  SMکور  ٢۴کابل فیبر نوری 

١٧٠٣٠٢ 
    ٢٠,۶٠٠ 
    ٨٠,۵٠٠ 

 متر
  از نوع زمینی SMکور  ١٢کابل فیبر نوری 

١٧٠٣٠٣ 
    ٢٠,۶٠٠ 
    ١۵٠,۵٠٠ 

 متر
  از نوع زمینی SMکور  ٢۴کابل فیبر نوری 

١٧٠٣٠۴ 
    ٢٠,۶٠٠ 
    ۵,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 کویل استوریچ (صلیبی) فیبر نوری

١٧٠٣٠۵ 
    ٣٧۵,۵٠٠ 
    ٩۵٠,٠٠٠ 

 عدد
 کلمپ آویز جهت فیبر نوری

١٧٠٣٠۶ 
    ۶٨,١٠٠ 
    ٣۵٠,٠٠٠ 

 عدد
 سیم آرموراد جهت فیبر نوری

١٧٠٣٠٧ 
    ٣۶,٠٠٠ 
    ۵۶٩,۵٠٠ 

 عدد
 فیبر نوری SCپیگتل

١٧٠٣٠٨ 
    ١٧,١٠٠ 
    ۵۶٩,۵٠٠ 

 عدد
 فیبر نوری LCپیگتل 

١٧٠٣٠٩ 
    ١٧,١٠٠ 
    ١,٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 ماژول فیبر نوری

١٧٠٣١٠ 

    ١٠٢,٠٠٠ 
    ١٢,٢٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 مدیا کانورتر فیبر نوری به اترنت

١٧٠٣١١ 
    ١٠٢,٠٠٠ 

    ٢,٠۵۴,٠٠٠ 

 عدد
 کاست نگهدارنده پیکتل

١٧٠٣١٢ 

    ١٠٢,٠٠٠ 
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 تجهیزات اتوماسیون .فصل هفدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ۵٧٨,۵٠٠ 
 عدد

 ورودی ۴جوینت باکس فیبر نوری با 
١٧٠٣١٣ 

    ٢٠٣,۵٠٠ 

    ٧,۵٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 GPRSمودم از نوع 

١٧٠۴٠١ 

    ٢١٢,۵٠٠ 
    ٧,۵٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 G٣مودم از نوع 

١٧٠۴٠٢ 
    ٢١٢,۵٠٠ 
    ٩,۵٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 LTEاز نوع   مودم

١٧٠۴٠٣ 
    ٢١٢,۵٠٠ 
    ١,٩٠٨,٠٠٠ 

 عدد
  DSLمودم 

١٧٠۴٠۵ 
    ٢١٢,۵٠٠ 
    ١٠٠,٠٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 جهت ایستگاه محلی  UHFمودم رادیویی

١٧٠۴٠۶ 
    ٢١٢,۵٠٠ 
    ١۵٠,٠٠٨,٠٠٠ 

 عدد
جهت تکرار کننده یا ایستگاه  UHFمودم رادیویی

 Hot standbyمرکزی بدون قابلیت 
١٧٠۴٠٧ 

    ٣١٣,۵٠٠ 
    ٣٠,٠٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 )Attenuatorتضعیف کننده رادیویی(

١٧٠۴٠٨ 
    ١٨,٧٠٠ 
    ١۵,٠٠٨,٠٠٠ 

 عدد
 گیگا هرتز ٢٫۴مودم رادیویی باند آزاد با فرکانس 

١٧٠۴٠٩ 
    ٣١٣,۵٠٠ 
    ۵٧٧,٠٠٠ 

 عدد
  متر ۵تا  ١بیرونی با طول سیم  GPRSآنتن 

١٧٠۴١٠ 
    ۵۶,٢٠٠ 
    ۶٩٧,٠٠٠ 

 عدد
  متر ١٠تا  ۶بیرونی با طول سیم  GPRSآنتن 

١٧٠۴١١ 
    ۵۶,٢٠٠ 

    ۵٠,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 dBd ٩تا  ۶از نوع یاگی از  UHFآنتن 

١٧٠۴١٢ 

    ٧١۴,٠٠٠ 

    ٩٠,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 dBd ١۴تا  ١٠از نوع یاگی از  UHFآنتن 

١٧٠۴١٣ 

    ٧١۴,٠٠٠ 
    ٢۵,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 از نوع امنی UHFآنتن 

١٧٠۴١۴ 
    ۵٣۵,۵٠٠ 
    ٣,٨۴۶,٠٠٠ 

 عدد
 گیگا هرتز) از نوع پارابولیک ٢٫۴باند آزاد (  آنتن

١٧٠۴١۵ 
    ٧١۴,٠٠٠ 
    ٧,٠٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 گیگا هرتز) از نوع امنی ٢٫۴باند آزاد (  آنتن

١٧٠۴١۶ 
    ۴١٨,٠٠٠ 

    ٨,۵٠۶,٠٠٠ 

 عدد
 گیگا هرتز) از نوع دیش ٢٫۴آنتن باند آزاد (

١٧٠۴١٧ 

    ٧١۴,٠٠٠ 
    ٧٠,٠٠٠ 

 متر
 RG213کابل مخابراتی کواکسیال 

١٧٠۴١٩ 
    ٣۵,٧٠٠ 
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 تجهیزات اتوماسیون .فصل هفدهم 
 ١٣٩٨بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال فهرست 

  

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

    ٣٢٠,٠٠٠ 
 متر

 اینچ ١٫٢کابل مخابراتی هلیاکس 
١٧٠۴٢٠ 

    ٧۵,١٠٠ 
    ۶٠٠,٠٠٠ 

 متر
 اینچ ٧٫٨کابل مخابراتی هلیاکس 

١٧٠۴٢١ 
    ٧۵,١٠٠ 
    ۶٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 RGکانکتور تبدیلی کابل هلیاکس به کابل 

١٧٠۴٢٢ 
    ۶٨,١٠٠ 
    ٣٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 کانکتور کابل مخابراتی

١٧٠۴٢٣ 
    ۶٨,١٠٠ 
    ١۵,٠٠٠,٠٠٠ 

 عدد
جهت حفاظت کابل های  سرج ارستر(برقگیر) 

 مخابراتی کواکسیال
١٧٠۴٢۴ 

    ١٨,٧٠٠ 
    ۴٨,۵٠٠ 

 متر
 Cat6از نوع  SFTPکابل شبکه 

١٧٠۴٢۵ 
    ٢٧,٣٠٠ 
    ۵٣,٠٠٠ 

 متر
 Cat6از نوع  UTPکابل شبکه 

١٧٠۴٢۶ 
    ٢٧,٣٠٠ 
    ۴۵,٠٠٠ 

 متر
کابل رابط جهت ارتباطات سریال بدون کانکتور 

 مربوطه
١٧٠۴٣٠ 

    ٢٧,٣٠٠ 
    ۶,٣٠٠,٠٠٠ 

 عدد
 RS232به  RS485مبدل 

١٧٠۴٣١ 
    ٣٣,٨٠٠ 

    ١۵,٠٠٠,٠٠٠ 
 عدد

 RS232مبدل اترنت به
١٧٠۴٣٢ 

    ٣٣,٨٠٠ 

    ١٧,٠٠١,٠٠٠ 

 عدد
 HOT STAND BYواحد کنترل کننده 

١٧٠۴٣٣ 

    ٣١٣,۵٠٠ 
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 قطعات بتنی و متعلقات .فصل هجدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 فصل هجدهم . قطعات بتنی و متعلقات

 مقدمه
ي بابت مصالح  ا باشد و هزینه میها، بولت، لوله پولیکا، بتن و میلگرد  ي برآورد شده براي فنداسیون پایه روشنایی شامل خاموت . هزینه1

 ها رزوه شده باشد. هاي بیرون زده بولت از بتن باید داراي پوشش گالوانیزه گرم و پیچ د. همچنین قسمتشو ساخت پرداخت نمی
یرردیف دستمزد ز 6/0ي برکناري  ، هزینههاي درج شده در این فصل قبالً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند . چنانچه فنداسیون2

 باشد. زیرردیف دستمزد نصب می 6/1ي جابجایی آنها  ، هزینهنصب و چنانچه جابجا شوند
 است. شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به3

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 گروهشرح مختصر  شماره گروه

 فنداسیون پایه روشنایی 02
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 قطعات بتنی و متعلقات .فصل هجدهم 
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
بهای کل 
 (ریال)

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار

    ١,۴١١,٠٠٠ 
 عدد

 ۴٠×۴٠×١۶٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 
 متر سانتی

١٨٠٢٠١ 
    ٨٢١,٠٠٠ 
    ٢,٧١١,٠٠٠ 

 عدد
 ۶٠×۶٠×٢٠٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠٢ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ٢,۴١١,٠٠٠ 

 عدد
 ۶٠×۶٠×١٢٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد

 متر سانتی
١٨٠٢٠٣ 

    ٨٧٢,۵٠٠ 
    ٣,۶۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ۶٠×٨٠×١٧٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠۴ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ۴,١۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٧٠×٧٠×١٣۵فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠۵ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ۴,۶۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٧۵×۶٠×١٨٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠۶ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ۴,٣١١,٠٠٠ 

 عدد
 ٨٠×٨٠×١٣۵فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠٧ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ۵,۶۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٨٠×٨٠×٢١٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢٠٨ 

    ١,٢٣٣,٠٠٠ 
    ۴,۶۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٨۵×٨۵×١٢٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد

 متر سانتی
١٨٠٢٠٩ 

    ١,٠٢٧,٠٠٠ 
    ۵,١۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٨۵×٨۵×١۶٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد

 متر سانتی
١٨٠٢١٠ 

    ١,٢٣٣,٠٠٠ 
    ۶,١۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ٩۵×٨٠×١٩٠به ابعاد  فونداسیون پایه روشنایی

 متر سانتی
١٨٠٢١١ 

    ١,۴٩٠,٠٠٠ 
    ۶,۶۶١,٠٠٠ 

 عدد
 ١١٠×١١٠×١٠٠فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 

 متر سانتی
١٨٠٢١٢ 

    ١,۴٨٠,٠٠٠ 
    ٢,١۵۵,٠٠٠ 

 عدد
 ٩٠تا  ٧٠فونداسیون پیش ساخته جهت تابلو به طول 

 متر سانتی
١٨٠٢١٣ 

    ٧٨١,٠٠٠ 
    ٢,۵۵۵,٠٠٠ 

 عدد
 ١٢٠تا  ٩٠فونداسیون پیش ساخته جهت تابلو به طول 

 متر سانتی
١٨٠٢١۴ 

    ٧٨١,٠٠٠ 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  شرح. ١  پیوست

 
 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه
 
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 در زیر :  شده  درج  هاي مانند هزینهکرد،   مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  ینههز  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  .هزینه2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  .هزینه3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه4ـ1
 . رکزيدفتر م  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  چاپو   فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي .هزینه14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  .هزینه15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  .هزینه16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه.هزینه17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  وطمرب  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . ستا نزد کارفرما  که کار  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  .هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  .هزینه3ـ2
 .سود پیمانکار.4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي .هزینه5ـ2
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  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  .هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  ینهبها و هز  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  .هزینه2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه.4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  .هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي .هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  .هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي .هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي .هزینه1ـ6ـ2
 ز کار.در حد نیا ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  .هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  .هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي .هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي .هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي .هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  )هزینه1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي )در طرح2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٢  پیوست

 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  رکاتیها و تدا ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1-1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
   گیرند، مانند کارگاههاي قرار می  يبردار ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي1-2

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پیمانکار، اتاق  شگاه، آزمای ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي1-3

  ، پارکینگهاي ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، ساختمانهاي، مهمانسرا دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیدات  آب  هدایت  ، ایجاد خاکریز و کانالهاي و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه1-4
  روشنایی  ، تامین روباز، حصارکشی  ، پارکینگهاي ورزشی  روباز، زمینهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي1-5

 شود. می  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  با توجه  که  است  ارگاهاز ک  یا محلهایی  ، محل . انبار کارگاه1-6

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  از راههاي  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  . راههاي1-8 
  یا با واسطه  طور مستقیم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  . راههاي1-9

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  محل دیگر، به  هاي راه
  عملیات  انجام  علت شد، اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه1-10

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
یا    احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  چیدنتجهیز و بر  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین1-11

 از آنها  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  از امکانات آنها  یا دراختیار گرفتن  کارگاه
 . ستا
و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  عبارت،  کارگاه  . برچیدن1-12

نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  شکل به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات
 . ستا کارفرما

 

 
 

 

١٨٩  
 

 

Page 194www.barghnews.com



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل٢  پیوست
 ١٣٩٨فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 

  
 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  شرایط به  برآورد، باید با توجه  کننده مشاور یا واحد تهیه  . مهندس2-1

تجهیز   در فهرست  شده  بینی یشپ  هاي ردیف  را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
  برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  وبرچیدن

و   را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  ارگاهک  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  و چنانچه کند  مورد نظر، درج  هاي و در برابر ردیف
شود و اضافه کردن  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفکند.   بینی  ، پیش پیمان

 باشد. دار مجاز نمی ردیف با هر عنوان از جمله ستاره
شود. در  برآورد آنها منظور می  عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  ارزش شود، می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پیش  ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي
از چند   که  شود. در پیمانهایی ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  جرايا  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
خ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فس

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجرا در   دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  و راههایی  . ساختمانها، تاسیسات2-2

  دوره  براي  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  اجراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته
در   موضوع  شود و این  استفاده  تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  ساتاجرا نیاز خواهد بود، از تاسی  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره

  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  هاي از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یا   و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ق، بر آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنها در   هزینه  که این  به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه2-3
  اجرا الزم  دوره  براي ، کشی و کابل  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري رقب

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  د تداركباش  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه2-4

و سایر   برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیز   بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 .شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .2-5
  و سایر کارهاي  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  کارهاي  که  آب  عمومی
  پیمان  مدارك، در اسناد و زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج
، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب
 شود. می
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  بینی پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه2-6

تجهیز و   هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه

  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این2-7
و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  ینپیمانکار تام  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی

 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه
  دیگري  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  عهده به  کارگاهدر مورد تجهیز   پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به2-8

 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که
  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  تو ساخ  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه2-9

 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه2-10

 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت
در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه2-11

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  ايه ردیف
  است  الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  در هزینه،  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه2-12

 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه
از غذا، در   کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی2-13

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي شود و جزو هزینه برآورد می  طور مقطوع به  آن  نهشود. و هزی می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش2-14

 . نیست
  ، بر اساس انحرافی  راههاي به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  راههاي  . هزینه2-15

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست
  ، هزینه شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نقشه2-16

 شود. برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  آنها، با توجه  اجراي
تا  421001و  420303تا  420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع2-17

در زیر   شده  تعیین  نباید از میزانمنظور شود)  ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104
  از انجام  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این موارد استثنایی در  که  بیشتر شود. در صورتی

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصهتشریفات   ترك  صورت کار به  یا ارجاع  مناقصه
،  و باند فرودگاه آهن ، راه ، راه، مرمت بناهاي تاریخی برقی  ، تاسیسات مکانیکی  تاسیسات ، ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي .1ـ17ـ2

درصـد   4  میـزان   بـه   فاضـالب   آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  راهداري، آبرسانی روستایی،آبخیزداري و منابع طبیعی، خطوط
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  مبلغ

کـار    اجـراي   بـرآورد هزینـه    درصد مبلـغ  5  میزان ، به و زهکشی  و آبیاريآبیاري تحت فشار   رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي .2ـ17ـ2
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون
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جمع مبلـغ قسـمت تهیـه مصـالح      درصد 1مجموع   میزان  به  توزیع نیروي الکتریکی  رشته  پایه بهاي واحد  فهرست به  مربوط  کارهاي. 2-17-3

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدونها،  درصد جمع مبلغ قسمت دستمزد نصب ردیف 6ها و  ردیف
  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  ینهبرآورد هز  براي  که  در کارهایی .2-17-4

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه نباشد،   شود، یکسان می  ، تعیین3-17-2و  2-17-2 ،1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. بندهاي فوق و به نسبت برآورد مربوط به هر رشته تعیین می متناسب با درصدهاي تعیین شده در

  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست  به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف3-1

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  مبنايرا   مشاور، آن  یید مهندسأاز ت  و پس  کرده
  اجرایی  هاي دستگاه ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه3-2

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  احداث مجوز  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3-3
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  . در موارديبرساند  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  بینی یشپ  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات3-4

  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  هزینه  ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیز اضافی  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  غتغییر کند، مبل  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلغ  ، تا سقف4مفاد بند   به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  ر یکه  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه3-5

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  برابر حوادثکند، در  می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف3-6

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شوند.   کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات3-7

جز ساختمانها و   . به پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  انجامتجهیز   استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش قطعات

  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  تعارفم  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  باشد، بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به یاد شده

  پرداخت  . نحوه4
، برچیدن کارگاه همان ردیف تجهیز و به  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب  ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه4-1

 شود. می  وضعیتها درج و در صورت  شده  محاسبه
  تناسب  از کار باشد، به  بخشی  به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

و   ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  که درصورتی و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن  پیشرفت
 شود. می  پرداخت

 شود. وضعیتها منظور می پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه4-2
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت کارگاه  برچیدن و  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه4-3
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میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل    50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در این حالت بر  ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف یید کارفرما، هزینهأاز برگزاري مناقصه و ت
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه

 
 

 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع متخصص پیمانکار.تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع حفاظتی کارگران.تامین لباس کار، کفش و کاله  420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
  مقطوع

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.

  مقطوع

         کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه.تامین غذاي  420303
 )4-4(با رعایت بند 

  مقطوع

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت        420304
 )4-4پر سرعت. (با رعایت بند 

  مقطوع

هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. انتقال

  مقطوع

) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 420306
 هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل

  مقطوع

هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 و موارد مشابه. آزمایشگاه پیمانکار

  مقطوع

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی  ، به جز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 و اداري و دفاتر کار.
  مقطوع

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.تامین آب  420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

 ژنراتورها و مانند آنها.مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، 
  مقطوع

آالت و تجهیزات و راه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه  نصب ماشین 420902
 خرید خدمت یا خرید مصالح.

  مقطوع

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
 برعکس.

  مقطوع

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 

 متر باشد. 5/3
  مقطوع

آالت و لوازم  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

آالت حفاري  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

  مقطوع

کوبی و  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 سپرکوبی به کارگاه و برعکس.

  مقطوع

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 ها. ساخته پل پیش

  مقطوع

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک  421006
 النسمان) به کارگاه و برعکس.ترفلزي(پو

  مقطوع

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب 421007
 هر پل به محل پل دیگر.

  مقطوع

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 .آبرسانی روستایی

  مقطوع

وسایط نقلیه از تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و  421102
شبکه  ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب روي ترانشه

 .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
  مقطوع
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 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل

آوري  شبکه جمع ،رشته شبکه توزیع آبشود، در کارهاي  می
 .و آبرسانی روستایی فاضالب

  مقطوع

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 .آوري فاضالب کارهاي رشته شبکه جمع

  مقطوع

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 . کارهای جدید٣پیوست 
 ١٣٩٨پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال  فهرست بهای واحد

  
 . کارهای جدید٣پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان چنانچه در فهرست  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع مبلغ  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  فمربوط به این ردی

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  ) چنانچه تبصره
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  اسناد و مدارك در  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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