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 کاربرد  دستورالعمل
 ١٣٩٧سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی 

  
 کاربرد  دستورالعمل

 

  دستورالعمل  این  شامل شود. نامیده می مکانیکی  تاسیسات  بهاي  فهرستکه به اختصار   مکانیکی  تاسیسات  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهاي  و بهاي  فصلها، شرح  ، مقدمه کاربرد، کلیات

 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 . طبقات  ) ضریب2  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست
 . کارگاه  ) تجهیز و برچیدن4  پیوست
 ) کارهاي جدید.5پیوست 

موضوع ماده  هاي اجرایی گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  اجرا و تهیه  برآورد هزینه  .نحوه2
رسته ساختمان و ساختمان   مکانیکی  تاسیسات  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2

بها   فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  دهد. در مواردي  را پوششصنعتی 
  ردیفها، با عالمت  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  تطبیق
رچه مشخصات فنی خصوصی دار در دفت الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف  عنوان و به   مشخص  ستاره

  و در برابر ردیف  محاسبه  هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  بهاي درج شود.
  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج

 گردد. می  جدید اضافه  با شماره
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی واحد ردیف  .بهاي2ـ2

 وند.ش می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند. این می
  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه محاسبه  ، هنگام2ـ2 و 1ـ2 هايبند  موضوع  دار ستاره  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح الزم است.3ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه
  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمع  به  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  از طریق مناقصه واگذار می  که  .در کارهایی4ـ2

الزم است  درصد باشد،) 30سی (بیشتر از  ،  رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمال بدون)  و غیرپایه  (پایهو مقادیر بها   فهرست
  و مستندات قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، ، را  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجهدر ،  فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط

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

 

  ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت ها به آن  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  .براي5ـ2
  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  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  یاد شده  ردیف  در مقابلهمراه با مقدار و بهاي کل گردد،  می  محاسبه  شده
در صورتی که براي یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، روش فوق براي هر یک از موارد و به دفعات 

 الزم تکرار خواهد شد.
ها یا  گروه آنها، به  ماهیت به  با توجه  هر فصل  هاي ، ردیف جدید  هاي ردیف  درج  نیاز و امکان مورد  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت .به6ـ2

  از سمت  ترتیب به  که  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي زیر فصل
 . است  شده  داده  اختصاص  در هر گروه  ردیف  شماره آخر، به  و دو رقم  گروه  شمارهبه   بعدي  دو رقم ، فصل  شمارهبه   اول  ، دو رقم چپ
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  زیر، طبق  هاي ها و هزینه ، ضریب آن به  مربوط  دار  ستاره  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به محاسبه  .هنگام7ـ2

 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعیین  روش
 .2  پیوست  دستورالعمل  ، مطابق طبقات  ضریب .2-7-1
که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر2ـ7ـ2

که به صورت مناقصه واگذار  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بیضر. باشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر
  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یم

 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. طقهضریب من .3ـ7ـ2
 .4  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .4ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  تعیین،  فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  .براي8ـ2

 ها ردیفبهاي کل واحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  دار ستاره  هاي بها و ردیف  فهرست
 شود. می  ، تهیه ستا

  ،مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي ردیف  بهاي کل  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  بهاي کل،  فهرست  در این
ضریب و  باالسري ، ضریبمورد)  (بر حسب  طبقات  آید. ضریب می  دست کار موردنظر، به  براي  فهرست  ها،مبلغ فصل مبلغ  ، و از جمع فصل
 کار خواهد بود.  ، برآورد هزینۀ اجراي شود، نتیجه می  اضافه  آن ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، و هزینۀ شده  ضرب فهرست  مبلغ ، به اي منطقه

  ،  شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  بها ضمیمه فهرست 2  مورد پیوست  بر حسب و  5و 4، 3، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك به
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان ( بها و مقادیرکار  فهرست

 

  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی آنها و به  تهیه  منبع ، ، تجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس3
  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  شتهدا  آگاهی  آن به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قیمت  آنها را، که
این است که مهندس مشاور یا واحد  "منبع تهیه"منظور از  کند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی  پیمان  خصوصی

تولید کننده که همان جنس را با تهیه کننده برآورد مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است و عالوه بر آن، حداقل نام سه 
در مرحله اجراي پیمان، پیمانکار مخیر به  کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. مشخصات مشابه و قیمتهاي نزدیک بهم  تولید می

 باشد. انتخاب هر کدام از موارد مذکور می
 

از کار   بها و مقادیر هر بخش  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  شتهر  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  .در کارهایی4
  که يبها و مقادیر  شود. فهرست می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  که
  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  برآورد بخشهاي  برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  تهیهکار   مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به

تجهیز و   فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این میمنضم یکدیگر  بها و مقادیر کار، به  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع
 شود. می  ها) تهیه رشته  تمامکار (  کل  براي  کارگاه  برچیدن

. در مورد اجراي تاسیسات مکانیکی ساختمان، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کار، براي انجام عملیات و اقدامهاي مشروح زیر، 5
و  (Testing, Adjusting and Balancing - TAB)ها  ها و سیستم سازي دستگاه اندازي، به ویژه آزمایش، تنظیم و متعادل مربوط به آزمایش و راه

 ها، مدارك و مشخصات فنی الزم را تهیه و جزو اسناد پیمان (مشخصات فنی خصوصی) قرار دهد. نیز همکاري در کنترل و تایید آن
 (Operational Performance Test - O.P.T)هاي الزم در مرحله ساخت و آغاز راه اندازي.  . انجام آزمایش5-1
با  (Functional Performance Test - F.P.T)هاي عملکرد  ها و انجام آزمایش ها و سیستم سازي دستگاه . آزمایش، تنظیم و متعادل5-2

 بینی هزینه در فصل کارهاي دستمزدي. پیش
 بینی هزینه در فصل کارهاي دستمزدي.  . تهیه مجموعه راهبري و نگهداري توسط پیمانکار، با پیش5-3
 هیه مدارك آموزش و انجام آموزش گروه راهبري و نگهداري، با پیش بینی هزینه در فصل کارهاي دستمزدي.. ت5-4
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هاي  اتیلن و یا ... در محوطه خارج ساختمان که منطبق با ردیف سی یا پلی وي پیهاي  گذاري با لوله . در صورت انجام عملیات لوله6

هاي مذکور بر  هاي فهرست انتقال فاضالب و یا شبکه توزیع آب باشد براي برآورد از ردیفآوري و  هاي بهاي پایه رشته شبکه جمع فهرست
 شود. این دستورالعمل استفاده می 4اساس بند 

 . راهبري و نگهداري توسط پیمانکار در دوره تضمین، بسته به مورد، طبق توافق انجام خواهد شد.7
االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1396این فهرست نسبت به فهرست سال براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در  .8

گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت
 است.
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  کلیات
 ١٣٩٧ال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی س

  
  کلیات

شود.  بها که به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می این فهرست
 مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است.هاي بزرگ،  هاي آب و فاضالب محوطه شبکه

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

و  بها  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

و   تأمین  هاي هزینه  و شامل  بودهساختمان   مکانیکی  تاسیسات  ۀرشت به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این  هاي .قیمت3
  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  کارگیري به

  اندازي و راه  آزمایش  . هزینۀ کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  وبهستشو و تمیز کردن استقرار، نصب، ش،  مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح
بها، عالوه بر آنچه در کلیات،  دستگاههاي موضوع این فهرست . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد) در بهاي  (حسب

 برداري باشد. ت، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهرههاي مربوط درج شده اس ها و شرح ردیف مقدمه فصل
 یا و  ارتفاع ، عمق  بابت  اي اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي .قیمت4

  شده  بینی بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  مشکلتر یا مخصوص کار را  اجراي  که يدیگر  کیفیات
 . نیست  پرداخت  ، قابل است

  عبارت  رجاختصار از د  براي . است  منظور شده  اندازي راهو   آزمایش ، ، نصب ، حمل تهیه  هاي بها، هزینه  فهرست  این  هاي ردیف  .در قیمت5
 . است  ها صرفنظر شده ردیف  در شرح " اندازي و راه،آزمایش  ، نصب ، حمل تهیه"
  از مصالح  یک  هیچ  کیلومتر براي 30مازاد بر   و هزینه  است  شده  بینی ردیفها پیش  کیلومتر در قیمت 30  تا فاصله  مصالح  حمل  .هزینه6

 نخواهد شد.  پرداخت
 . است  نشده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي ردیف  دستگاهها، در قیمت  نصب  محل  ساخت  ها، کانالها و همچنین عبور لوله  محل  تعبیه  .هزینه7
  در برآورد هزینه  که  قابل پرداخت است ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسرياي،  منطقه ،طبقات  هاي ضریب  به  مربوط  لغا.مب8

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

روز   هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهاي  از مقایسۀ  گیري  .با نتیجه9
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه یا استناد به

برآورد، نافذ خواهد   مرحله  تنها براي  فاد آن، م است  شده  ارایهبرآورد   محاسبه نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  .در هر بخش10
 بود.
 رعایت مقررات ملی ساختمان، بسته به مورد، در اجراي کارهاي تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی است..11
 128  شماره  هاي ساختمانها (نشریه  مکانیکی  تاسیسات  عمومی  فنی  مشخصاتحسب مورد، بها،   فهرست  در این  فـنی  .منـظور از مشخصات12

 و  اجرایی  هاي در نقشه  شده  تعیین  ، مشخصات پیمان خصوصی  فنی  ) مشخصاتکشورو بودجه  برنامهسازمان ،  امور نظام فنی و اجرایی
 . دستورکارهاست

 مشاور برسد.  تأیید مهندس به  سفارشاز   ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  .نمونه13
  گیرد.در مواردي می  ها، صورت مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  شده  انجام  کارهاي  گیري . اندازه14
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به  يگیر ، اندازه است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که
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  کلیات
 ١٣٩٧ال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی س

  
  هاي آنها با نقشه  ها و کانالها، باید مطابقت ، مانند لوله آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی  شود و امکان می  پوشیده  از انجام  پس  که  .عملیاتی15

 شوند.  جلسه  مشاور صورت  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی
 شود. منظور می  موقت  هاي وضعیت  در صورت 1  پیوست  کار، مطابق پاي  .مصالح16
پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل  –(اینچ  IP(متریک) به جاي  SIاالمکان سعی شده است از واحدهاي  بها حتی . در این فهرست 17

 نتایج، قابل اغماض است. واحدها و گردکردن
 صرفنظر شده است. "حداقل"ها و مانند آن، حداقل مورد نیاز است، که براي اختصار از تکرار واژه  ها، اندازه . اعداد مربوط به ظرفیت18
ایر شرایط ذکر شده مورد، س هاي مختلف، ظرفیت مفید (خروجی) دستگاه در شرایط استاندارد (و بسته به  . اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه19

هاي مفید یا نامی  هاي مورد نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت هاي این فهرست با ظرفیت هاي مربوط) است. انطباق ردیف در مقدمه فصل
 عهده مهندس مشاور است.  مندرج در کاتالوگهاي سازندگان به

 زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد20

هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه20-1

 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، پیما -

 ذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضـاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی               صورت. 20-2

براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه   )با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار(جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور  صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرمـا بـه    چنانچه صورت ابالغ شود. ظرف مهلت سه هفته موضوع کار و جدول خالصه مقادیر

جلسه اصالحی را به اطالع مهندس  هر دلیل ابالغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

هفتـه   دوجلسه اصالحی، الزم است مراحل تهیه و ابـالغ آن ظـرف مـدت     نیاز به تهیه صورت مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر   هفته، چنانچه صورت دوانجام شود. پس از سپري شدن مهلت 

جلسه اصالحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ) در ابالغ صورتتهمهلت سه هفابالغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به 

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

جلسات توسط کارفرما به منظور مسـتند سـازي مـدارك و     باشد. ابالغ صورت جلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی صورت

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی سات بوده و از تعهدات و مسوولیتجل صورت

جلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین  تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت. 20-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

گونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه)  قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز . هر20-4

 باشد. نمی
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  کلیات
 ١٣٩٧ال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی س

  
 . است  شده  محاسبه 1396  سال  چهارم  ماهه سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  .این21
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  فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  فوالدی  های . لوله اول  فصل

 
  مقدمه

 
  الزم  اي یا دنده  جوشی  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج سیاه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  .براي1

و   گالوانیزه  قطعات  با تمام" عبارت  ، از درج درزدار گالوانیزه  فوالدي  هاي لوله  به  مربوط  هاي ردیف  و در شرح" ضدزنگ  رنگ  دست  ویک
 . است  نظر شده ، صرف" الزم  اي دنده  اتصال  مصالح

، 010116تا  010112  هاي )، ردیف متوسط  (وزن BS1387یا  DIN2440  استانداردهاي  ، طبق010111تا  010101  هاي ردیف  موضوع  هاي .لوله2
) با ضخامت جدار 1(سري  DIN2448استاندارد   ، طبق2  گروه  هاي ، ردیف) با ضخامت جدار نرمال1(سري  DIN2458استاندارد   طبق

 . ) است متوسط  (وزن BS1387یا  DIN2440  استانداردهاي  ، طبق3  گروه  هاي و ردیف مشخص شده در شرح ردیف مربوط
) درصد ردیف 15متر ضخامت جدار بیشتر یا کمتر، پانزده ( هاي فوالدي، به ازاي هر یک میلی لوله  هاي ردیف  به  نسبت بهایا کسر  .اضافه3

 متر متناسبا محاسبه می شود. مربوط است. کسر میلی
  هاي فرعی هاي هوارسان و سایر موتورخانه هاي اصلی، اطاق در موتورخانه  شیک لوله  که  ، در صورتیاین فصل  هاي ردیف  به  بهانسبت  .اضافه4
ها و ...  رو، شفت هاي آدم . براي لوله کشی در فضاهاي دیگر مانند تونل است  مربوط  درصد ردیف )20بیست (اجرا شود،   نمایان  صورت  به

 هیچ اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
)، براي واحد وزن کلکتورهاي ساخته شده hot dip galvanizing، با روش فرو بردن در روي مذاب(010501دیف گالوانیزاسیون موضوع ر .5

 .باشد میمیکرون)  56گرم بر متر مربع (ضخامت  400از لوله فوالدي سیاه (درز دار یا بدون درز) و مقدار روي حداقل 
 . است شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  شمارهمورد نیاز،   هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت .به6
 

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

 لوله فوالدي سیاه درزدار. 01
 لوله فوالدي سیاه بدون درز. 02
 لوله فوالدي گالوانیزه. 03
 کلکتور فوالدي سیاه. 04
 گالوانیزاسیون 05
 کلکتور فوالدي گالوانیزه 06
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  فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠١٠١ (یک دوم اینچ). ١۵قطر نامی  لوله فوالدی سیاه درز دار، به  مترطول ٠٠٠,١۶۵  

 مترطول ١٨۵,۵٠٠  
(سه چهارم  ٢٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠١٠١٠٢ 

 ٠١٠١٠٣ (یک اینچ). ٢۵لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول ۵٠٠,١٩٩  

 مترطول ۵٠٠,٢۴٣  
(یک و یک  ٣٢لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 چهارم اینچ).
٠١٠١٠۴ 

 مترطول ٢٩٩,٠٠٠  
(یک و یک دوم  ۴٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠١٠١٠۵ 

 ٠١٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول ٠٠٠,٣۴۶  

 مترطول ۵٠٠,۴۴٣  
(دو و یک دوم  ۶۵فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی لوله 

 اینچ).
٠١٠١٠٧ 

 ٠١٠١٠٨ (سه اینچ). ٨٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  نامی  مترطول ۵٠۵,۵٠٠  

 ٠١٠١٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول ۵٠٠,۶٩٠  

 ٠١٠١١٠ (پنج اینچ). ١٢۵درزدار، به قطر نامی لوله فوالدی سیاه  مترطول ٨۵٧,٠٠٠  

 ٠١٠١١١ (شش اینچ). ١۵٠لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول ٩٧۵,۵٠٠  

 ٠١٠١١٢ متر. میلی ٢١٩٫١لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی  مترطول ٠٠٠,١,٢٣۵  

 ٠١٠١١٣ متر. میلی ٢٧٣خارجی لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  مترطول ۶۵٠,٠٠٠,١  

 ٠١٠١١۴ متر. میلی ٣٢٣٫٩لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی  مترطول ٢,١٢٧,٠٠٠  

 ٠١٠١١۵ متر. میلی ٣۵۵٫۶لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی  مترطول ٢,١١٧,٠٠٠  

 ٠١٠١١۶ متر. میلی ۴٠۶٫۴لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی  مترطول ۶۵٢,٠٠٠,٢  

 مترطول ۵٠٠,١٧١  
و  ٢١٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٢٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١٩٢  
و  ٢۶٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٢٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٢ 

 مترطول ٢١٣,٠٠٠  
و  ٣٣٫٧به قطر خارجی لوله فوالدی سیاه بدون درز، 

 متر. میلی ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٣ 

 مترطول ٢۶١,٠٠٠  
و  ۴٢٫۴لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٣٢٠  
و  ۴٨٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٣٫٢ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۵ 

 
 

 

٨  
 

 



  فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٣٨٢,٠٠٠  
و  ۶٠٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٣٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,۴٨۵  
و  ٧۶٫١لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٣٫۶ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,۵۶٢  
و  ٨٨٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ۴جدار ضخامت 
٠١٠٢٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٧٧٠  
و  ١١۴٫٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ۴٫۵ضخامت جدار 
٠١٠٢٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,٩٧۶  
و  ١٣٩٫٧لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ۵ضخامت جدار 
٠١٠٢١٠ 

 مترطول ٠٠٠,١,١۴۵  
و  ١۶٨٫٣بدون درز، به قطر خارجی لوله فوالدی سیاه 

 متر. میلی ۵ضخامت جدار 
٠١٠٢١١ 

 مترطول ١,٧٠٣,٠٠٠  
و  ٢١٩٫١لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ۶٫٣ضخامت جدار 
٠١٠٢١٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢,١٢۵  
و  ٢٧٣لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ۶٫٣ضخامت جدار 
٠١٠٢١٣ 

 مترطول ٢,٧۵٣,٠٠٠  
و  ٣٢٣٫٩لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٧٫١ضخامت جدار 
٠١٠٢١۴ 

 مترطول ٣,٠٩٨,٠٠٠  
و  ٣۵۵٫۶لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٨ضخامت جدار 
٠١٠٢١۵ 

 مترطول ٣,٨۶٧,٠٠٠  
و  ۴٠۶٫۴قطر خارجی لوله فوالدی سیاه بدون درز، به 

 متر. میلی ٨٫٨ضخامت جدار 
٠١٠٢١۶ 

 ٠١٠٣٠١ (یک دوم اینچ). ١۵قطر نامی  لوله فوالدی گالوانیزه، به مترطول ١٨٨,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول ٠٠٠,٢١۵  

 ٠١٠٣٠٣ (یک اینچ). ٢۵نامی لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر  مترطول ۵٠٠,٢٣٨  

 مترطول ۵٠٠,٢٨٣  
(یک و یک چهارم  ٣٢لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 اینچ).
٠١٠٣٠۴ 

 مترطول ٣۶١,٠٠٠  
(یک و یک دوم  ۴٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 اینچ).
٠١٠٣٠۵ 

 ٠١٠٣٠۶ اینچ).(دو  ۵٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول ۴٣٢,٠٠٠  

 مترطول ۵٠٠,۵۶١  
(دو و یک دوم  ۶۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 اینچ).
٠١٠٣٠٧ 

 
 

 

٩  
 

 



  فوالدی  های . لوله اول  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠٣٠٨ (سه اینچ). ٨٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول ۶٣٠,٠٠٠  

 ٠١٠٣٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول ٩٠۴,۵٠٠  

 ٠١٠٣١٠ (پنج اینچ). ١٢۵لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول ١,٢۵٧,٠٠٠  

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

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٩۴

کلکتور، از لوله فوالدی سیاه درزدار با کلیه اتصاالت نوع 
رنـگ جوشی، مصالح الزم برای ساخـت، با یک دسـت 

 ضد زنگ.

٠١٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ١٠۶,۵٠٠

کلکتور، از لوله فوالدی سیاه بدون درز، با کلیه اتصاالت 
نوع جوشی، مصالح الزم برای ساخت، با یک دست رنگ 

 ضد زنگ.

٠١٠۴٠٢ 

 ٠١٠۵٠١ گالوانیزاسیون کلکتورهای ساخته شده از لوله فوالدی سیاه. کیلوگرم   

  
 کیلوگرم 

ای  ها و اتصالیهای دنده شده از فیتینگکلکتور، ساخته 
 گالوانیزه.

٠١٠۶٠١ 

 
 

 

١٠  
 

 



  چدنی  های . لوله دوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  چدنی  های . لوله دوم  فصل

 
  مقدمه 
  و مصالح  قطعات  با تمام ISO R531استاندارد   طبق" دار، عبارت سر کاسه  چدنی  هاي لوله  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده  درج "  الزم  اتصال

 
 

 

١١  
 

 



  چدنی  های . لوله دوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٢٠١٠١ .۵٠لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول   

 ٠٢٠١٠٢ .٧۵لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطرنامی  مترطول   

 ٠٢٠١٠٣ .١٠٠لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول   

 ٠٢٠١٠۴ .١٢۵لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول   

 ٠٢٠١٠۵ .١۵٠لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول   

 ٠٢٠١٠۶ .٢٠٠لوله چدنی قیر اندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول   

 
 

 

١٢  
 

 



   پروپیلن و پلی یس. یو. پی  های . لوله سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
   پروپیلن و پلی یس. یو. پی  های . لوله سوم  فصل

 
  مقدمه 
 
  ، درج» الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  ، با تمامDIN 8062استاندارد   طبق«  ، عبارت فصل  این 4و  3  هاي گروه ردیف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده
 13822طبق استاندارد شماره «) بوده و براي اختصار، عبارت push fit) با اتصال فشاري (05) موضوع گروه (ppپروپیلن ( هاي پلی لوله .2

بندي، متناسب  هاي آب درج نشده است. خواص شیمیایی، فیزیکی و گرمایی حلقه» ان با تمام قطعات و مصالح الزمسازمان ملی استاندارد ایر
 با مورد استفاده، باید منطبق بر استانداردهاي معتبر باشد.

 ) هزینه تهیه و اجراي بست لوله منظور نشده است.05هاي گروه ( در بهاي واحد ردیف .3
 VDI) بودن را گذرانیده باشد و الزامات استانداردهاي معتبر مثل Silentصدا ( ) در صورتی که آزمون بی05هاي گروه ( بها به لوله . اضافه4

4100  ،DIN 4109  وEN 14366  (بیست و پنج) درصد خواهد بود. 25را تامین نماید، معادل 
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي صر گروهمخت  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .5
 

 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ------- 
02 ------- 
 بار. 6با فشار کار   سی . وي . پی  لوله 03
 بار. 4با فشار کار   سی . وي.پی  لوله 04

 )push fitفشاري (پروپیلن با اتصال  لوله پلی 05

 
 

 

١٣  
 

 



   پروپیلن و پلی یس. یو. پی  های لوله.  سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٨٠٠,۵۵  
متر و  میلی ۴٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠١ 

 مترطول ۶٢,٢٠٠  
متر و  میلی ۵٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٢ 

 مترطول ٨١,٩٠٠  
متر و  میلی ۶٣لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٩۵  
متر و  میلی ٧۵لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠۴ 

 مترطول ١١٨,٠٠٠  
متر و  میلی ٩٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠۵ 

 مترطول ١۵٠,٠٠٠  
متر و  میلی ١١٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶ فشار کار
٠٣٠٣٠۶ 

 مترطول ١٨٢,٠٠٠  
متر و  میلی ١٢۵لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٧ 

 مترطول ٢٢٨,٠٠٠  
متر و  میلی ١۴٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,٢٨١  
و  متر میلی ١۶٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٣۴٣  
متر و  میلی ١٨٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١٠ 

 مترطول ۵٠٠,۴٠٩  
متر و  میلی ٢٠٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١١ 

 مترطول ۵٠٠,۶٢٨  
متر و  میلی ٢۵٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۶فشار کار 
٠٣٠٣١٢ 

 مترطول ٧٠٠,٨۴  
متر و  میلی ٧۵لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٠  
متر و  میلی ٩٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٢  
متر و  میلی ١١٠قطر خارجی لوله پی.وی.سی سخـت، به 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٣ 

 مترطول ١۴١,٠٠٠  
متر و  میلی ١٢۵لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠۴ 

 
 

 

١۴  
 

 



   پروپیلن و پلی یس. یو. پی  های لوله.  سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١۶١,٠٠٠  
متر و  میلی ١۴٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠۵ 

 مترطول ٢٠٢,٠٠٠  
متر و  میلی ١۶٠پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی لوله 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠۶ 

 مترطول ۵٠٠,٢٧٣  
متر و  میلی ١٨٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٧ 

 مترطول ٣٠١,٠٠٠  
متر و  میلی ٢٠٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,۴٧٣  
متر و  میلی ٢۵٠لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 

 بار. ۴فشار کار 
٠٣٠۴٠٩ 

 ٠٣٠۵٠١ متر. میلی ۴٠پروپیلن، به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ١٠۵,۵٠٠  

 ٠٣٠۵٠٢ متر. میلی ۵٠پروپیلن، به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ١١۵,۵٠٠  

 ٠٣٠۵٠٣ متر. میلی ٧۵قطر خارجی پروپیلن، به  لوله پلی مترطول ١۶۶,۵٠٠  

 ٠٣٠۵٠۴ متر. میلی ١١٠پروپیلن، به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ۵٠٠,٣٠٣  

 ٠٣٠۵٠۵ متر. میلی ١٢۵پروپیلن، به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ۵٠٠,٣۶٠  

 ٠٣٠۵٠۶ متر. میلی ١۶٠پروپیلن، به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ۵٨٧,٠٠٠  

 
 

 

١۵  
 

 



  اتیلن پلی  های . لوله چهارم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  اتیلن پلی  های . لوله چهارم  فصل

 
  مقدمه

 
  درج ») (پرسی  یا فشاري  اي دنده  از اتصال  اعم  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات  با تمام«  ، عبارت فصل  این  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده
 شوند.  و نصب  ، تحویل بندي ، بسته اتیلن پلی  ، از جنس خرطومی  غالفی  باید در داخل 3  و گروه 1  گروه  هاي لوله .2
 .ANSI/ASTM F877یا  DIN 16892استاندارد   ، طبق1  گروه  ، موضوع)Crosslinked PE, PEX(  الیه  یک  مشبک  اتیلن پلی  هاي لوله .3
  ، طبق2  گروه  ، موضوع چسب  ) و دو الیهAL(  آلومینیوم  الیه  ، یکPEX  دو الیه  )، شاملPEX/AL/PEX(  الیه  پنج  مشبک  اتیلن پلی  هاي . لوله4

 باشد. تحقیقات صنعتی ایران می موسسه استاندارد و 12753شماره  استاندارد
 قاتیموسسه استاندارد و تحق 12753شماره  استاندارد  ، طبق4  گروه  )، موضوعPE-RT/AL/PE-RT(  الیه باال، پنج  دماي  اتیلن پلی  هاي . لوله5

 .باشد یم رانیا یصنعت
سازمان ملی استاندارد و یا استاندارد معتبر دیگر مشخص  14427، باید طبق استاندارد شماره 5اتیلن جوشی، موضوع گروه  هاي پلی لوله. 6

 شده در اسناد و مدارك پیمان باشد.
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت . به7
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . الیه  یک  مشبک  اتیلن پلی  لوله 01
 . الیه 5  مشبک  اتیلن پلی  لوله 02
03 ---- 
04 
05 

 . الیه 5باال،   دماي  اتیلن پلی  لوله
 اتیلن جوشی لوله پلی

 
 

 

١۶  
 

 



  اتیلن پلی  های . لوله چهارم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ متر. میلی ١۶اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول   

 ٠۴٠١٠٢ متر. میلی ٢٠اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول   

 ٠۴٠١٠٣ متر. میلی ٢۵اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول   

 ٠۴٠١٠۴ متر. میلی ٣٢اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول   

 ٠۴٠٢٠١ متر. میلی ١۶اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ١٠٣,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٢ متر. میلی ٢٠اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ۵٠٠,١٠٨  

 ٠۴٠٢٠٣ متر. میلی ٢۵اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ١۴۴,۵٠٠  

 ٠۴٠٢٠۴ متر. میلی ٣٢اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی مترطول ١٨۴,۵٠٠  

 مترطول ٠٠٠,١٠۴  
 ١۶، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال پلیلوله 
 متر. میلی

٠۴٠۴٠١ 

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
 ٢٠، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی

 متر. میلی
٠۴٠۴٠٢ 

 مترطول ١۴٧,٠٠٠  
 ٢۵، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی

 متر. میلی
٠۴٠۴٠٣ 

 مترطول ١٧٩,٠٠٠  
 ٣٢، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی

 متر. میلی
٠۴٠۴٠۴ 

 مترطول ٩٠,٨٠٠  
متر و فشار  میلی ۵٠اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠١ 

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
متر و فشار  میلی ۶٣اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,١۶١  
متر و فشار  میلی ٧۵اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢٢۴  
متر و فشار  میلی ٩٠اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠۴ 

 مترطول ٢٨۴,۵٠٠  
متر و فشار  میلی ١١٠اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٣۵٧  
متر و فشار  میلی ١٢۵اتیلن جوشی به قطر خارجی  لوله پلی

 بار. ۴کاری 
٠۴٠۵٠۶ 
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 . پنجم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 . پنجم  فصل

 
 

 

١٨  
 

 



  مسی  های . لوله ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  مسی  های . لوله ششم  فصل

 
  مقدمه 
و  اتصال پیش ساخته  قطعات  ، با تمامDIN 1786استاندارد   طبق«  ، عبارت مسی  هاي لوله  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .1

 . است  نشده  ، درج« )Capillary Solderingلحیمی مویینگی ( اتصال براي  الزم  مصالح

 
 

 

١٩  
 

 



  مسی  های . لوله ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 مترطول ۵٠٠,١٩٠  
و حداقل  ١٢لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ضخامـت جدار یک میلی
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ٢٣٩,٠٠٠  
و حداقل  ١۵لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. جدار یک میلیضخامـت 
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ٢٨١,٠٠٠  
و حداقل  ١٨لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ضخامـت جدار یک میلی
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٣۴۵  
و حداقل  ٢٢لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ضخامـت جدار یک میلی
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ۵٧٨,٠٠٠  
و حداقل  ٢٨خارجی لوله مسی بدون درز، به قطر 

 متر. میلی ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,۶۵١  
وحداقل  ٣۵لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ٨٠٠,٠٠٠  
و حداقل  ۴٢لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ١٫۵ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,١,٢۴۶  
و حداقل  ۵۴لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ۵١٣,٠٠٠,١  
و حداقل  ۶۴لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ١,٨۴١,٠٠٠  
و حداقل  ٧۶٫١لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. میلی ٢ضخامـت جدار 
٠۶٠١١٠ 

 
 

 

٢٠  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 . شیرها هفتم  فصل

 
  مقدمه 
 . است  نشده  ، درج» اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام»  ، عبارت چدنی و  اي دنده  شیرهاي  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .1
 ) هستند. یا برنزي  (برنجی  مس  آلیاژهاي  ، از جنس اي دنده  شیرهاي .2
 هستند.  برنزي  داخلی  و قطعاتخاکستري   چدن  از جنس  اي بدنه  ، داراي دار فلنج  چدنی  شیرهاي .3
 ، از نوع لوالیی است.7و  3هاي  وضوع گروهم،  طرفه یک  شیرهاي .4
و   بندي ، واشر آب مقابل  فلنجهاي  و اتصال  تهیه  ، هزینهاي بدون فلنج فلنجی و شیرهاي پروانه  شیرهاي  به  مربوط  هاي واحد ردیف  در بهاي .5

 . است شده  ، منظور  الزم  و مهره  پیچ
 . است (PN10) 10هاي این فصل  و فشار نامی بقیه گروه ) PN16( 61، هاي یک و دو و سه  ي موضوع گروهشیرها  فشار نامی .6
 . است  مربوط  ردیف  درصد بهاي )50پنجاه (، باشند )PN16( 16  فشار نامیچنانچه با  13تا  5هاي  موضوع گروه  شیرهاي  بها، براي اضافه .7
 .است  ماسوره  با مهره  رادیاتور، همراه  رگالژ و دوبل  ساده  شیرهاي .8
 هستند.  کرمهبرنجی یا برنزي با روکش رادیاتور،   به  مربوط  ، زانو و زانو قفلی ، هواگیري ، سادهرگالژ  دوبل  شیرهاي .9
نوع دوسر فلنج باشد هفتاد و  اي چدنی از )، چنانچه شیر پروانه12اي چدنی بدون فلنج (گروه  . اضافه بها، نسبت به ردیف شیرهاي پروانه10

 ) درصد ردیف مربوط است.75پنج (
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .11

 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اي دنده  کشویی  شیر فلکه 01
 . اي دنده  فلزي  کف  شیر فلکه 02
 . اي دنده  طرفه شیر یک 03
04 ----- 
 دار. فلنج  چدنی  کشویی  شیر فلکه 05
 دار. فلنج  چدنی  فلزي  کف  شیر فلکه 06
 دار. فلنج  چدنی  طرفه شیر یک 07
 رادیاتور.  به  مربوط  شیرها و زانوهاي 08
 دار کشویی فوالدي فلنجشیر فلکه  09
 دار شیر کف فلزي فوالدي فلنج 10
 دار طرفه فوالدي فلنج شیر یک 11
 اي چدنی بدون فلنج شیر پروانه 12
 اي فوالدي بدون فلنج شیر پروانه 13
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 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ٠٧٠١٠١ (یک دوم اینچ). ١۵شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٣١۵  

 عدد ۵٠٠,۵١٠  
چهارم (سه  ٢٠شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠١٠٢ 

 ٠٧٠١٠٣ (یک اینچ). ٢۵شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۵٩۴  

 عدد ۵٠٠,٧۴١  
(یک و یک  ٣٢شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 چهارم اینچ).
٠٧٠١٠۴ 

 عدد ۵٠٠,٩٧٨  
(یک و یک دوم  ۴٠شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠١٠۵ 

 ٠٧٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,١,٧٧۴  

 عدد ٢,٩۴٢,٠٠٠  
(دو و یک دوم  ۶۵شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠١٠٧ 

 ٠٧٠١٠٨ (سه اینچ). ٨٠شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۴,۴١۶  

 ٠٧٠١٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠دنده ای، به قطر نامی شیرفلکه کشویی  عدد ٧,٠۵٣,٠٠٠  

 عدد ۵٠٠,۴٣٢  
(یک دوم  ١۵شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵٣۴  
(سه چهارم  ٢٠شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٢٠٢ 

 ٠٧٠٢٠٣ (یک اینچ). ٢۵شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٩٨۶,۵٠٠  

 عدد ١,٢٧٩,٠٠٠  
(یک و یک  ٣٢شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 چهارم اینچ).
٠٧٠٢٠۴ 

 عدد ٠٠٠,۴۵۵,١  
(یک و یک  ۴٠شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 دوم اینچ).
٠٧٠٢٠۵ 

 ٠٧٠٢٠۶ (دو اینچ). ۵٠شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٢,٣٣٩,٠٠٠  

 عدد ٣٧٢,٠٠٠,۵  
(دو و یک  ۶۵شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 دوم اینچ).
٠٧٠٢٠٧ 

 ٠٧٠٢٠٨ (سه اینچ). ٨٠شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٧,٣٢۴  

 عدد ٠٠٠,١٣,١٧۴  
(چهار  ١٠٠شیرفلکه کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٢٠٩ 

 ٠٧٠٣٠١ (یک دوم اینچ). ١۵شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ٣٧۴,۵٠٠  

 ٠٧٠٣٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ۴۵٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٣٠٣ (یک اینچ). ٢۵شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ٧٠٢,٠٠٠  

 
 

 

٢٢  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ۵٠٠,٨۶٧  
و یک چهارم (یک  ٣٢شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی 

 اینچ).
٠٧٠٣٠۴ 

 عدد ١,٣٠٩,٠٠٠  
(یک و یک دوم  ۴٠شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٣٠۵ 

 ٠٧٠٣٠۶ (دو اینچ). ۵٠شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,١,٨٢۴  

 عدد ۶٧٠,٠٠٠,٣  
(دو و یک دوم  ۶۵شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٣٠٧ 

 ٠٧٠٣٠٨ (سه اینچ). ٨٠شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٣٧۵,۴  

 ٠٧٠٣٠٩ (چهار اینچ). ١٠٠شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٧,٨١۵  

 عدد ٣,١۴٣,٠٠٠  
(دو  ۵٠شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠١ 

 عدد ۵٧١,٠٠٠,٣  
(دو و  ۶۵فلنج دار، به قطر نامی شیرفلکه کشویی چدنی 

 یک دوم اینچ).
٠٧٠۵٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٣٠۶,۴  
(سه  ٨٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٠١۵,۵  
(چهار  ١٠٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٨٩۵,۶  
(پنج  ١٢۵دار، به قطر نامی شیرفلکه کشویی چدنی فلنج 

 اینچ).
٠٧٠۵٠۵ 

 عدد ٨,٢٧٢,٠٠٠  
(شش  ١۵٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠۶ 

 عدد ۶۵١,٠٠٠,١٢  
(هشت  ٢٠٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠٧ 

 عدد ۵۶٣,٠٠٠,٢٠  
(ده  ٢۵٠نامی شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 

 اینچ).
٠٧٠۵٠٨ 

 عدد ٢٨,١۵٨,٠٠٠  
(دوازده  ٣٠٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۴٩,٧٨۶  
 ٣۵٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 (چهارده اینچ).
٠٧٠۵١٠ 

 عدد ۵٨,٠٠٧,٠٠٠  
(شانزده  ۴٠٠شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۵١١ 

 
 

 

٢٣  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٣,٩۵٨,٠٠٠  
(دو  ۵٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۶٠١ 

 عدد ۴,۶١١,٠٠٠  
(دو و  ۶۵شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی 

 یک دوم اینچ).
٠٧٠۶٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٧٣۴,۵  
(سه  ٨٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۶٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٧,١٢۴  
 ١٠٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 (چهار اینچ).
٠٧٠۶٠۴ 

 عدد ٩,٣۵٢,٠٠٠  
(پنج  ١٢۵شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۶٠۵ 

 عدد ٠٠٠,۶۴۶,١٢  
 ١۵٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ). (شش
٠٧٠۶٠۶ 

 عدد ۶٨٨,٠٠٠,١٧  
 ٢٠٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 (هشت اینچ).
٠٧٠۶٠٧ 

 عدد ٣١,٠٨١,٠٠٠  
(ده  ٢۵٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠۶٠٨ 

 عدد ٠٠٠,٩٣۶,۴۴  
شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).(دوازده ٣٠٠
٠٧٠۶٠٩ 

 عدد ٧٨,٣٠١,٠٠٠  
 ٣۵٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 (چهارده اینچ).
٠٧٠۶١٠ 

 عدد ٠۴٧,٠٠٠,٨۴  
 ۴٠٠شیرفلکه کف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 (شانزده اینچ).
٠٧٠۶١١ 

 ٠٧٠٧٠١ (دو اینچ). ۵٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۶٢٢,٠٠٠,٢  

 عدد ٣,٣٩٨,٠٠٠  
(دو و یک  ۶۵شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 دوم اینچ).
٠٧٠٧٠٢ 

 ٠٧٠٧٠٣ (سه اینچ). ٨٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٢٢٣,٠٠٠,۴  

 عدد ٩٨٧,٠٠٠,۴  
(چهار  ١٠٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٧٠۴ 

 ٠٧٠٧٠۵ (پنج اینچ). ١٢۵شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۶,۶١٩,٠٠٠  

 عدد ۵١٩,٠٠٠,٨  
(شش  ١۵٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٧٠۶ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٠٠٠,١٣,٨۶۴  
(هشت  ٢٠٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٧٠٧ 

 ٠٧٠٧٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی شیر  عدد ۴٠٨,٠٠٠,٢٢  

 عدد ٢٨,٨۶٠,٠٠٠  
(دوازده  ٣٠٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٧٠٩ 

 عدد ٠٠٠,۴۶۶,۴٢  
(چهارده  ٣۵٠شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٧١٠ 

 عدد ۴٩,٢۵٨,٠٠٠  
(شانزده  ۴٠٠فلنج دار، به قطر نامی شیر یکطرفه چدنی 

 اینچ).
٠٧٠٧١١ 

 عدد ٢۵٣,٠٠٠  
(یک دوم  ١۵شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نامی 

 اینچ).
٠٧٠٨٠١ 

 عدد ٠٠٠,٣۵۵  
(سه چهارم  ٢٠شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطرنامی 

 اینچ).
٠٧٠٨٠٢ 

 ٠٧٠٨٠٣ (یک دوم اینچ). ١۵نامی شیر ساده رادیاتور، به قطر  عدد ١٧۵,۵٠٠  

 ٠٧٠٨٠۴ (سه چهارم اینچ). ٢٠شیر ساده رادیاتور، به قطرنامی  عدد ۵٠٠,٢٣٠  

 ٠٧٠٨٠۵ (یک دوم اینچ). ١۵زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد ١۴۴,۵٠٠  

 ٠٧٠٨٠۶ (سه چهارم اینچ). ٢٠زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد ۵٠٠,١۵٧  

 ٠٧٠٨٠٧ (یک دوم اینچ). ١۵زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی  عدد ١۵۵,۵٠٠  

 ٠٧٠٨٠٨ (سه چهارم اینچ). ٢٠زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی  عدد ٢١٠,٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٩ (یک هشتم اینچ). ۴شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی  عدد ٢٨,٧٠٠  

 ٠٧٠٨١٠ هشتم اینچ).(سه  ١٠شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی  عدد ٩٠٠,٣۵  

  
 عدد 

(دو  ۵٠دار، به قطرنامی  شیر فلکه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠١ 

  
 عدد 

(دو و  ۶۵دار، به قطرنامی  شیر فلکه کشویی فوالدی فلنج
 یک دوم اینچ).

٠٧٠٩٠٢ 

  
 عدد 

(سه  ٨٠دار، به قطرنامی  شیر فلکه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠٣ 

  
 عدد 

(چهار  ١٠٠دار، به قطرنامی  فلکه کشویی فوالدی فلنجشیر 
 اینچ).

٠٧٠٩٠۴ 

  
 عدد 

(پنج  ١٢۵دار، به قطرنامی  شیر فلکه کشویی فوالدی فلنج
 اینچ).

٠٧٠٩٠۵ 

 
 

 

٢۵  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد 

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

٠٧٠٩٠۶ 

  
 عدد 

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

٠٧٠٩٠٧ 

  
 عدد 

(ده  ٢۵٠دار، به قطرنامی  کشویی فوالدی فلنج شیر فلکه
 اینچ).

٠٧٠٩٠٨ 

  
 عدد 

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

٠٧٠٩٠٩ 

  
 عدد 

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

٠٧٠٩١٠ 

  
 عدد 

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

٠٧٠٩١١ 

  
 عدد 

(دو  ۵٠دار، به قطرنامی  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلکه
 اینچ).

٠٧١٠٠١ 

  
 عدد 

(دو  ۶۵دار، به قطرنامی  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلکه
 و یک دوم اینچ).

٠٧١٠٠٢ 

  
 عدد 

(سه  ٨٠دار، به قطرنامی  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر 
 اینچ).

٠٧١٠٠٣ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠۴ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠۵ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠۶ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠٧ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠٨ 

  
 عدد 

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

٠٧١٠٠٩ 

  
 عدد 

 ٣۵٠دار، به قطرنامی  کف فلزی فوالدی فلنج شیر فلکه
 (چهارده اینچ).

٠٧١٠١٠ 

 
 

 

٢۶  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد 

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

٠٧١٠١١ 

 ٠٧١١٠١ (دو اینچ). ۵٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک عدد   

  
 عدد 

(دو و یک  ۶۵دار، به قطرنامی  فوالدی فلنجطرفه  شیر یک
 دوم اینچ).

٠٧١١٠٢ 

 ٠٧١١٠٣ (سه اینچ). ٨٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک عدد   

  
 عدد 

(چهار  ١٠٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١٠۴ 

  
 عدد 

(پنج  ١٢۵دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١٠۵ 

  
 عدد 

(شش  ١۵٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١٠۶ 

  
 عدد 

(هشت  ٢٠٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١٠٧ 

 ٠٧١١٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک عدد   

  
 عدد 

(دوازده  ٣٠٠دار، به قطرنامی  فلنجطرفه فوالدی  شیر یک
 اینچ).

٠٧١١٠٩ 

  
 عدد 

(چهارده  ٣۵٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١١٠ 

  
 عدد 

(شانزده  ۴٠٠دار، به قطرنامی  طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 اینچ).

٠٧١١١١ 

 ٠٧١٢٠١ (دو اینچ). ۵٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه عدد ٠٠٠,١,٣۴۵  

 عدد ۵١٣,٠٠٠,١  
(دو و یک  ۶۵ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه
 دوم اینچ).

٠٧١٢٠٢ 

 عدد ٢,١١٩,٠٠٠  
(سه  ٨٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۵١۵,٢  
(چهار  ١٠٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠۴ 

 عدد ٣,٠٣٣,٠٠٠  
(پنج  ١٢۵ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠۵ 

 عدد ۶٢٩,٠٠٠,٣  
(شش  ١۵٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠۶ 

 
 

 

٢٧  
 

 



 . شیرها هفتم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ۵,۵٠٩,٠٠٠  
(هشت  ٢٠٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٧ 

 عدد ۵۴٠,٠٠٠,٩  
(ده  ٢۵٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٨ 

 عدد ۴٢٩,٠٠٠,١٣  
(دوازده  ٣٠٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢٠٩ 

 عدد ٢۶,۴٧١,٠٠٠  
(چهارده  ٣۵٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢١٠ 

 عدد ٣٠,٧۵٠,٠٠٠  
(شانزده  ۴٠٠ای چدنی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه

 اینچ).
٠٧١٢١١ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠١ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠٢ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠٣ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠۴ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠۵ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠۶ 

  
 عدد 

(هشت  ٢٠٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنامی  شیر پروانه
 اینچ).

٠٧١٣٠٧ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠٨ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣٠٩ 

  
 عدد 

 ٣۵٠ای فوالدی بدون فلنج، به قطرنامی  پروانهشیر 
 (چهارده اینچ).

٠٧١٣١٠ 

  
 عدد 

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

٠٧١٣١١ 
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 )Expansion Joint(  انبساط  قطعه.  هشتم فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 )Expansion Joint(  انبساط  . قطعه هشتم فصل

 
  مقدمه

 
  مهار و با جابجایی  بدون دار)، و دوجداره (اتصال فلنج  (اتصال جوشی) جداره  یک  آکاردئونی  ، از نوع فصل  این  موضوع  انبساط  هاي قطعه .1

 هستند.  مناسب (axial)محوري )  و انقباض  (انبساط
  قسمتفوالدي ولی جنس « ، عبارت1  گروه  هاي ردیف  موضوع  جوشی  نوع  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .2

دار  فلنج  انبساط  قطعه هاي  به  مربوط  هاي ردیف  و در شرح»  اتصال  براي  الزم  مصالح  ، با تمام (stainless steel) ناپذیر  از فوالد زنگ  آکاردئونی
  ، پیچ بندي ، واشر آب اضافی  مقابل  ، با دو فلنج  ناپذیر  فوالد زنگاز   آکاردئونی  قسمت  جنسفوالدي ولی  " ، عبارت2  گروه  هاي ردیف  موضوع
 . است  نشده  ، درج" اتصال  براي  الزم  مصالح  وتمام  و مهره

 .است  مربوط  درصد ردیف )40چهل (باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشی  نوع  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .3
 است.  مربوط  درصد ردیف )35سی و پنج (و مهاردار باشد،   جداره  یک  انبساط  قطعه  ، چنانچه جوشی  نوع  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .4
 است.  مربوط  درصد ردیف )45چهل و پنج (و مهاردار باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه  چنانچه ، جوشی  نوع  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .5
 است.  مربوط  درصد ردیف )25بیست و پنج (مهاردار باشد،   انبساط  قطعه  دار، چنانچه فلنج  نوع  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .6

 ) استPN10( 10هاي انبساط  . فشار نامی قطعه07
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف  به  دسترسی  منظور سهولت  به .8
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . جوشی  نوع  انبساط  قطعه 01
 دار. فلنج  نوع  انبساط  قطعه 02

 
 

 

٢٩  
 

 



 )Expansion Joint(  انبساط  . قطعه هشتم فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ٠٨٠١٠١ .١۵قطر نامی  قطعه انبساط، نوع جوشی، به عدد ٩۶٨,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٢ .٢٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ۵٠٠,٩۶٨  

 ٠٨٠١٠٣ .٢۵قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ۵٠٠,٩۶٩  

 ٠٨٠١٠۴ .٣٢قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,١,٠۶۵  

 ٠٨٠١٠۵ .۴٠نامی قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر  عدد ١,٠٨١,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۶ .۵٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,١,٣۵۵  

 ٠٨٠١٠٧ .۶۵قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ۶۵٧,٠٠٠,١  

 ٠٨٠١٠٨ .٨٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٢,٠٢٣,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٩ .١٠٠ قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی عدد ٠٠٠,۵۵۴,٢  

 ٠٨٠١١٠ .١٢۵قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٠٠٣,٠٠٠,۴  

 ٠٨٠١١١ .١۵٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٨٨٩,٠٠٠,۴  

 ٠٨٠١١٢ .٢٠٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٨٢۵,۵  

 ٠٨٠١١٣ .٢۵٠ قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی عدد ٠٠٠,٧,٨۶۵  

 ٠٨٠١١۴ .٣٠٠قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد ١١,٣٣٧,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ .۶۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٢,٨۴۶  

 ٠٨٠٢٠٢ .٨٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٣,٣۵١,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ .١٠٠به قطر نامی قطعه انبساط، نوع فلنج دار،  عدد ٣,٨۴٧,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠۴ .١٢۵قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ١٠٣,٠٠٠,۶  

 ٠٨٠٢٠۵ .١۵٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٧,٢۴٩,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠۶ .٢٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٨,٧١٠,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٧ .٢۵٠انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی قطعه  عدد ٠٠٠,۶۴۴,١١  

 ٠٨٠٢٠٨ .٣٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٧٠۴,١۶  

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

 ٠٨٠٢١٠ .۴٠٠قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد   
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 )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل

 
  مقدمه 
 
گیرها، حسب مورد، باید  ها و روش آزمون این لرزه ویژگی مهار هستند.  دار و بدون فلنج،  الستیکی  ، از نوع فصل  این  موضوع  گیرهاي لرزه .1

 سازمان ملی استاندارد ایران باشد. 4062مطابق استاندارد شماره 
  الزم  مصالح  و تمام  مهرهو   ، پیچ بندي ، واشر آب اضافی  مقابل  با دو فلنج«  گیرها، عبارت لرزه  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .2

 . است نشده   ، درج» اتصال  براي
 . است  مربوط  درصد ردیف )12دوازده (گیر مهاردار باشد،  لرزه  ، در صورتیکه فصل  این  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .3
 . است )PN10( 10گیرها  لرزه  فشار نامی .4
 ) درصد ردیف مربوط است.25باشد، بیست و پنج ( (PN16) 16نامی  که لرزه گیر با فشار فه بها در صورتی ااض .5

 
 

 

٣١  
 

 



 )Flexible Connection( گیر . لرزه نهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ٠٩٠١٠١ (یک و یک چهارم اینچ). ٣٢لرزه گیر، به قطرنامی  عدد ٠٠٠,١,٣۵۵  

 ٠٩٠١٠٢ (یک و یک دوم اینچ). ۴٠لرزه گیر، به قطرنامی  عدد ٠٠٠,۴٢۵,١  

 ٠٩٠١٠٣ (دو اینچ). ۵٠لرزه گیر، به قطرنامی  عدد ۵٨٧,٠٠٠,١  

 ٠٩٠١٠۴ (دو و یک دوم اینچ). ۶۵به قطرنامی لرزه گیر،  عدد ١,٧٨٩,٠٠٠  

 ٠٩٠١٠۵ (سه اینچ). ٨٠لرزه گیر، به قطر نامی  عدد ٢,٠٧١,٠٠٠  

 ٠٩٠١٠۶ (چهار اینچ). ١٠٠لرزه گیر، به قطر نامی  عدد ۵٢٧,٠٠٠,٢  

 ٠٩٠١٠٧ (پنج اینچ). ١٢۵لرزه گیر، به قطرنامی  عدد ٠٠٠,۴۶۶,٣  

 ٠٩٠١٠٨ (شش اینچ). ١۵٠قطرنامی لرزه گیر، به  عدد ٠٩٧,٠٠٠,۵  

 ٠٩٠١٠٩ (هشت اینچ). ٢٠٠لرزه گیر، به قطر نامی  عدد ۶٢١,٠٠٠,٨  

 ٠٩٠١١٠ (ده اینچ). ٢۵٠لرزه گیر، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٠٢۴,١۴  

 ٠٩٠١١١ (دوازده اینچ). ٣٠٠لرزه گیر، به قطر نامی  عدد ٧۶٩,٠٠٠,١۶  

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

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

 
 

 

٣٢  
 

 



  . صافی یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  صافی.  یازدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
، 2  گروه  هاي ردیف  موضوع  هاي ) و صافی یا برنزي  (برنجی  مس  آلیاژهاي  از جنس و  اي دنده  ، نوع1  گروه  هاي ردیف  موضوع  هاي صافی .1

 هستند.خاکستري   چدن  دار و از جنس فلنج  نوع
  الزم  مصالح  با تمام  ناپذیر  زنگ  یا فوالدي  برنجی  توري  انضمام  به»  ، عبارت اي دنده  هاي صافی  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  براي .2

  توري  انضمام  ، به مناسب  و مهره  ، واشر، پیچ اضافی  مقابل  با دو فلنج « دار، عبارت فلنج  هاي صافی  به  مربوط  هاي ردیف  و در شرح»  اتصال  براي
 . است  نشده  ، درج»  اتصال  براي  الزم  مصالح  با تمام  ناپذیر  زنگ  یا فوالدي  برنجی

 . است )PN10( 10ها، صافی  فشار نامی .3
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف  به  دسترسی  منظور سهولت  به .4
 

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

 
 

 

٣٣  
 

 



  صافی.  یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ١١٠١٠١ (یک دوم اینچ). ١۵صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ۴٢٠,٠٠٠  

 ١١٠١٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۵٧۶  

 ١١٠١٠٣ (یک اینچ). ٢۵صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ٨٠٣,٠٠٠  

 ١١٠١٠۴ (یک و یک چهارم اینچ). ٣٢قطرنامی صافی دنده ای، به  عدد ٠٠٠,١,١۵۵  

 ١١٠١٠۵ (یک و یک دوم اینچ). ۴٠صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ۶٧٣,٠٠٠,١  

 ١١٠١٠۶ (دو اینچ). ۵٠صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ۶٠٣,٠٠٠,٢  

 ١١٠١٠٧ (دو و یک دوم اینچ). ۶۵صافی دنده ای، به قطر نامی  عدد ۴,۴٩٩,٠٠٠  

 ١١٠٢٠١ (دو اینچ). ۵٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۴۵٣,٠٠٠,٢  

 ١١٠٢٠٢ (دو و یک دوم اینچ). ۶۵صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٢,٩١٠,٠٠٠  

 ١١٠٢٠٣ (سه اینچ). ٨٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۶١۴,٣  

 ١١٠٢٠۴ اینچ).(چهار  ١٠٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۴,۴٩٧,٠٠٠  

 ١١٠٢٠۵ (پنج اینچ). ١٢۵صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٩۵٨,٠٠٠,۵  

 ١١٠٢٠۶ (شش اینچ). ١۵٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۵٧۶,٧  

 ١١٠٢٠٧ (هشت اینچ). ٢٠٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۴۴٠,٠٠٠,١٢  

 ١١٠٢٠٨ (ده اینچ). ٢۵٠نامی صافی فلنج دار، به قطر  عدد ۵٨٨,٠٠٠,١٩  

 ١١٠٢٠٩ (دوازده اینچ). ٣٠٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٢٧,٧۴٩,٠٠٠  

 ١١٠٢١٠ (چهارده اینچ). ٣۵٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ۵۶٧,٠٠٠,۴٠  

 ١١٠٢١١ (شانزده اینچ). ۴٠٠صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,١١۴,۴۶  
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  گرم آب  حرارتی  . دیگ دوازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  گرم آب  حرارتی  . دیگ دوازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
وده و روش آزمون ظرفیت ب  کیفیت  بازرسی  گواهی  دارايمعتبر و   از استانداردهاي  با یکی  ، باید مطابق فصل  این  موضوع  هاي دیگ  ساخت .1

 4473و  4472، 4231هاي طراحی و ساخت و سایر ضوابط، بسته به مورد، باید مطابق استانداردهاي شماره  و بازده حرارتی، ویژگی
 اشد.ب رانیاستاندارد ا یسازمان مل

، واشر نسوز،  مقابل  هاي بازدید، فلنج  هاي  دود، دریچه  هاي  ، دریچه ، پایه دیگ  صلیا  قطعات  )، شامل قطعاتی  (نوع  گرم آب  چدنی  هاي دیگ .2
 باشند. می  طور کامل  بهجمع شده نسوز و آجرنسوز،   رنگ  دست با یک  ، عایقکاري فلزي  و روپوش مهار میل

شیر اطمینان،   ، شامل)fire tubeلوله دود (  سانتیگراد، از نوع  هدرج 120 کار  و حداکثر دماي بار 4، با فشار کار  گرم آب  فوالدي  هاي دیگ .3
(بدون لوازم کنترل   طور کامل  به آمیزي، ، تابلوي برق و رنگعایق ، ، روپوش مقابل  هاي بازدید، فلنج  هاي  دود، دریچه  هاي  دریچه شیر تخلیه،

 .است خودکار و لوازم نشان دهنده)
  سه  ، باید از نوع3در بند   یاد شده  بر مشخصات  ، عالوه در ساعت  کیلو کالري 1،500،000از   بیش  با ظرفیت  گرم آب  فوالدي  هاي دیگ .4

 رو) باشند. آدم  بازدید و دریچه  ، سکوي نردبان (مجهز به  کامل  (three pass)عبوري
 . است  مربوط  درصد ردیف )5پنج (فشار کار،   بار افزایش  هر یک  ازاي  ، به120205تا  120201  هاي ردیف  به  بها نسبت  اضافه .5
گرم (چدنی یا فوالدي) با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد  اي محاسبه بهاي دیگ آببر .6

 مورد استفاده، بهاي دیگ یاد شده است. هاي شود. حاصل جمع بهاي کل ردیف هاي بعدي تکمیل می با ردیف
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .7
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . گرم  آب  چدنی  دیگ 01
 . گرم  آب  فوالدي  دیگ 02
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  گرم آب  حرارتی  . دیگ دوازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
۶٣٨,۵٠٠ 

کیلو هزار 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری در  ۶۵٠٠٠دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت تا 
 ساعـت.

١٢٠١٠١ 

  
۴٧٩,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری  ۶۵٠٠٠دیگ چدنی آبگرم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ١٣٠٠٠٠تا

١٢٠١٠٢ 

  
٣٧٧,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری  ١٣٠٠٠٠برای ظرفیت بیش ازدیگ چدنی آبگرم، 
 در ساعـت.

١٢٠١٠٣ 

  
۵٨٧,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

کیلوکالری در  ۴٠٠٠٠٠دیگ فوالدی آبگرم، برای ظرفیت تا 
 ساعـت.

١٢٠٢٠١ 

  
۵٠۴,۵٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۴٠٠٠٠٠دیگ فوالدی آبگرم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ۶۵٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠٢ 

  
۴۶٢,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ۶۵٠٠٠٠دیگ فوالدی آبگرم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ١٠٠٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠٣ 

  
۴١٧,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ١٠٠٠٠٠٠دیگ فوالدی آبگرم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت. ١۵٠٠٠٠٠کیلوکالری تا

١٢٠٢٠۴ 

  
۴٠۶,٠٠٠ 

هزار کیلو 
کالری در 

 ساعت

 ١۵٠٠٠٠٠دیگ فوالدی آبگرم، برای ظرفیت بیش از
 کیلوکالری در ساعـت.

١٢٠٢٠۵ 
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 . دیگ بخار سیزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 . دیگ بخار سیزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
  و دارايدیگر معتبر   از استانداردهاي  ا یکی، یرانیاستاندارد ا یسازمان مل 4231با استاندارد شماره   ، باید مطابق فصل  این  موضوع  هاي دیگ .1

 باشد. کیفیت  بازرسی  گواهی
 معتبر را دارا باشد.  از استانداردهاي  یکی  ، طبق آزمایش  باید گواهی  سازنده  توسط  شده  اعالم  هاي ظرفیت .2
  و پوستهدود   فوالدي  هاي ، با لوله بار 10، فشار )fire tube( هاي دود بالوله ،تمام خودکار،  ، یکپارچه فصل  این  بخار موضوع  هاي دیگ .3

،  و جداکننده  تغذیه  بخار، شیرهاي  ، شیر قطع ، شیر اطمینان لوالیی  و درهاي  گیرد)، روپوش را در برمی  احتراق  ها و فضاي لوله  (که  فوالدي
  و نیز سیستم  ها، کلیدها و غیره فیوزها، رله  کلیه  ، شامل برق  فشار و تابلوي  کنترل خودکار  ، سیستم آب  سطح  ، کنترل تغذیه  پمپ  فشارسنج

 . است  گازوییل  سوختتمامی لوازم کنترل و ایمنی، براي و  )forced draft fanسوخت، پایه و بادزن رانشی(شامل پمپ   احتراق
  فصل  ، در این دیگ  نزدیک  اي ، تا نقطه شده  گاز با مقدار و فشار تعیین  کشی لوله  ، هزینه گاز یا گاز و گازوئیل  با سوخت  هاي در مورد دیگ .4

  به دیگر  و متعلقات  کشی شیرها، لوله  شامل ، مورد تایید شرکت گاز ایران،)gas train(  گازرسانی  کامل  شبکه  . هزینه تاس  نشده  بینی پیش
زیر   شرح  سوز به یلیگازو  هاي سوز با مشعل گازسوز و دوگانه  هاي مشعل  بهاي  ، و تفاوت مشعل به  تا اتصال  نقطه  رگوالتور، از این  ستثنايا

 د:شو می  و پرداخت  محاسبه
 . مربوط  درصد ردیف )12دوازده (گازسوز باشد،   مشعل  که  بخار، در صورتی  هاي دیگ  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .4-1
  د ردیفدرص )20بیست () باشد،  سوز (گاز و گازوییل  دوگانه  مشعل  که  بخار، در صورتی  هاي دیگ  هاي ردیف به  بها نسبت اضافه .4-2

 . مربوط
 شود. می  محاسبه  خطی  میانیابی  ، از طریق دو ردیف  بین  با ظرفیت  هاي دیگ به  مربوط  هاي واحد ردیف  بهاي .5
 پوند بخار در ساعت است. 205/2ر کیلوگرم بخار در ساعت معادل ه .6
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 . دیگ بخار سیزدهم  فصل
 ١٣٩٧پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد 

  
       

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

 ١٣٠١٠١ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۶٠٢,٠٠٠,۵٠٧  

 ١٣٠١٠٢ کیلو گرم بخار در ساعت. ١١۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۶٧٧,٨٧٩,٠٠٠  

 ١٣٠١٠٣ کیلو گرم بخار در ساعت. ١۶٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵۶١,٠٠٠,٧٢٨  

 ١٣٠١٠۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ٢٠۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٨٠٠,٧۵۴  

 ١٣٠١٠۵ کیلو گرم بخار در ساعت. ٢٧٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٩٨٧,٨١۴  

 ١٣٠١٠۶ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴١٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ١٧٧,٠٠٠,١,٣٢۵  

 ١٣٠١٠٧ کیلو گرم بخار در ساعت. ۴۵۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۴۵٠,٨٠٢,٠٠٠,١  

 ١٣٠١٠٨ کیلو گرم بخار در ساعت. ۵٠٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵٧٧,١٨١,٠٠٠,١  

 ١٣٠١٠٩ کیلو گرم بخار در ساعت. ۶٣۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ١,٨٣٨,٩١٣,٠٠٠  

 ١٣٠١١٠ کیلو گرم بخار در ساعت. ٧٢۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٢,٠٧٢,٣۵٣,٠٠٠  

 ١٣٠١١١ کیلو گرم بخار در ساعت. ٨١۵٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٣,٠٠٠,۴٠۴,٢  

 ١٣٠١١٢ کیلو گرم بخار در ساعت. ١٠٠٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,۵٧٠,٣٨۴,٢  

 ١٣٠١١٣ کیلو گرم بخار در ساعت. ١١٨٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ٣,١٧٩,٢٠٣,٠٠٠  

 ١٣٠١١۴ کیلو گرم بخار در ساعت. ١٣۶٠٠دیگ بخار، به ظرفیت  دستگاه ۵٩٧,٠٠٠,٣,٨٢٢  
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 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل

 
  مقدمه

هاي گازوییل سوز و گاز سوز باید بر حسب مورد، مطابق استانداردهاي شماره  ها، روش آزمون و سایر ضوابط مربوط به مشعل ویژگی .1
 اشد.ب رانیاستاندارد ا یسازمان مل 7595و  7594، 4271

هوا، شیر   هوا، دمپرتنظیم  ، دمنده ود جرقه، ترانسفورماتور، الکتر گازوییل  پمپ  ، شامل طور کامل  سوز به خودکار گازوییل  هاي مشعل .2
 . است  گازوییل  رابط  خرطومی  هاي و لوله  سوخت  ، صافی و ایمنی کنترل تمامی لوازم و  با فتوسل  همراه  ، نازل مخصوص  یديیسولونو

فشار گاز،   ، رگوالتور تنظیم مخصوص  یديینوشیر سولو  ، شامل طور کامل  به  ایران  گاز طبیعی  براي  خودکار گازسوز، مناسب  هاي مشعل .3
  مورد تأیید شرکت  و ایمنی کنترل  سیستمدمنده هوا، تمامی لوازم ،  گاز، ترانسفورماتور جرقه  و وصل  قطع  گاز، شیر مغناطیسی  فیلتر مخصوص

 . است  گاز ایران  ملی
ساعت و هرفوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل             کیلوکالري در 10000هر کیلو گرم سوخت گازوییل در ساعت معادل  .4
 کیلوکالري در ساعت است. 12/269
گازوییل) به طور کامل و با خط گاز باشد، –چنانچه مشعل از نوع دو گانه سوز (گاز  140208تا  140205هاي  اضافه بها نسبت به ردیف .5

 ) درصد ردیف مربوط است.35سی و پنج (
مطابقت داشته   BS  EN 416-1تابشی باید مطابق یکی از استانداردهاي معتبر بوده و از نظر ایمنی و عملکرد با استاندارد هاي گرم کننده.6

 باشد.
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  به .7
 
 

 ها مختصر گروه  شرح و  شماره  جدول
 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
 سوز. گازوییل  مشعل 01
 گازسوز.  مشعل 02
 گرم کننده تابشی سرامیکی 03
 اي گرم کننده تابشی لوله 04
 ژنراتور گرم کننده تابشی 05
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 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ۴۵٨,٠٠٠,٧  
گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 در ساعت.کیلو کالری   ٣۵٠٠٠تا  ١٨٠٠٠
١۴٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٨,٨٢۶  
گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٨٠٠٠٠تا  ١٨٠٠٠
١۴٠١٠٢ 

 دستگاه ١١,٣۶٨,٠٠٠  
گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٢٠٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠٠
١۴٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٠,٢٠۶  
گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 کیلو کالری در ساعت.  ٣٠٠٠٠٠تا  ١٣٠٠٠٠
١۴٠١٠۴ 

 دستگاه ۴٩,٨١٣,٠٠٠  
گرم به ظرفیت گرمایی   مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 کیلو کالری در ساعت.  ۶۵٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠٠
١۴٠١٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٩٧,٩٨۴  
گرم به ظرفیت گرمایی   گازوییل سوز، برای دیگ آب مشعل

 کیلو کالری در ساعت.  ١٠٠٠٠٠٠تا  ۵٠٠٠٠٠
١۴٠١٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٣۵,١۴  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ۴٠۵٠٠تا  ١٧۵٠٠
١۴٠٢٠١ 

 دستگاه ١٩٠,٠٠٠,١۵  
ظرفیت گرمایی مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به 

 کیلو کالری در ساعت. ٩١۵٠٠تا  ٣٣۵٠٠
١۴٠٢٠٢ 

 دستگاه ١٨,٢٠٠,٠٠٠  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ١٨٣٠٠٠تا  ٧۵۵٠٠
١۴٠٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٠۴,٢٧  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کالری در ساعت.کیلو  ٣۶۶٠٠٠تا  ١۵٠۵٠٠
١۴٠٢٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٨۶,۴۴  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ۵٨١۵٠٠تا  ٣٢٣٠٠٠
١۴٠٢٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,١١٢,٠۴۴  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ٩۶٩٠٠٠تا  ۴٠٩٠٠٠
١۴٠٢٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٩۴,١۴۵  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ١٢٣٨٠٠٠تا  ۴٢٠٠٠٠
١۴٠٢٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٢۶,١٨۵  
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 

 کیلو کالری در ساعت. ٢١۵٣٠٠٠تا  ١٠٧۶۵٠٠
١۴٠٢٠٨ 

  

 کیلووات 

سرامیکی صنعتی شامل شیر گاز کننده تابشی  گرم
سولونوییدی، سیستم جرقه زن، الکترودهای جرقه و 
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 

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

 لو وات.کی ٧طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی 

١۴٠٣٠١ 
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 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 کیلووات 

کننده تابشی سرامیکی صنعتی شامل شیر گاز  گرم
سولونوییدی، سیستم جرقه زن، الکترودهای جرقه و 
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 

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

 ۶٠تا   ٧طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از 
 کیلووات. ٧کیلو وات، نسبت به مازاد 

١۴٠٣٠٢ 

  

 کیلووات 

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

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

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

مهره برای آویز و شلنگ گاز مناسب همراه با کابل ورودی 
برق برای کار با گاز طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی 

 کیلووات.  ١٣نامی 

١۴٠۴٠١ 

  

 کیلووات 

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

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

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

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

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

١۴٠۴٠٢ 

  

 کیلووات 

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

ای) فن  شیرهای گاز سولونوئیدی (یک تا سه مرحله
مکش، سیستم کنترل داخلی قابل اتصال به مرکز کنترل با 
قابلیت مانیتورینگ از یک نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم 

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

 کیلووات.  ۵٠نامی مایع به ظرفیت حرارتی 

١۴٠۵٠١ 

 
 

 

۴١  
 

 



 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 کیلووات 

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

ای) فن  شیرهای گاز سولونوئیدی (یک تا سه مرحله
مکش، سیستم کنترل داخلی قابل اتصال به مرکز کنترل با 

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

از طبیعی یا گاز ساپورت، پیچ و مهره و غیره) برای کار با گ
کیلووات،  ١٠٠تا  ۵٠مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از 

 کیلو وات. ۵٠نسبت به مازاد بر 

١۴٠۵٠٢ 

  

 کیلووات 

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

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

کیلووات  ٢٠٠تا  ١٠٠مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از 
 کیلو وات. ١٠٠نسبت به مازاد بر 

١۴٠۵٠٣ 

  

 کیلووات 

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

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

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

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

١۴٠۵٠۴ 

 
 

 

۴٢  
 

 



 های گرم کننده تابشی دستگاه –  . مشعل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 مترطول 

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

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

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

١۴٠۵٠۵ 

  

 مترطول 

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

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

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

١۴٠۵٠۶ 

  

 مترطول 

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

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

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

١۴٠۵٠٧ 

  

 مترطول 

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

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

 متر. میلی ٣٠٠به قطر 

١۴٠۵٠٨ 
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل

 

  مقدمه
 

 هاي موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات الزم پیش بینی شده است. دستگاه .1
 ولت متناوب است. 220یا  24هاي موضوع این فصل، بسته به مورد،  برق مناسب براي دستگاه .2
  B-ASC  )BACnet Application Specific Controller،( B-AACمنظور از 150417 یال 150412 يها فیرد يکننده هادر کنترل . 3
)BACnet  Advanced Application Controllerو (B-BC  )BACnet Building Controller( باشد که براساس استاندارد ی) مAnnex L (

ASHREA 135-2012 مربوطه لحاظ  يها یو خروج ينقاط کنترل ورود يفوق بها يها فیواحد رد يدر  بها نیشده اند. همچن يطبقه بند
 محاسبه گردد. 150424 یال 150421 يها فینشده است و باید برحسب مشخصات کنترل کننده با استفاده از رد

اتصال  تیبا قابل DDC يزیر قابل برنامه يکروپروسسوریدستگاه کنترل کننده م کیتمام شده تهیه و نصب  يبه عنوان مثال جهت محاسبه بها 
 يها دکمه يدارا یکیگراف ریتک رنگ، غ LCD(شگریصفحه نما يولت متناوب دارا 24 هیبا تغذ B-AACاز نوع  BACnet/MS TPبه شبکه 

 :گردد یعمل م لیآنالوگ به شرح ذ یخروج 4و  تالیجید یخروج 8آنالوگ،  يورود 3 تال،یجید يورود 5 ي) و دارامیتنط
 

 واحد شرح شماره
بهاي واحد 

 (ریال)
 مقدار

بهاي کل 
 (ریال)

150413 

قابل برنامه ریزي  کنترل کننده میکروپروسسوري
DDC  با قابلیت اتصال به شبکهBACnet/MS TP  از

ولت متناوب بدون صفحه  24با تغذیه  B-AACنوع 
نقطه فیزیکی  30) داراي حداکثر LCDنمایشگر(

 آنالوگ یا دیجیتالورودي یا خروجی 

 =1×الف  1 الف دستگاه

150425 
، تک رنگ، غیر گرافیکی با LCDصفحه نمایشگر 

سطر داراي دکمه هاي تنطیم ، جهت  4امکان نمایش 
 150417الی  150412کنترل کننده هاي ردیف 

 =1×ب  1 ب دستگاه

150421 
ورودي دیجیتال فیزیکی براي کنترل کننده هاي ردیف 

 150417الی  150412
نقطه 
 کنترل

 = 5× ج  5 ج

150422 
خروجی دیجیتال فیزیکی براي کنترل کننده هاي 

 150417الی  150412ردیف 
نقطه 
 کنترل

 =8× د  8 د

150423 
ورودي آنالوگ فیزیکی براي کنترل کننده هاي ردیف 

 150417الی  150412
نقطه 
 کنترل

 = 3× و  3 و

150424 
کنترل کننده هاي ردیف خروجی آنالوگ فیزیکی براي 

 150417الی  150412
نقطه 
 کنترل

 = 4×ي  4 ي

 

 است.  (DN)منظور از قطر شیرها، قطر نامی  .4
 است.  (PN16)16فشار نامی شیرها  .5
 و بدون محرك الکتریکی است. )single seated(  بسترنشیمن  یک  از نوع، 12  گروه  هاي ردیف  ، موضوع دو راهه  کنترل  شیرهاي .6
 )100( ، صد12هاي گروه  نسبت به شیرهاي موضوع ردیف )pressure balanced(فشار   توازن  نوعکنترل دو راهه، از   شیرهاياضافه بهاي  .7

 درصد ردیف متناظر است.
 و بدون محرك الکتریکی است. )mixing(  مخلوط کننده  از نوع، 13  گروه  هاي ردیف  ، موضوع راهه سه  کنترل  شیرهاي .8
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 کلیدي با یک مدار و دو اتصال است.، )S. P. D. T )Single Pole Double Throwمنظور از  .9
 کلیدي با دو مدار و دو اتصال است.، )D. P. D. T )Double Pole Double Throwمنظور از  .10
 است. S. P. S. Tدر مواردي که تعداد مدار و اتصال مشخص نشده، کلید مربوط از نوع  .11
  درجه 100تا   و دماي  بار 8فشار   برايمناسب ،  مسی  با گوي  برنجیاي  دنده ،31  گروه  هاي ردیف  موضوع  ،)float valves(شناور   شیرهاي .12

 . سانتیگراد است
ها  بوده که در آن 10942ملی ایران به شماره هاي هوشمند قطع خودکار جریان گاز مطابق استاندارد  مربوط به سامانه 32هاي گروه  . ردیف13

ها دیده شده است. الزم است سامانه  هاي تدارك و تامین، یا ساخت و نصب پایه مدفون، کابل کشی و لوله گذاري در قیمت ردیف هزینه
 گاز، داراي اتصال برخط به واحد کنترل مرکزي و اخذ تاییدیه از شرکت سازنده باشد.هوشمند قطع خودکار 

 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .14
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 
 مختصر گروه شرح گروه شماره روهمختصر گ شرح گروه شماره
 محرك الکتریکی شیر کنترل. 14 . ترموستات 01
 اي. شیر کنترل پروانه 15 . هیومیدستات 02
 .پوزیسیونر ،پتانسیومتر 16 سنسور. 03
 کنترل سه راهه مخصوص فن کویل.شیر 17 کنترلر. 04
 شیر ترموستاتیک رادیاتور. 18 ، تایمر. رله 05
 .ترانسفورماتور 19 کلید. 06
 ترمومتر. 20 نشان دهنده اختالف فشار. 07
 مانومتر. 21 . مایعات  فشار و سطح  کنترل  دستگاه 08
 نما.  آب 22 . کواستاتآ 09
 . گازوییل  سوپاپ 23 . یچیفلوسو 10
 ر.شیر شناو 24 محرك الکتریکی دمپر. 11
 یونیت دیواري 25 شیر کنترل دو راهه. 12
 سامانه قطع گاز 32 کنترل سه راهه.شیر  13
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ١,١٨٧,٠٠٠  
 ١٠ترموستات اتاقی،  نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا 
١۵٠١٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,١,٠۴۵

زمستانی، نوع قطع و وصلی، با  -ترموستات اتاقی تابستانی
درجه سانتیگراد، با کلید تغییر  ٣٠تا  ١٠دامنه تنظیم از 

 فصل.

١۵٠١٠٢ 

  

 عدد ٠٠٠,١,٠۴۵

زمستانی، نوع قطع و وصلی، با  -ترموستات اتاقی تابستانی
درجه سانتیگراد، با کلیدهای تغییر  ٣٠تا  ١٠دامنه تنظیم از 

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

١۵٠١٠٣ 

 عدد ٠٠٠,٨٨۴,۴  
ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  نوع 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا  ١٠وصلی، با دامنه تنظیم از قطع و 
١۵٠١٠۴ 

 عدد ٣,٢۵٨,٠٠٠  
ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از صفر 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا 
١۵٠١٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٣,٣١۶  
، با دامنه S.P.D.Tترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، 

 سانتیگراد.درجه  ٣٠تنظیم از صفر تا 
١۵٠١٠۶ 

  

 عدد ٣,٣١٧,٠٠٠

، (Freeze Protection)ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 
متر، با  ۶، با المنت به طول S.P.D.Tنوع قطع و وصلی، 

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

١۵٠١٠٧ 

  

 عدد ٢٧٢,٠٠٠,۴

، (Freeze Protection)ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 
متر، با  ۶، با المنت به طول S.P.D.Tنوع قطع و وصلی، 

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

١۵٠١٠٨ 

 عدد ٣,٣٠٢,٠٠٠  
، برای نصب در (Firestat)ترموستات کانالی ضد حریق 

 مسیر هوای برگشت.
١۵٠١٠٩ 

 عدد ٩,٢٢٠,٠٠٠  
ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا  ١٠تنظیم از 
١۵٠١١٠ 

 عدد ٩,٢٢٠,٠٠٠  
زمستانی، نوع تدریجی الکترو  -ترموستات اتاقی تابستانی 
 درجه سانتیگراد. ٣٠تا  ١٠مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

١۵٠١١١ 

 عدد ٣٨٠,٠٠٠,۶  
ترموستات کانالی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا  ١۵تنظیم از منهای 
١۵٠١١٢ 

 عدد ٣٨٠,٠٠٠,۶  
ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، 

 درجه سانتیگراد. ١٠٠تا  ٢٠با دامنه تنظیم از 
١۵٠١١٣ 
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  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٣,٧١٢,٠٠٠  
 (P + I)ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال 

 درجه سانتیگراد. ٣٠تا  ١٠الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از 
١۵٠١١۴ 

  
 عدد ٧٧٩,٠٠٠,۴

زمستانی، نوع تدریجی به  -ترموستات اتاقی تابستانی 
تا  ١٠الکترونیکی، با دامنه تنظیم از  (P+I)اضافه انتگرال 

 درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل. ٣٠

١۵٠١١۵ 

 عدد ٠٠٠,۴,۶٢۴  
هیومیدستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر 

 درصد. ٩۵تا 
١۵٠٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,١۵,۶١۵  
هیومیدستات کانالی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر 

 درصد. ٩۵تا 
١۵٠٢٠٢ 

 ١۵٠٣٠١ سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد. عدد ١,١٣٣,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٢ سنسور دما، برای نصب در اتاق. عدد ٢,٠۶١,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٣ سنسور دما، برای نصب در کانال. عدد ۴٣٩,٠٠٠,١  

 عدد ٣,٠١٧,٠٠٠  
سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا 

 مخزن آب.
١۵٠٣٠۴ 

 ١۵٠٣٠۵ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق. عدد ٧,٢٠٧,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠۶ سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال. عدد ١٣,١٢٩,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٧ سنسور فشار، برای آب. عدد ١۵,۵٧٠,٠٠٠  

 ١۵٠٣٠٨ سنسور فشار، برای هوا. عدد ٠٠٠,١١,٩۵۶  

 عدد ٠٠٠,١١,٧١۵  
، (P + I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 

 ولت مستقیم. ١٠با یک خروجی و سیگنال صفر تا 
١۵٠۴٠١ 

 عدد ۶٩٢,٠٠٠,١٣  
، (P + I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 

 ولت مستقیم. ١٠با دو یا سه خروجی و سیگنال صفر تا 
١۵٠۴٠٢ 

  
 عدد ٠٠٠,١٢,٨٧۴

، (P + I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 
سه  (Floating)با دو یا سه خروجی و سیگنال شناور 

 وضعیتی.

١۵٠۴٠٣ 

 ١۵٠۴٠۴ زمستانی، نوع قطع و وصلی.  -کنترلر تابستانی  عدد ٠٠٠,۵١۴,١٠  

 عدد ٠٠٠,٨,١۶۴  
و تایمر الکترونیکی، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه 

 هفتگی.
١۵٠۴٠۵ 

  

 دستگاه 

تحت شبکه  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری 
BACnet/LON  مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان

دور وقابلیت اتصال به  ٣به شیرهای قطع و وصل و فن 
 یونیت دیواری.

١۵٠۴١٠ 

 
 

 

۴٧  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه 

تحت شبکه  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری 
BACnet/LON  مخصوص فن کویل دو لوله جهت فرمان

دور یا دور متغیر و قابلیت  ٣به شیرهای تدریجی و فن 
 اتصال به یونیت دیواری.

١۵٠۴١١ 

  

 دستگاه 

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

) LCDولت متناوب بدون صفحه نمایشگر ( ٢۴با تغذیه 
نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ  ١۴دارای حداکثر 

 یا دیجیتال.

١۵٠۴١٢ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
-Bاز نوع  BACnet/MS TPقابلیت اتصال به شبکه 

AAC  ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر  ٢۴با تغذیه
)LCD نقطه فیزیکی ورودی یا  ٣٠) دارای حداکثر

 خروجی آنالوگ یا دیجیتال.

١۵٠۴١٣ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
-Bاز نوع  BACnet/MS TPقابلیت اتصال به شبکه 

AAC  ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر  ٢۴با تغذیه
)LCD نقطه فیزیکی ورودی یا  ۵٠) دارای حداکثر

 خروجی آنالوگ یا دیجیتال.

١۵٠۴١۴ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبکه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایشگر ( ٢۴تغذیه 
نقطه فیزیکی ورودی یا  ٢٠٠قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروجی آنالوگ یا دیجیتال.

١۵٠۴١۵ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبکه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایشگر ( ٢۴تغذیه 
نقطه فیزیکی ورودی یا  ۴٠٠قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروجی آنالوگ یا دیجیتال.

١۵٠۴١۶ 

  

 دستگاه 

با  DDCکنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی 
با  B-BCاز نوع  BACnet/IPقابلیت اتصال به شبکه 

) با LCDولت متناوب بدون صفحه نمایشگر ( ٢۴تغذیه 
نقطه فیزیکی ورودی یا  ۶٠٠قابلیت پذیرش حداکثر 
 خروجی آنالوگ یا دیجیتال.

١۵٠۴١٧ 

  
 نقطه کنترل 

ورودی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 
 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١٢

١۵٠۴٢١ 

 
 

 

۴٨  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 نقطه کنترل 

کنترل کننده های ردیف  خروجی دیجیتال فیزیکی برای
 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١٢

١۵٠۴٢٢ 

  
 نقطه کنترل 

ورودی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 
 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١٢

١۵٠۴٢٣ 

  
 نقطه کنترل 

خروجی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف 
 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١٢

١۵٠۴٢۴ 

  
 دستگاه 

رنگ، غیر گرافیکی با امکان ، تک LCDصفحه نمایشگر 
سطر دارای دکمه های تنطیم، جهت کنترل کننده  ۴نمایش 

 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١٢های ردیف 

١۵٠۴٢۵ 

  
 دستگاه 

تا شش   ، لمسی، رنگی، گرافیکیLCDصفحه نمایشگر 
 .١۵٠۴١٧الی  ١۵٠۴١۵جهت کنترل کننده های ردیف   اینچ

١۵٠۴٢۶ 

 عدد ۴٧٨,٠٠٠,٧  
محرک  ۴برای همزمان به کار انداختن تا  رله الکترونیکی،

 الکتریکی.
١۵٠۵٠١ 

 عدد ۴٧٨,٠٠٠,٧  
، برای (Step Controller)ای  رله الکترونیکی سه مرحله

 حالتهای زمستانی یا تابستانی و یا هر دو.
١۵٠۵٠٢ 

 عدد ٧,٠٩٨,٠٠٠  
رله الکترونیکی برای تبدیل حالت تدریجی به حالت قطع و 

 وصلی.
١۵٠۵٠٣ 

 ١۵٠۶٠١ زمستانی. -کلید تبدیل دستی تابستانی عدد ۵٠٠,٢۴٧  

 ١۵٠۶٠٢ زمستانی. -کلید تبدیل خودکار تابستانی  عدد ۵٠٠,٩۴٢  

 عدد ٣,٧۴٧,٠٠٠  
کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر 

 مربوط.
١۵٠۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,۴٠٩  
 .D. Pزمستانی، نوع  -کلید دستی تغییر حالت تابستانی 

D. T. 
١۵٠۶٠۴ 

 عدد ٠٠٠,١,٨٣۵  
ای، شامل حالتهای باز، بسته،  کلید دستی چهار مرحله

 بینابین و خودکار.
١۵٠۶٠۵ 

 عدد ٣,٨٧٢,٠٠٠  
ای تنظیم از راه دور برای نشان  کلید دستی شش مرحله

 دادن دما (به تناوب).
١۵٠۶٠۶ 

 عدد ۵,۵٩٣,٠٠٠  
نشان دهنده اختالف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا 

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

 عدد ٠٠٠,٠٣۶,۶  
دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر 

 بار. ١٠تا 
١۵٠٨٠١ 

 عدد ١١,٧٨٨,٠٠٠  
وصلی، با دامنه تنظیم صفر  دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و

 بار. ٢٠تا 
١۵٠٨٠٢ 

 
 

 

۴٩  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٣,٣١٩,٠٠٠  
دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه 

 بار. ١٠تنظیم صفر تا 
١۵٠٨٠٣ 

 عدد ٩,٠۶١,٠٠٠  
دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه 

 بار. ٢٠تنظیم صفر تا 
١۵٠٨٠۴ 

 عدد ٠٢٩,٠٠٠,۵  
دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای کار تا 

 بار. ١٠فشار 
١۵٠٨٠۵ 

کوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی. عدد ۶۶٨,٠٠٠,٣    ١۵٠٩٠١ آ

کوستات جداری، نوع قطع و وصلی. عدد ٠٠٠,۴,۵٣۶    ١۵٠٩٠٢ آ

 ١۵١٠٠١ فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال هوا. عدد ٠٠٠,٧٨۶,۴  

 ١۵١٠٠٢ فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله آب. عدد ٢٢٢,٠٠٠,۵  

 عدد ١,٨۵٩,٠٠٠  
سوییچ الکتریکی اعالم خبر، برای اختالف فشار دو طرف 

 فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان.
١۵١٠٠٣ 

 عدد ٧٣١,٠٠٠,۵  
سوییچ الکتریکی کمکی، برای نصب روی محرکهای 

 و وصلی. تدریجی و یا قطع
١۵١٠٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٧۴۴,۴  
محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

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

 عدد ٣٧٣,٠٠٠,۶  
محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور  

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

 عدد ١٢,٩۵٧,٠٠٠  
محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

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

  
 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٨

محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 
(Floating)  ۴با مکانیزم فنر برگشت، مناسب برای حداکثر 

 متر مربع سطح دمپر.

١۵١١٠۴ 

  
 عدد ۵,۵١١,٠٠٠

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی 
متر  ١٫۵ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 مربع سطح دمپر.

١۵١١٠۵ 

  
 عدد ٠٠٠,٧,٧٣۶

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی 
مربع متر  ٣ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 سطح دمپر.

١۵١١٠۶ 

  
 عدد ١٠,٠٣٠,٠٠٠

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی 
متر مربع  ۶ولت مستقیم، مناسب برای حداکثر  ١٠صفر تا 

 سطح دمپر.

١۵١١٠٧ 

 
 

 

۵٠  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد ۶٣٠,٠٠٠,٨

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی 
فنر برگشت، مناسب ولت مستقیم، با مکانیزم  ١٠صفر تا 

 متر مربع سطح دمپر. ۴برای حداکثر 

١۵١١٠٨ 

 ١۵١٢٠١ (یک دوم اینچ).  ١۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٢٣٧,٠٠٠,۵  

 ١۵١٢٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٢٣٧,٠٠٠,۵  

 ١۵١٢٠٣ (یک اینچ).  ٢۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,٧۶۵,۵  

 عدد ۶,۵١٩,٠٠٠  
(یک و یک چهارم  ٣٢شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 

 اینچ). 
١۵١٢٠۴ 

 ١۵١٢٠۵ (یک و یک دوم اینچ).  ۴٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٧,٨٧٧,٠٠٠  

 ١۵١٢٠۶ (دو اینچ).  ۵٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٩,٠٠٧,٠٠٠  

 ١۵١٢٠٧ (دو و یک دوم اینچ).  ۶۵شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٣٢,٧٩٩,٠٠٠  

 ١۵١٢٠٨ (سه اینچ).  ٨٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ۴۵,۵٠٧,٠٠٠  

 ١۵١٢٠٩ (چهار اینچ).  ١٠٠شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی  عدد ٩٢٩,٠٠٠,۵۴  

 ١۵١٣٠١ (یک دوم اینچ).  ١۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۴,۶٣۴  

 ١۵١٣٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٠٠٠,۴,۶٣۴  

 ١۵١٣٠٣ (یک اینچ).  ٢۵شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٨۶٠,٠٠٠,۴  

 عدد ٠٠٠,۵,۶١۵  
(یک و یک چهارم  ٣٢شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 

 اینچ). 
١۵١٣٠۴ 

 ١۵١٣٠۵ دوم اینچ).  یک و (یک ۴٠شیرکنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٢١٧,٠٠٠,۶  

 ١۵١٣٠۶ (دو  اینچ).  ۵٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٨,٩٧٩,٠٠٠  

 ١۵١٣٠٧ (دو و یک دوم اینچ). ۶۵راهه، به قطر نامی شیرکنترل سه عدد ٢٣,٠٧٨,٠٠٠  

 ١۵١٣٠٨ (سه اینچ).  ٨٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ٢٩,١٠٢,٠٠٠  

 ١۵١٣٠٩ (چهار اینچ).  ١٠٠شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی  عدد ۵٧,٨٩٨,٠٠٠  

 ١۵١۴٠١ محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل. عدد ۵١٠,٠٠٠,١٠  

 عدد ١٩,٩۴٣,٠٠٠  
محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل، با مکانیزم 

 فنر برگشت.
١۵١۴٠٢ 

 عدد ٢٢,٢٩٠,٠٠٠  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (یک اینچ).  ٢۵قطر نامی 
١۵١۵٠١ 

 عدد ٢٢,٢٩٠,٠٠٠  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (یک و یک چهارم اینچ).  ٣٢قطر نامی 
١۵١۵٠٢ 

 
 

 

۵١  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٢٢,٨۴١,٠٠٠  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (یک و یک دوم اینچ).  ۴٠قطر نامی 
١۵١۵٠٣ 

 عدد ٠٠٩,٠٠٠,٣۵  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (دو اینچ).  ۵٠قطر نامی 
١۵١۵٠۴ 

 عدد ١٩٠,٠٠٠,٣۶  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (دو و یک دوم اینچ).  ۶۵قطر نامی 
١۵١۵٠۵ 

 عدد ٣٩,١۶١,٠٠٠  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (سه اینچ).  ٨٠قطر نامی 
١۵١۵٠۶ 

 عدد ٠٠٠,۴٢,٠٣۴  
ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به  شیر کنترل پروانه

 (چهار اینچ).  ١٠٠قطر نامی 
١۵١۵٠٧ 

 عدد ٨٢٩,٠٠٠,۵  
الکتریکی کمکی، برای نصب  (Potentiometer)پتانسیومتر 

 روی شیر یا دمپر.
١۵١۶٠١ 

 عدد ٠٠٠,١٧۶,۶  
الکترونیکی، برای نصب روی  (Positioner)پوزیسیونر 
 شیر یا دمپر.

١۵١۶٠٢ 

  
 عدد ۴۶٨,٠٠٠,٢

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع 
(یک  ١۵قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به قطر نامی 

 دوم اینچ). 

١۵١٧٠١ 

  
 عدد ٢,٧١٠,٠٠٠

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع 
(سه  ٢٠قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به قطر نامی 

 چهارم اینچ). 

١۵١٧٠٢ 

  

 عدد ۴٣٧,٠٠٠,٩

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع 
قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر 

(یک دوم  ١۵زمستانی، به قطر نامی  -حالت تابستانی 
 اینچ). 

١۵١٧٠٣ 

  

 عدد ۴۶٣,٠٠٠,٩

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع 
قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با کلید خودکار تغییر 

(سه چهارم  ٢٠زمستانی، به قطر نامی  -حالت تابستانی 
 اینچ). 

١۵١٧٠۴ 

 عدد ۵٠٠,۶٨٨  
(یک دوم  ١۵شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی 

 اینچ). 
١۵١٨٠١ 

 عدد ۵٠٠,٧۶١  
(سه چهارم  ٢٠شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی 

 اینچ). 
١۵١٨٠٢ 

 عدد ١,٢۶٨,٠٠٠  
 ١٠٠ولت متناوب، با توان تا  ٢۴به  ٢٢٠ترانسفورماتور 

 ولت آمپر.
١۵١٩٠١ 

 
 

 

۵٢  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 عدد ٠٠٠,٢,١٠۵  
 ٢٠٠ولت متناوب، با توان تا  ٢۴به  ٢٢٠ترانسفورماتور 

 ولت آمپر.
١۵١٩٠٢ 

 ١۵٢٠٠١ متر. سانتی ١٧ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ٣٨۵,۵٠٠  

 ١۵٢٠٠٢ متر. سانتی ٢۵ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد ۵٠٠,٣٩٩  

 ١۵٢٠٠٣ متر. سانتی ١٧ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۴١٣,٠٠٠  

 ١۵٢٠٠۴ متر. سانتی ٢۵ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد ۵٠٠,۴٣٢  

 ١۵٢٠٠۵ ترمومتر مانومتر قایم، توام. عدد ۴۴١,٠٠٠  

  
 عدد 

درجه  ٧٠تا  ١٨ترمومتر با لوله حساس، از منهای 
 گراد، برای محفظه بسته. سانتی

١۵٢٠٠۶ 

  
 عدد 

درجه سانتیگراد،  ١٢٠تا  ١٠ترمومتر با لوله حساس، از 
 برای محفظه بسته.

١۵٢٠٠٧ 

 عدد ۴١۵,۵٠٠  
بار، با شیر  ٣٠ای، از صفر تا  صفحه دایرهمانومتر با 

 سماوری.
١۵٢١٠١ 

 ١۵٢١٠٢ متر آب. ۶٣تا  ١۵متری مدرج، از  سانتی ١۵مانومتر  عدد ٣۴١,٠٠٠  

  
 عدد 

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

١۵٢٢٠١ 

  
 عدد 

(یک دوم  ١۵ای، به قطر نامی  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 اینچ). 

١۵٢٣٠١ 

  
 عدد 

(سه چهارم  ٢٠ای، به قطر نامی  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 اینچ). 

١۵٢٣٠٢ 

 ١۵٢٣٠٣ (یک اینچ).  ٢۵ای، به قطر نامی  سوپاپ گازوییل دو ساچمه عدد   

  
 عدد 

(یک و یک  ٣٢ای، به قطر نامی  سوپاپ گازوییل دو ساچمه
 چهارم اینچ). 

١۵٢٣٠۴ 

 ١۵٢۴٠١ (یک دوم اینچ).  ١۵شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠٢ (سه چهارم اینچ).  ٢٠شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠٣ (یک اینچ).  ٢۵شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠۴ (یک و یک چهارم اینچ).  ٣٢شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠۵ (یک و یک دوم اینچ).  ۴٠شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠۶ (دو اینچ).  ۵٠شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 ١۵٢۴٠٧ (دو و یک دوم اینچ).  ۶۵شیر شناور، به قطر نامی  عدد   

 
 

 

۵٣  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایشگر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میکروپروسسوری 

 حسگر دما.

١۵٢۵١١ 

  
 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایشگر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میکروپروسسوری 

 حسگر دما و رطوبت.

١۵٢۵١٢ 

  
 دستگاه 

و صفحه کلید  LCDیونیت دیواری با صفحه نمایشگر 
فن کویل، دارای  DDCبرای کنترل کننده میکروپروسسوری 

 حسگر دما و رطوبت و دی اکسید کربن.

١۵٢۵١٣ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٢۶,٣۵

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ٢زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

psi ٠٫٢۵ای. ، از نوع دنده 

١۵٣٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,۵٩,٨۵۵

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار  ٣زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

 ای. ، از نوع دنده٠٫٢۵ psi گاز

١۵٣٢٠٢ 

  
 عدد ٨۴,۴٨٣,٠٠٠

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار  ۴زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

 ای. ، از نوع دنده٠٫٢۵ psi گاز

١۵٣٢٠٣ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٣,٧۶۴

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ٢زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠تا  ٢ psi از

١۵٣٢٠۴ 

  
 عدد ٨٨,٢٩٠,٠٠٠

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ٣زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢٠۵ 

  
 عدد ١١٢,٩١٨,٠٠٠

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۴ زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢٠۶ 

  
 عدد ٢٠٧,٣۵١,٠٠٠

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ۶زلزله با یک حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢٠٧ 

  
 عدد ٠٠٠,۶٩۶,۴٢۴

هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج سامانه 
اینچ، برای فشار گاز  ٨زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢٠٨ 

 
 

 

۵۴  
 

 



  گیری و اندازه  کنترل  های . دستگاه پانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد ٠٠٠,٧٩٧,٣٧۶

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
گاز اینچ، برای فشار  ١٠زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢٠٩ 

  
 عدد ٠٠٠,٨٩١,٢٧۶

سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به امواج 
اینچ، برای فشار گاز  ١٢زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.psi ۶٠ تا ٢ psi از

١۵٣٢١٠ 

  
 عدد ۴٨٧,٠٠٠,٣٣٨

جریان گاز، حساس به امواج سامانه هوشمند قطع خودکار 
اینچ، برای فشار گاز  ٣زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.٢۵٠ psi تا psi ۶٠ از

١۵٣٢١١ 

  
 عدد ۴۶١,١٠٨,٠٠٠

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

 ، از نوع فلنجی.٢۵٠ psi تا psi ۶٠ از

١۵٣٢١٢ 

  
 عدد ٠٠٠,۵۴۶,۵٩٣

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

 ، از نوع فلنجی.٢۵٠ psi تا psi ۶٠ از

١۵٣٢١٣ 

  
 عدد ٧٩٧,٧۵٢,٠٠٠

امواج  سامانه هوشمند قطع خودکار جریان گاز، حساس به
اینچ، برای فشار گاز  ٨زلزله با سه حسگر شتاب، به قطر 

 ، از نوع فلنجی.٢۵٠ psi تا psi ۶٠ از

١۵٣٢١۴ 
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   کن گرم . آب شانزدهم  فصل
 ١٣٩٧بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست 

  
   کن گرم . آب شانزدهم  فصل

 
  دمهمق
 
، ترمومتر و  ، سوپاپ ، ترموکوپل اتوماتیک  قطعسوپاپ اطمینان، ، مانند  مربوط  متعلقات  تمام  دار، شامل مخزن  گازسوز، از نوع  هاي کن گرم آب .1

 . است  دستی  زن جرقه
 است. (.U.S Gal)گالن  264/0هر لیتر معادل  .2
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .3
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 گاز سوز.  کن گرم  آب 02

 
 

 

۵۶  
 

 



   کن گرم آب.  شانزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ١۶٠٢٠٢ لیتر.١٩٠آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه ۵٨٣,٠٠٠,٧  
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 . رادیاتور هفدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 . رادیاتور هفدهم  فصل

 
  مقدمه

 
معتبر داخلی یا خارجی و داراي گواهی ، یا یکی از استانداردهاي DIN 442موضوع این فصل، باید مطابق استاندارد   رادیاتورهايساخت  .1

 بازرسی کیفیت باشد.
، یا یکی رانیاستاندارد ا یسازمان مل 703توسط سازنده، باید، حسب مورد، گواهی آزمایش طبق استاندارد شماره  هاي اعالم شده ظرفیت .2

 از استانداردهاي معتبر را دارا باشد.
 هاي ورودي و خروجی رادیاتور است. ز بوشنفاصله بین مرکادیاتور، منظور از ارتفاع ر .3
 . نسوز است  رنگ  دست  ، با یک فوالدي  رادیاتورهاي .4
 . نسوز است  لعابی  رنگ  دست  ، با یک آلومینیومی  رادیاتورهاي .5
 هستند.  و درپوش  ، مغزي ، پایه ، مانند بست متعلقات  تمام  رادیاتورها، شامل .6
 . است  منظور نشده  فصل  این  هاي واحد ردیف  رادیاتور، در بهاي  مخصوص  و زانوهاي  گیري، شیر هوا شیر تغذیه .7
  است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .8
 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 . رادیاتور فوالدي 02
 . رادیاتور آلومینیومی 03

 
 

 

۵٨  
 

 



 . رادیاتور هفدهم  فصل
 ١٣٩٧مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
١٩١,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 متر . میلی ۵٠٠رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 

١٧٠٢٠١ 

  
١٨٨,۵٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 متر. میلی ۶٠٠رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 

١٧٠٢٠٢ 

  
٢۶٧,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 متر. میلی ٣۵٠رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 

١٧٠٣٠١ 

  
٢۶٣,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 متر. میلی ۵٠٠رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 

١٧٠٣٠٢ 

  
٢٣٨,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 متر. میلی ۶٠٠رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 

١٧٠٣٠٣ 
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  سردکن  . آب هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  سردکن  . آب هجدهم  فصل

 
  مقدمه 
  مربوط  درصد ردیف )1یک (باشد،   آب  برداشت  دو عدد شیر فوالدي  داراي  سردکن آب  که ، در صورتی180104  ردیف  به  بها نسبت اضافه .1

 . است
است. (.U.S Gal)گالن  264/0هر لیتر معادل  .2
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  سردکن  . آب هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 دستگاه 

لیتر در ساعت، با بدنه و رویه از  ٣٨آب سردکن، به ظرفیت 
فوالد زنـگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 
به الکتروموتور یک فاز یک چهارم اسب، ترموستات 

 حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠٢ 

  

 دستگاه 

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

 قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠۴ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه  ١١۴آب سردکن، به ظرفیت  
ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز ازفوالد زنـگ 

به الکتروموتور یک فاز یک دوم اسب، ترموستات حرارتی 
 قابل تنظیم و دو عدد شیر فوالدی برداشت آب.

١٨٠١٠۵ 

  

 دستگاه 

لیتر در ساعـت، با بدنه و رویه  ١٩٠آب سردکن، به ظرفیت 
از فوالد زنـگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور 
مجهز به الکتروموتور یک فاز یک و یک چهارم اسـب، 
ترموستات حرارتی قابل تنظیم و چهار عدد شیر فوالدی 

 برداشت آب.

١٨٠١٠۶ 
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 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل

 
  مقدمه

 
و   ، پرچ مهره و  ، پیچ نبشی  ، شامل گالوانیزه فوالدي  از ورق  شده  ساخته  ،چهارگوش  ، با مقطع1  گروه  هاي ردیف  هوا، موضوع  فلزي  کانال .1

هاي این گروه براساس سطح خارجی کانال ساخته شده  درزبندي و تقویت الزم است. مقدار ردیفتمام قطعات و مواد کمکی مناسب براي 
 شود. محاسبه می

) درصد ردیف 10، براي مقطع گرد که با هر روش ساخته شود، با شرح یاد شده ده (1هاي گروه  هاي موضوع ردیف بها براي کانال . اضافه2
 مربوط است.

 ) درصد ردیف مربوط است.40کشی در اتاق هوارسان اجرا شود، چهل ( )، چنانچه کانال2) و (1هاي گروه( فبها نسبت به ردی اضافه  .3
 این فصل، آهنی با رنگ روغنی و بدون دمپر است. مگر آنکه در شرح ردیف جز این مشخص شده باشد.  موضوع يهوا  هاي دریچهانواع  .4
) درصد ردیف 15ها پانزده ( ) و براي سایر گروه30، سی (3هاي بدون دمپر، براي گروه  دریچهدمپردار، نسبت به   هاي دریچهبهاي  اضافه  .5

 مربوط است.
) درصد ردیف مربوط است. چنانچه اجزاي 40نسبت به اجزاي آهنی نظیر، چهل ( ها دریچهاجزاي آلومینیومی (بدون رنگ)   بهاي  اضافه .6

 ) درصد ردیف مربوط خواهد بود.45ت) اضافه بها  چهل و پنج (ها رنگی باشد (طبق مشخصا آلومینیومی دریچه
 منظور از سطح دریچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است. .7
 شود. اینچ مربع) محاسبه می 120متر مربع ( سانتی 775اینچ مربع)،  120متر مربع ( سانتی 775هاي کمتر از  سطح دریچه .8
 شود. اینچ مربع) محاسبه می 150متر مربع ( سانتی 970اینچ مربع)،  150متر مربع ( سانتی 970سطح دمپرهاي کمتر از  .9
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .10
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول
 مختصر گروه شرح گروه شماره مختصر گروه شرح گروه شماره
 . قاب  بدون  شکل V   پادري 08 هوا.  کانال 01
 . با قاب  شکل V    پادري 09 اتصاالت قابل انعطاف براي کانال. 02
 .(slot)، بدون شکاف (linear grille) خطی دریچه 10 دریچه سقفی گرد (تخت یا برجسته). 03
04 

 .(single deflection)دریچه یک طرفه 
، بدون (linear diffuser)دریچه خطی سقفی  11

 .(slot)شکاف 
 ضد آتش.دمپر  12 .(double deflection)دریچه دو طرفه  05
 دمپر دستی. 13 (تخت یا برجسته).  چهارگوش  سقفی  دریچه 06
 دودکش. 14 دریچه ثابت. 07
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 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٩٠١٠١ متر. میلی ٠٫۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۵٠٠,۵٢٧  

 ١٩٠١٠٢ متر. میلی ٠٫۶کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ۵٨۵,۵٠٠  

 ١٩٠١٠٣ متر. میلی ٠٫٧۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ٠٠٠,۶٧۶  

 ١٩٠١٠۴ متر. میلی ١کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ٠٠٠,٨٠۵  

 ١٩٠١٠۵ متر. میلی ١٫٢۵کانال هوا، به ضخامـت  مترمربع ٩۴٧,٠٠٠  

 ١٩٠١٠۶ متر. میلی ١٫۵کانال هوا، به ضخامت  مترمربع ١,١١١,٠٠٠  

  
 مترمربع ۵٠٠,۶۴٨

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

 شده.

١٩٠٢٠١ 

 ١٩٠٣٠١ متر. سانتی ٣٠دریچه هوا، به قطر تا  عدد ٠٠٠,٧۶۴  

 ١٩٠٣٠٢ متر. سانتی ٣۵هوا، به قطر دریچه  عدد ٨۶٧,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠٣ متر. سانتی ٣٨دریچه هوا، به قطر  عدد ۵٠٠,٩٢٨  

 ١٩٠٣٠۴ متر. سانتی ۴٠دریچه هوا، به قطر  عدد ٩٩٠,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠۵ متر. سانتی ۴۶دریچه هوا، به قطر  عدد ١,٢١٨,٠٠٠  

 ١٩٠٣٠۶ متر. سانتی ۵٠دریچه هوا، به قطر  عدد ۴١٣,٠٠٠,١  

 ١٩٠٣٠٧ متر. سانتی ۶٠دریچه هوا، به قطر  عدد ۶۵٠,٠٠٠,١  

 ١٩٠۴٠١ .(Single Deflection)دریچه یک طرفه  سانتیمتر مربع ۶٣۵  

 ١٩٠۵٠١ .(Double Deflection)دریچه دوطرفه  سانتیمتر مربع ۵۶٠  

 ١٩٠۶٠١ دریچه سقفی چهار گوش. سانتیمتر مربع ٧٠۵  

 ١٩٠٧٠١ ثابت.دریچه  سانتیمتر مربع ۵٨٠  

 ١٩٠٨٠١ شکل بدون قاب.  Vپادری  سانتیمتر مربع ٧٢۵  

 ١٩٠٩٠١ شکل با قاب.  Vپادری  سانتیمتر مربع ۶٩٠  

 ١٩١٠٠١ آلومینیومی. (linear grille)دریچه خطی  سانتیمتر مربع ٧٧٠  

 ١٩١١٠١ آلومینیومی. (linear diffuser)خطی سقفی  دریچه  سانتیمتر مربع ٨٩۵  

 ١٩١٢٠١ دمپر ضد آتش. سانتیمتر مربع   

 ١٩١٣٠١ دمپر دستی. سانتیمتر مربع   
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 و دودکش هوا  هوا، دریچه  . کانال نوزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ٩٣,٩٠٠

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

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

 ترکیبات روی و کرم.

١٩١۴٠١ 
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  . هواکش بیستم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  . هواکش بیستم  فصل

 
  مقدمه

 
 باشد.  شده  ، تعیین ردیف  ، در شرح غیر از آن  هستند، مگر آنکه  دور در دقیقه 1400فاز و حدود   ، یک3تا  1هاي  ي گروهها هواکشموتور  .1
 دمپر هستند.  دارايبا بدنه و پروانه پالستیک و ، 1  گروه  هاي ردیف  ، موضوع اي پنجره  هاي هواکش .2
 هستند.با بدنه فوالدي رنگ شده و پروانه فوالدي گالوانیزه ، 2  گروه  يها ردیف  ، موضوعدیواري  هاي هواکش .3
 محوري هستند.  (Fan)، با بادزن 2و  1  يها گروه    موضوع و دیواري،  اي پنجره  هاي هواکش. 4
 . است  شده  صفر محاسبه  ها در فشار استاتیک هواکش  تخلیه  ظرفیت 3تا  1هاي  براي گروه .5
 فوالدي  کالهک و سانتریفوژبادزن  بدنه فوالدي رنگ شده، ، با3  گروه  هاي ردیف  ، موضوع (power roof ventilators) سقفی  هاي هواکش .6

 هستند. (direct drive)و از نوع اتصال مستقیم   گالوانیزه
 . است  مربوط  درصد ردیف )5پنج (باشد،   مینیومیآلو  با کالهک  هواکش  که  ، در صورتی3  گروه  هاي ردیف  به  بها نسبت اضافه .7
 است. (cfm)فوت مکعب در دقیقه  119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .8
 Singleیا  Single Forward Curved Fan ) از نوعUtility Vent Setهاي حلزونی ( ، هواکش با فن4گروه  يها فیهاي موضوع رد . هواکش9

Backward Curved Fan باشند یم میباشند و از نوع اتصال مستق می. 
درصد   38در صورتی که انتقال قدرت توسط تسمه و پولی انجام شود، معادل  4گروه  يها فیموضوع رد يها . اضافه بهاي هواکش10

 باشد. ردیف مربوطه می
 گردد. پرداخت می 24هاي فصل  به صورت جداگانه از ردیف 4هاي موضوع گروه  . قیمت الکتروموتور هواکش11
 ها دیده شده است. هاي مربوط به نصب، راه اندازي و باالنس کردن الکتروموتورها در قیمت هواکش . هزینه12
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .13

 
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . اي پنجره  هواکش 01
 . دیواري  هواکش 02
 . سقفی  هواکش 03
 هواکش حلزونی 04
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  . هواکش بیستم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ۶٠۶,۵٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه  سانتی ١۵هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ٩۵
٢٠٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٧٠۵  
متر و ظرفیت تخلیه  سانتی ٢٠هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ١٩٠تا  ٩۵ بیش از
٢٠٠١٠٢ 

 دستگاه ٧٩٣,٠٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه  سانتی ٢۵هواکش پنجره ای، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ٢٨٠تا  ١٩٠بیش از 
٢٠٠١٠٣ 

 دستگاه ٢,١٨٣,٠٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه  سانتی ٣٠هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ۴٢۵
٢٠٠٢٠١ 

 دستگاه ۴,۵١٣,٠٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه  سانتی ٣۵هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ۶۶٠تا  ۴٢۵بیش از 
٢٠٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٩۵,۴  
متر و ظرفیت تخلیه بیش  سانتی ۴٠هواکش دیواری، به قطر

 لیتر در ثانیه. ٩٩٠تا  ۶۶٠از 
٢٠٠٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٣٢۴,۶  
تخلیه  متر و ظرفیت سانتی ۴۵هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. ١٢٧٠تا  ٩٩٠بیش از 
٢٠٠٢٠۴ 

 دستگاه ٧,٠٠٢,٠٠٠  
متر و ظرفیت تخلیه بیش  سانتی ۵٠هواکش دیواری، به قطر

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

 دستگاه ۶٨٠,٠٠٠,١٣  
لیتر در ثانیه، باموتور  ١۶۵هواکش سقفی، به ظرفیت تا 

 یک فاز یا سه فاز.
٢٠٠٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,١۴,۴١۵  
لیتر در  ٣٧٨تا  ١۶۵هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از  

 ثانیه، با موتور یک فاز یا سه فاز.
٢٠٠٣٠٢ 

 دستگاه ١۵,۴٨٧,٠٠٠  
لیتر در  ٧۵۵تا  ٣٧٨هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 

 ثانیه،  با موتور سه فاز.
٢٠٠٣٠٣ 

 دستگاه ٩۵٢,٠٠٠,١۶  
لیتر در  ١١١٠تا  ٧۵۵هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 

 ثانیه، با موتور سه فاز.
٢٠٠٣٠۴ 

  
 دستگاه ١١,١۶٣,٠٠٠

متر با گذر متوسط  میلی ٢٨٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ١٨٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢٠٠استاتیک 

٢٠٠۴٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٨,٠٠٠,١٣

متر با گذر متوسط  میلی ٣١۵حلزونی با فن به قطر هواکش 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ٢۵٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢٠٠استاتیک 

٢٠٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ١٩٠,٠٠٠,١۵

متر با گذر متوسط  میلی ٣۵۵هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ٣٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢٠٠استاتیک 

٢٠٠۴٠٣ 

 
 

 

۶۶  
 

 



  . هواکش بیستم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 دستگاه ٣١٠,٠٠٠,١۶

متر با گذر متوسط  میلی ۴٠٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ۴٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠۴ 

  
 دستگاه ١٨,١٣٢,٠٠٠

متر با گذر متوسط  میلی ۴۵٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ۵٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠۵ 

  
 دستگاه ٢٠,٧۵٨,٠٠٠

متر با گذر متوسط  میلی ۵٠٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ۶٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠۶ 

  
 دستگاه ٢۴,۶٠١,٠٠٠

متر با گذر متوسط  میلی ۵۶٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ٨٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠٧ 

  
 دستگاه ۴۶٣,٠٠٠,٣٠

متر با گذر متوسط  میلی ۶٣٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ١١٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠٨ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۴١,١٧۵

متر با گذر متوسط  میلی ٧١٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ١٣٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴٠٩ 

  
 دستگاه ٨١٠,٠٠٠,۵۴

متر با گذر متوسط  میلی ٨٠٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مقابل فشار مترمکعب در ساعت در  ١۵٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴١٠ 

  
 دستگاه ۶٩,٠٠٠,٠٠٠

متر با گذر متوسط  میلی ٩٠٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در مقابل فشار  ٢٠٠٠٠هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠استاتیک 

٢٠٠۴١١ 

  
 دستگاه ٠١٨,٠٠٠,٩۶

متر با گذر  میلی ١٠٠٠هواکش حلزونی با فن به قطر 
مترمکعب در ساعت در  ٢٨٠٠٠متوسط هوا در حدود 

 پاسکال. ٢۵٠مقابل فشار استاتیک 

٢٠٠۴١٢ 
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 هیتر  ، یونیت کویل  . فن و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 هیتر  یونیت،  کویل  . فن و یکم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 
  مجهز به  ، الکتروموتور چند سرعته سرعت  انتخاب  کلید چند وضعیتی آهنی با رنگ پخته،  قاب  ، شامل)1ي زمینی (موضوع گروه ها کویل  .فن1

  ردیفه  سه  ، کویل تخلیه  الستیکی  شلنگ شلنگ مخصوص قابل انعطاف، شستشو)،  هوا (قابل  هوا از باال یا از پهلو، صافی  با خروجی  ، فن خازن
 هستند.  تازه  دمپر هواي  و بدون  آلومینیومی  هاي و پره  مسی  هاي با لوله

)، شامل بدنه از ورق گالوانیزه و پلنوم هواي برگشت براي نصب داخل سقف کاذب، کلید چند 4هاي کانالی (موضوع گروه  فن کویل .2
وضعیتی انتخاب سرعت، الکتروموتور چند سرعته مجهز به خازن، فن با خروجی هوا از جلو، صافی هوا (قابل شستشو)، شلنگ مخصوص 

 هاي آلومینیومی هستند. هاي مسی و پره تشتک تخلیه، کویل چهار ردیفه با لوله قابل انعطاف، شلنگ الستیکی و
 .پرداخت خواهد شد 1گروه  يها فی+ درصد اضافه بها نسبت به رد5برگشت باشد  يپلنوم هوا يتوکار دارا یسقف لی. چنانچه فن کو3

 .شد اعمال خواهد 1گروه  يها فیسر بها نسبت به رددرصد ک -5برگشت باشد  يتوکار فاقد پلنوم هوا یسقف يها لیفن کو چنانچه
 هستند.  دور در دقیقه 1450و الکتروموتور   ، روپوشآب گرم  مسی  هاي کویل  هیترها، مجهز به  .یونیت4
 . هوا است  پرتاب  ، جهت قایمیا   افقی  هیترها، منظور از نوع  یونیت  ردیف  .در شرح5
 . است شده  محاسبه دور در دقیقه) 1450(حداکثر دور باال ها در  .ظرفیت6
درصد  )35سی و پنج (شود،   دور انتخاب 900هیتر با الکتروموتور   یونیت  که  ، در صورتی3و  2  هاي گروه  هاي ردیف  به  بتسبهان .اضافه7

 . است  مربوط  ردیف
 یو در ساعت است. تی بی 968/3کیلوکالري در ساعت معادل و هر  (cfm)دقیقه  در فوت مکعب 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .8
مستحکم  يها لیشده، اسکلت از پروف يکار قیبا بدنه دوجداره عا يا منطقه کی، هوارسان 5فصل موضوع گروه  نیهوارسان ا يها دستگاه .9

 :باشد یم ریهوارسان به شرح ز يها دستگاه ی. حداقل مشخصات فنباشد یم یو به صورت یکپارچه یا قطعات
 25 متر، یلیم 1به ضخامت حداقل  زهیاز ورق گالوان یمستحکم. بدنه خارج لیمختلف هوارسان: اسکلت از پروف يها بدنه قطعات و قسمت -
 یارجمتر که بدنه خ یلیم 6/0به ضخامت حداقل  زهیاز ورق گالوان یداخل هیرو ورتان،ی یپل ایاز نوع پشم سنگ  یحرارت قیعا متر یلیم 50 یال

 .گردد یم يزیمرنگ آ
 ریز يرهایگ فن، تسمه، لرزه یپول اتاقان،یشفت،  ،الکتروموتور یآن، الکتروموتور و پول HOUSINGو  BLOWERمحفظه فن شامل: (بلوئر)  -

 بلوئرها. ایمتناسب با اندازه بلوئر  یقطعات داخل دیهوا و درب هوابند بازد هیمتحرك، قسمت تخل يها قسمت
 . باشند یهوا م يبا دو ورود FORWARD CURVEDها از نوع سانتریفیوژ  هوارسان يبلوئرها -
 باشند. اینچ ستون آب می 5/2هاي این فصل با فشار استاتیکی کل تا  هوارسان -
در هوارسانی از ها درنظرگرفته شده است. چنانچه  پره در اینچ براي هوارسان 8ردیفه، با ظرفیت  4کویل گرمایی دو ردیفه و کویل سرمایی  -

شامل  ،متناسب جهت اتصال به محفظه فن لیگردد. محفظه کو پرداخت می 210601هاي کویل بیشتري استفاده شده باشد از ردیف  ردیف

   به قطر حدود یمس يها از لوله ها لیکو ،یو گرمائ یسرمائ يها لیکو ایو  ی، گرمائیسرمائ يها لیکو
5

8
 متر یلیم 6/0و ضخامت حداقل  نچیا  

) و  FACE AREAها از حاصلضرب سطح مقابله کویل ( مساحت کویل .باشد یم کرونیم 120به ضخامت حداقل  ومینیها از جنس آلوم و پره
 آید. تعداد ردیف کویل به دست می

 ضیو تعو دیابند بازددرب هو متر، یسانت 5به ضخامت  ضیقابل شستشو و تعو یومینیآلوم لتریهوا: شامل ف یمقدمات هیجعبه اختالط و تصف -
. جعبه مخلوط کننده هوا باشد یتازه و برگشت. ابعاد جعبه اختالط هوا متناسب جهت اتصال به محفظه فن م يهوا يو دمپرها چهیدر لترها،یف
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 هیتر  ، یونیت کویل  . فن و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
فوت در دقیقه و عبور از فیلترهاي  500هاي سرمایی یا گرمایی حداکثر  باشد. سرعت عبور هوا از کویل آلومینیومی قابل شستشو می یلترشامل ف

 باشد. فوت در دقیقه می 350آلومینیومی 
 از دو الکتروموتور مجزا استفاده گردد. دیبا شود، یاستفاده م که از دو دستگاه بلوئر یهائ در هوارسان -
 ها دیده شده است. الکتروموتور در بهاي ردیف متیق -
 منظور نشده است. ها فیدر رد رهیو غ نورتوریبا محفظه آن، ا يا سهیک لتریمتعلقات هوارسان مانند رطوبت زن ، ف ریسا -

ها باشد، از بهاي همان ردیف  % کمتر یا بیشتر از ظرفیت مندرج در یکی از شرح ردیف10. چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز پروژه به مقدار 10
 5500شود. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت هواساز مورد نیاز  یابی براي تعیین قیمت استفاده می شود، در غیر اینصورت از روش میان استفاده می

یابی بین  روش میان فوت مکعب در دقیقه باشد 5800شود و چنانچه  استفاده می 210503فوت مکعب در دقیقه باشد از شرح ردیف شماره 
 قابل عمل خواهد بود.  210504و  210503هاي ردیف

 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  به .11
 

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

 . زمینی کویل  فن 01
 . افقی  هیتر نوع  یونیت 02
 .قایم  هیتر نوع  یونیت 03
04 
05 
06 

 فن کویل کانالی
 دستگاه هوارسان

 کویل مسی
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 هیتر  ، یونیت کویل  . فن و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ٢١٠١٠١ لیتر در ثانیه. ٩۵فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ٨,٢۵٨,٠٠٠  

 ٢١٠١٠٢ لیتر در ثانیه. ١۴٠فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ٨,٨٣١,٠٠٠  

 ٢١٠١٠٣ لیتر در ثانیه. ١٩٠زمینی، به ظرفیت فن کویل  دستگاه ٠٠٠,٩,٨٧۴  

 ٢١٠١٠۴ لیتر در ثانیه. ٢٨٠فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ۴١٩,٠٠٠,١١  

 ٢١٠١٠۵ لیتر در ثانیه. ٣٨٠فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ٨٠٢,٠٠٠,١۵  

 ٢١٠١٠۶ لیتر در ثانیه. ۴٧٠فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ۴۵١,٠٠٠,١٧  

 ٢١٠١٠٧ لیتر در ثانیه. ۵۶۵فن کویل زمینی، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٢٠,٠٧۶  

 دستگاه ١٢,٨٨٧,٠٠٠  
کیلو  ٣٨٠٠تا  ٢۵٠٠یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت 

 کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠١ 

 دستگاه ١٢,٨٨٧,٠٠٠  
 ۵٠٠٠تا  ٣٨٠٠یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٧۴۶,١۴  
 ٧۵۵٠تا  ۵٠٠٠ یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠٣ 

 دستگاه ١۶,۴۶٣,٠٠٠  
 ١٠٠۵٠تا  ٧۵۵٠ یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٢٠۴ 

 دستگاه ١٧,٣۴٧,٠٠٠  
تا  ١٠٠۵٠ ظرفیت بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به 

 کیلو کالری در ساعـت. ١۵١٠٠
٢١٠٢٠۵ 

 دستگاه ۴۴٨,٠٠٠,١٩  
تا  ١۵١٠٠ یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت. ٢٠١۵٠
٢١٠٢٠۶ 

 دستگاه ۴۴٠,٠٠٠,٢٢  
تا  ٢٠١۵٠ یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت. ٢۵٢٠٠
٢١٠٢٠٧ 

 دستگاه ٢١٧,٠٠٠,٢۴  
تا  ٢۵٢٠٠ یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت. ٣٠٢٠٠
٢١٠٢٠٨ 

 دستگاه ٣٩٢,٠٠٠,١۴  
 ٣٨٠٠تا  ٢۵٠٠ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠١ 

 دستگاه ٣٩٢,٠٠٠,١۴  
 ۵٠٠٠تا  ٣٨٠٠ ظرفیت بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به 

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠٢ 

 دستگاه ١۶,۴۶٣,٠٠٠  
 ٧۵۵٠تا  ۵٠٠٠ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠٣ 

 دستگاه ١٨,٠٠٨,٠٠٠  
 ١٠٠۵٠تا  ٧۵۵٠ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت.
٢١٠٣٠۴ 
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 هیتر  ، یونیت کویل  . فن و یکم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,٢١,١۶۶  
تا  ١٠٠۵٠ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت. ١۵١٠٠
٢١٠٣٠۵ 

 دستگاه ٢١,٧٢٠,٠٠٠  
تا  ١۵١٠٠ یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از

 کیلو کالری در ساعـت. ٢٠١۵٠
٢١٠٣٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٣۵,٢۵  
تا  ٢٠١۵٠ بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 کیلو کالری در ساعـت. ٢۵٢٠٠
٢١٠٣٠٧ 

 ٢١٠۴٠١ لیتر در ثانیه. ٣٨٠فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ۴١٨,٠٠٠,٢٠  

 ٢١٠۴٠٢ لیتر در ثانیه. ۴٨٠فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٢١,١٢۵  

 ٢١٠۴٠٣ ثانیه.لیتر در  ۵۶۵فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ٢٣,٩۵٣,٠٠٠  

 ٢١٠۴٠۴ لیتر در ثانیه. ۶۶٠فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٢٧,١٢۴  

 ٢١٠۴٠۵ لیتر در ثانیه. ٧۵۵فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٣٧,٧١۴  

 ٢١٠۴٠۶ لیتر در ثانیه. ٨۵٠فن کویل کانالی، به ظرفیت  دستگاه ۴٠,٢۶٣,٠٠٠  

 ٢١٠۴٠٧ لیتر در ثانیه. ٩۴٠کویل کانالی، به ظرفیت فن  دستگاه ۴٢,١٧٢,٠٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,١٧۵  
فوت مکعب  ٢۵٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢١۴  
فوت مکعب  ٣۵٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠٢ 

 دستگاه ٢٢٩,٧٠٠,٠٠٠  
فوت مکعب  ۵٠٠٠ظرفیت هوادهی دستگاه هوارسان به 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٠٠,٢٧۶  
فوت مکعب  ٧٠٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠۴ 

 دستگاه ١٠٠,٠٠٠,٣۵۴  
فوت مکعب  ١٠٠٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠۵ 

 دستگاه ۴۵٢,٨٠٠,٠٠٠  
فوت مکعب  ١۵٠٠٠ظرفیت هوادهی دستگاه هوارسان به 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,۵٢٢  
فوت مکعب  ٢٠٠٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠٧ 

 دستگاه ٧۵٨,٣٠٠,٠٠٠  
فوت مکعب  ٣٠٠٠٠دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠٨ 

 دستگاه ٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠  
فوت مکعب  ۴٠٠٠٠ظرفیت هوادهی دستگاه هوارسان به 

 در دقیقه.
٢١٠۵٠٩ 

 ٢١٠۶٠١ پره در اینچ. ٨کویل سرمایی یا گرمایی مسی با تعداد  فوت مربع ٧٠٠,٠٠٠  

 
 

 

٧١  
 

 



  . کولرآبی دومو   بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  . کولرآبی و دوم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 
 است.  و شیر شناور خازن  و مجهز به ، الکتروپمپ گردش آب مناسب  انداز، الکتروموتور دو سرعته با کلید راه  ، همراه طور کامل  .کولرهابه1
 فشار استاتیک صفر محاسبه شده است.دور در دقیقه) و براي  1450ها در دور باال (حداکثر  ظرفیت.2
 ) سلولزي هستند.pad) داراي الیی (02) داراي پوشال و گروه (01کولرهاي آبی گروه ( .3
 گردد. می  محاسبه  خطی  میانیابی  از طریق  دو ردیف  بین  هاي با ظرفیت  واحد کولرهاي  .بهاي4
 است. (cfm)فوت مکعب در دقیقه  119/2ر لیتر در ثانیه معادل .ه5
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف .6 
 

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

 کولر آبی با پوشال. 01
 ) سلولزي.padکولر آبی با الیی ( 02

 
 

 

٧٢  
 

 



  . کولرآبی و دوم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 ٢٢٠١٠١ لیتر در ثانیه. ١۴٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ٠٠٠,٠٠۵,۶  

 ٢٢٠١٠٢ لیتر در ثانیه. ١٩٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ٧,٢۵٢,٠٠٠  

 ٢٢٠١٠۴ لیتر در ثانیه. ٣٣٠٠کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی  دستگاه ۶١٩,٠٠٠,٩  

  
 دستگاه 

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

٢٢٠٢٠١ 

  
 دستگاه 

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

٢٢٠٢٠٢ 

  
 دستگاه 

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

٢٢٠٢٠٣ 

 
 

 

٧٣  
 

 



  گازی . کولر سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  گازی . کولر سوم و  بیست  فصل

 
  مقدمه

 
،  ، خازن کلید محافظ  مجهز به  کمپرسور، الکتروموتور بادزن  ، شامل اي یا دیواري یک پارچه بدون گرمایش، از نوع پنجره گازي  کولرهاي .1

 . است  و صافی  تنظیم  قابل  ، ترموستات کلید چند وضعیتی
 . است شده  منظور  سانتیگراد  درجه 35،  خارج  هواي  دماي .2
 شود. هاي مربوط به کولرهاي با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه می بهاي واحد ردیف .3
 بی تی یو در ساعت است. 968/3هر کیلو کالري در ساعت معادل  .4

 
 

 

٧۴  
 

 



  گازی . کولر سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

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

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

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

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

 ٢٣٠١١١ کیلو کالری در ساعت. ۶٧۵٠کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه   
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  الکتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٧پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد 

  
  الکتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 
  دور در دقیقه 1500با حدود  یک فاز الکتروموتور  و مجهز به  خط  روي  ، از نوع1  گروه  هاي ردیف  گریز از مرکز، موضوع  هاي الکتروپمپ .1

 هاي این گروه در محدوده راندمان حداکثر پمپ انتخاب شده است. اعداد مربوط به آبدهی و ارتفاع ارایه شده در شرح ردیف هستند.
  . این ) استPN 10بار ( 10، با فشار کار DIN EN 733استاندارد   و طبق  ، افقی2  گروه  هاي ردیف  ، موضوعزمینی گریز از مرکز  هاي پمپ .2

 . است  و مهره  و پیچ  بندي ، واشر آب اضافی  مقابل  هاي ، فلنج ، کوپلینگ ، لرزه گیر زیر دستگاهشاسی  ها، شامل ردیف
 هستند.  ر ثانیهد  سیکل 50فاز و   فاز یا سه  ، یک4 هاي گروه ردیف  موضوع  الکتروموتورهاي .3
  و همچنین  کردن کوپلهلرزه گیر زیر دستگاه، ، با رنگ آمیزي کامل شاسی  روي  و الکتروموتور مربوط  استقرار پمپ  به  مربوط  هاي هزینه .4

 . است شده  ها منظور  واحد ردیف  ، در بهاي پمپ  پروانه  تراش
  . است  منظور نشده )mechanical seal(  بند مکانیکی ، آب زمینی  هاي واحد پمپ  در بهاي .5
) درصد بهاي واحد 8دور در دقیقه باشد، هشت ( 3000که الکتروموتور سه فاز، با حدود  ، در صورتی4هاي گروه  کسربها نسبت به ردیف .6

 ردیف مربوط است. 
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي گروهمختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .7
 

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . خط  روي  الکتروپمپ 01
 . زمینی  پمپ 02
03 ---- 
 . دور در دقیقه 1500الکتروموتور حدود  04
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  الکتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٧پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد 

  
       

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

  
 دستگاه ۴,۶۵٢,٠٠٠

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک دوازدهم 
متر (یک اینچ)،  میلی ٢۵اسب بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ۵گالن در دقیقه و ارتفاع  ١٠دهی  آب

٢۴٠١٠١ 

  
 دستگاه ٧٢٠,٠٠٠,۴

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک هشتم اسب 
متر (یک و یک چهارم  میلی ٣٢بخار، قطر لوله رانش 

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

٢۴٠١٠٢ 

  
 دستگاه ۵,۶٣٩,٠٠٠

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم اسب 
 ٣٠دهی  متر (دو اینچ)، آب میلی ۵٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٠گالن در دقیقه و ارتفاع 

٢۴٠١٠٣ 

  
 دستگاه ٧,٢٠٢,٠٠٠

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک سوم اسب 
متر (یک و یک دوم اینچ)،  میلی ۴٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٨گالن در دقیقه و ارتفاع  ٣٠دهی  آب

٢۴٠١٠۴ 

  
 دستگاه ٨,٠٩٨,٠٠٠

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک سوم اسب 
متر (دو و یک دوم اینچ)،  میلی ۶۵بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ٨گالن در دقیقه و ارتفاع  ۴٠دهی  آب

٢۴٠١٠۵ 

  
 دستگاه 

یک دوم اسب  الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور
 ۴٠دهی  متر (دو اینچ)، آب میلی ۵٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١٩گالن در دقیقه و ارتفاع  

٢۴٠١٠۶ 

  
 دستگاه ٩,٠٧٠,٠٠٠

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور سه چهارم اسب 
 ۶٠دهی  متر (سه اینچ)، آب میلی ٨٠بخار، قطر لوله رانش 

 فوت. ١۶گالن در دقیقه و ارتفاع 

٢۴٠١٠٧ 

 ٢۴٠٢٠١ .٣٢-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ٢۴٠٢٠٢ .٣٢-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٧,١٩٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠٣ .٣٢-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٧,٧١۶  

 ٢۴٠٢٠۴ .۴٠-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٧٨٠,٠٠٠,۶  

 ٢۴٠٢٠۵ .۴٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٧,٣٨٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠۶ .۴٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٨,٢٠۵  

 ٢۴٠٢٠٧ .۴٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٩,١٢٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠٨ .۵٠-١٢۵پمـپ در اندازه  دستگاه   

 ٢۴٠٢٠٩ .۵٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٧,٩٠۵  

 ٢۴٠٢١٠ .۵٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,۶۵۵,٨  

 ٢۴٠٢١١ .۵٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٩,٧٨٠,٠٠٠  
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  الکتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٧پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد 

  
       

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

 ٢۴٠٢١٢ .۶۵-١٢۵پمـپ دراندازه  دستگاه ٩,٠٠٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١٣ .۶۵-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٩,٢۵٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١۴ .۶۵-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,١٠,٣٧۴  

 ٢۴٠٢١۵ .۶۵-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ١٢,٢۵٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١۶ .۶۵-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ١٣,٩٠٠,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١٧ .٨٠-١۶٠پمـپ در اندازه  دستگاه ۴١٠,٠٠٠,١٠  

 ٢۴٠٢١٨ .٨٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ١١,٧۶١,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١٩ .٨٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ١٣,٨۶١,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢٠ .٨٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٢۶٠,٠٠٠,١۶  

 ٢۴٠٢٢١ .١٠٠-٢٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,١٣,٢۴۴  

 ٢۴٠٢٢٢ .١٠٠-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٢٩٨,٠٠٠,١۵  

 ٢۴٠٢٢٣ .١٠٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,۶٧۴,١٨  

 ٢۴٠٢٢۴ .١٠٠-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٢١,٨٢۴  

 ٢۴٠٢٢۵ .١٢۵-٢۵٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٢٠,٣۵٧,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢۶ .١٢۵-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٢۴,۴٠٨,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢٧ .١٢۵-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٢٨,٠٠٧,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢٨ .١۵٠-٣١۵پمـپ در اندازه  دستگاه ٢۶,۶٠٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٢٩ .١۵٠-۴٠٠پمـپ در اندازه  دستگاه ٠٠٠,٣١,١۵۴  

 دستگاه ٣,٢۴٧,٠٠٠  
دقیقه، به قدرت سه دور در  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 چهارم اسـب بخار.
٢۴٠۴٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۴١۵,٣  
دور در دقیقه، به قدرت یک  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٢ 

 دستگاه ٣,٩٠٨,٠٠٠  
 ١٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٣۶۶,۴  
 ٢دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٢۴,۵  
 ٣دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۵ 

 دستگاه ٧٨٣,٠٠٠,۵  
 ۴دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠۶ 
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  الکتروپمپ . و چهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٧پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد 

  
       

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

 دستگاه ۶,۶۶٩,٠٠٠  
 ۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠حدود الکترو موتور، 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٨,٩١۴  
 ٧٫۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٨ 

 دستگاه ٠٠٠,١٠,١٨۶  
 ١٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,١۴,۴٢۵  
 ١۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠موتور، حدود الکترو 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴١٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٩۶,١۶  
 ٢٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 

 اسـب بخار.
٢۴٠۴١١ 

  
 دستگاه 

 ٢۵دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١٢ 

  
 دستگاه 

 ٣٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١٣ 

  
 دستگاه 

 ۴٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١۴ 

  
 دستگاه 

 ۵٠دور در دقیقه، به قدرت  ١۵٠٠الکترو موتور، حدود 
 اسـب بخار.

٢۴٠۴١۵ 
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  . عایق و پنجم  بیست  فصل

 

  مقدمه
 

  ، در شرح" گالوانیزه  مفتولبا   پیچی سیم" عبارت  ، از درج ال کاغذ کرافت  با یک  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط  هاي ردیف  اختصار، در شرح  .براي1
و " روغنی  رنگ  با دو دست  و ماستیک" عبارت  ، از درج متقال  اي پارچه  و پوشش  ال کاغذ کرافت  بایک  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط  هاي ردیف

  درزبندي  مخصوص  با نوارچسب" عبارت  ز درج، ا اي کارخانه  آلومینیومی  با روکش  ساخته  پیش  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط  هاي ردیف  در شرح
 . است شده  نظر  ، صرف" آلومینیومی  حلقوي  هاي و بست

 . است  بر متر مکعب  کیلوگرم 12، برابر 8و  7، 4، 2  هاي گروه  ، موضوع شیشه  پشم  عایق  مخصوص  .وزن2
 . است  بر مترمکعب  کیلوگرم 65، برابر 6و5 هاي گروه  ، موضوع اي رخانهکا  آلومینیومی  باروکش  ساخته  پیش  شیشه پشم  عایق مخصوص  .وزن3
 28که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتی8و  4هاي  و نیز گروه 7و  2هاي  هاي گروه اضافه بها نسبت به ردیف.4

 مربوط است.هاي  ) درصد ردیف گروه20) و بیست (30کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب سی (
کیلوگرم بر متر مکعب باشد،  80که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتی6و  5هاي  هاي گروه اضافه بها نسبت به ردیف.5

 هاي مربوط به هر گروه است. ) درصد ردیف20) و بیست (5به ترتیب پنج (
یک الیه چسب نوار (پرایمر) "کار، با  کامل  و اجراي  مصالح  تهیه  ، هزینهکار سردنوار (نوار پیچی)   عایق  به  مربوط  هاي واحد ردیف  .در بهاي6

 . است شده  منظور با شرایط زیر  "و یک الیه نوار مخصوص
 چسب نوار (پرایمر) و نوار مخصوص، هر دو ساخت یک کارخانه. .6-1
 متر. میلی 5/0 و ضخامت نوار حداقل 2/0ضخامت الیه پرایمر پس از اجرا، حداقل  .6-2
 درصد پهناي نوار. 50پوشانی نوار  هم .6-3
 متر. میلی 100و براي قطرهاي باالتر  50اینچ)  2( 50هاي با قطر نامی  پهناي نوار براي عایق لوله .6-4
هاي فرعی به  موتورخانه هاي  هوارسان و هاي اصلی، اطاق هاي  عایق کاري، چنانچه عایق کاري در موتورخانه بها نسبت به ردیف . اضافه7

 ) درصد ردیف مربوط است.10صورت نمایان اجرا شود ده (
اي، جزئیات  هاي االستومري (سلول بسته) لوله فصل، مربوط به عایقکاري با عایق نیا 22و  20و  19و  18 يها هاي گروه ردیف در .8

 نهیشده است و هز دهید قیهاي عا هاي طولی در طول لوله و نوارچسب هاي عرضی در محل اتصال لبه عایقکاري مانند اجراي نوارچسب
 .شود یپرداخت نم نهجداگا

استاندارد  ایو  EN 14304استاندارد  ایو  16837به شماره  رانیا یطابق استاندارد ملم دیبا ياالستومر قیعا یحرارت تیهدا بیضر .9
ASTM C518 ای ASTM C177 ذکر شده در استاندارد  ریآن، از مقاد يشود و حداکثر مقدار برا يریگ اندازهASTM C534 دیتجاوز ننما. 

را   ASTM E84ذکر شده در استاندارد  يارهایمع دیگسترش دود با بیانتشار شعله و ضر بیاز نظر ضر 22تا  18 يها گروه يها قیعا .10
 .دینما نیتام
و  نییتع مانیپ یخصوص یتوسط مهندس مشاور در مشخصات فن دیبا 22تا  18 يها موضوع گروه يها قیعا ينصب و اجراچگونگی  .11

 .ردیمورد عمل قرار گ
  .ردیگ یمورد محاسبه قرار م شود یم قیکه عا یرجسطح خا 22و  21 هاي موضوع گروه یرول يها قیدر عا .12
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .13
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 

 مختصر گروه شرح گروه شماره
01 ---- 
 کرافت. متر با کاغذ میلی 50  ضخامت به  شیشه پشم عایق 02
03 ---- 
 . تقالم   و پوششکرافت  متر با کاغذ میلی 50  ضخامت به  شیشه  پشم  عایق 04
 متر. میلی 25  ضخامت به  ساخته پیش  شیشه پشم عایق 05
 متر. میلی 50  ضخامت به  ساخته پیش  شیشه پشم عایق 06
 .هوا با کاغذ کرافت  کانال  براي  شیشه  پشم  عایق 07
 متقال. و پوشش   هوا با کاغذ کرافت  کانال  براي  شیشه  پشم  عایق 08
 عایق نوار (نوار پیچی) کار سرد. 09
 .متر یلیم 10به ضخامت  ياالستومر يا لوله قیعا 18
 .متر یلیم 13به ضخامت  ياالستومر يا لوله قیعا 19
 .متر یلیم 19به ضخامت  ياالستومر يا لوله قیعا 20
 . یرول ياالستومر قیعا 21
 ي.االستومر قیعا يبرا ومینیروکش آلوم يبها اضافه 22
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٧٨,٣٠٠  
ال کاغذ   میلمیتر، با یک ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ۵( ١٢۵کرافت،برای لوله به قطر نامی 
٢۵٠٢١٠ 

 مترطول ٩١,٩٠٠  
ال کاغذ   با یک میلمیتر، ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ۶( ١۵٠کرافت،برای لوله به قطر نامی 
٢۵٠٢١١ 

 مترطول ١١٣,٠٠٠  
ال کاغذ   میلمیتر، با یک ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ٨( ٢٠٠کرافت،برای لوله به قطر نامی 
٢۵٠٢١٢ 

 مترطول ٠٠٠,١۴۵  
ال کاغذ   میلمیتر، با یک ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ١٠( ٢۵٠کرافت،برای لوله به قطر نامی 
٢۵٠٢١٣ 

 مترطول ١۵١,٠٠٠  
ال کاغذ   میلمیتر، با یک ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 

 اینچ). ١٢( ٣٠٠کرافت،برای لوله به قطر نامی 
٢۵٠٢١۴ 

  
 مترطول ١۵۵,۵٠٠

ال کاغذ   متر، با یک میلی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نامی  پارچهکرافت و پوشش 

 اینچ). ۵( ١٢۵

٢۵٠۴١٠ 

  
 مترطول ١۶۵,۵٠٠

ال کاغذ   متر، با یک میلی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نامی  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ۶( ١۵٠

٢۵٠۴١١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٧٨

ال کاغذ   یک متر، با میلی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نامی  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ٨( ٢٠٠

٢۵٠۴١٢ 

  
 مترطول ٢١۵,۵٠٠

ال کاغذ   متر، با یک میلی ۵٠عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به قطر نامی  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ١٠( ٢۵٠

٢۵٠۴١٣ 

  
 مترطول ٢٢٨,٠٠٠

ال کاغذ   متر، با یک میلی ۵٠شیشه به ضخامت عایق پشم 
ای متقال، برای لوله به قطر نامی  کرافت و پوشش پارچه

 اینچ). ١٢( ٣٠٠

٢۵٠۴١۴ 

  
 مترطول ۵٣,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک دوم اینچ). ١۵

٢۵٠۵٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٧

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ٢٠

٢۵٠۵٠٢ 

  
 مترطول ۶٠٠,۶٢

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
نامی متر، برای لوله به قطر  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک اینچ). ٢۵

٢۵٠۵٠٣ 
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ۶٩,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک و یک چهارم اینچ). ٣٢

٢۵٠۵٠۴ 

  
 مترطول ۶٠٠,٧٣

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک و یک دوم اینچ). ۴٠

٢۵٠۵٠۵ 

  
 مترطول ۶٠٠,٧٨

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٢( ۵٠

٢۵٠۵٠۶ 

  
 مترطول ۶٠٠,٩١

آلومینیومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و یک دوم اینچ). ۶۵

٢۵٠۵٠٧ 

  
 مترطول ٩٩,٨٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٣( ٨٠

٢۵٠۵٠٨ 

  
 مترطول ١١٧,٠٠٠

پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی عایق 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ٢۵ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۴( ١٠٠

٢۵٠۵٠٩ 

  
 مترطول ١٠٢,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک دوم اینچ). ١۵

٢۵٠۶٠١ 

  
 مترطول ١٠٨,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (سه چهارم اینچ). ٢٠

٢۵٠۶٠٢ 

  
 مترطول ١١٣,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
نامی  متر، برای لوله به قطر میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک اینچ). ٢۵

٢۵٠۶٠٣ 

  
 مترطول ١٣٠,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (یک و یک چهارم اینچ). ٣٢

٢۵٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١٣٠,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ضخامت ای، به  کارخانه

 (یک و یک دوم اینچ). ۴٠

٢۵٠۶٠۵ 
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١۴٢,٠٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٢( ۵٠

٢۵٠۶٠۶ 

  
 مترطول ١۶٠,٠٠٠

روکش آلومینیومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 (دو و یک دوم اینچ). ۶۵

٢۵٠۶٠٧ 

  
 مترطول ١٧۴,۵٠٠

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ٣( ٨٠

٢۵٠۶٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢١٧

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
متر، برای لوله به قطر نامی  میلی ۵٠ای، به ضخامت  کارخانه

 اینچ). ۴( ١٠٠

٢۵٠۶٠٩ 

  
 مترمربع ٩٠٠,٨۴

متر، با یک ال کاغذ  میلی ٢۵عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری 

 کانال.

٢۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١٠٩,٠٠٠

متر، با یک ال کاغذ  میلی ۵٠عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری 

 کانال.

٢۵٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ١۵۴,۵٠٠

متر، با یک ال کاغذ  میلی ٢۵عایق پشم شیشه، به ضخامت 
 کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای
متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، برای عایق کاری 

 کانال.

٢۵٠٨٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٨١

متر، با یک ال کاغذ  میلی ۵٠عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش پارچه ای 
متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، برای عایق کاری 

 کانال.

٢۵٠٨٠٢ 

 ٢۵٠٩٠١ (یک دوم اینچ). ١۵عایق نوار، برای لوله به قطر نامی  مترطول ۶٠٠,۴٣  

 ٢۵٠٩٠٢ (سه چهارم اینچ). ٢٠عایق نوار، برای لوله به قطر نامی  مترطول ۵٠,٠٠٠  

 ٢۵٠٩٠٣ (یک اینچ). ٢۵عایق نوار، برای لوله به قطر نامی  مترطول ۵۶,۶٠٠  

 مترطول ۴٠٠,۶٢  
(یک و یک چهارم  ٣٢لوله به قطر نامی عایق نوار، برای 

 اینچ).
٢۵٠٩٠۴ 

 مترطول ۶٨,١٠٠  
(یک و یک دوم  ۴٠عایق نوار، برای لوله به قطر نامی 

 اینچ).
٢۵٠٩٠۵ 

 ٢۵٠٩٠۶ اینچ). ٢( ۵٠نامی عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٧٨,٩٠٠  

 
 

 

٨۴  
 

 



  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢۵٠٩٠٧ یک دوم اینچ). (دو و ۶۵عایق نوار، برای لوله به قطر نامی  مترطول ٩۴,۵٠٠  

 ٢۵٠٩٠٨ اینچ). ٣( ٨٠نامی عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٠٠٠,١٠۵  

 ٢۵٠٩٠٩ اینچ). ۴( ١٠٠نامی عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ۵٠٠,١٣٢  

 ٢۵٠٩١٠ اینچ). ۵(١٢۵نامی عایق نوار، برای لوله به قطر مترطول ٠٠٠,١۵۶  

 ٢۵٠٩١١ اینچ). ۶(١۵٠نامی نوار، برای لوله به قطرعایق  مترطول ۵٠٠,١٨٣  

 مترطول ۵٠٠,۵٣  
متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک دوم اینچ.
٢۵١٨٠١ 

 مترطول ۴٠٠,۵٧  
متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر سه چهارم اینچ.
٢۵١٨٠٢ 

 مترطول ٩٠٠,٧۴  
متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک اینچ.
٢۵١٨٠٣ 

 مترطول ٣٠٠,٨۶  
متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک و یک چهارم اینچ.
٢۵١٨٠۴ 

 مترطول ٩٩,٣٠٠  
لوله متر برای  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک و یک دوم اینچ.
٢۵١٨٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١١٧  
متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر دو اینچ.
٢۵١٨٠۶ 

  
 مترطول 

متر برای لوله  میلی ١٠ای االستومری به ضخامت  عایق لوله
 به قطر دو و یک دوم اینچ.

٢۵١٨٠٧ 

  
 مترطول 

متر برای لوله  میلی ١٠االستومری به ضخامت ای  عایق لوله
 به قطر سه اینچ.

٢۵١٨٠٨ 

 مترطول ٧۴,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک دوم اینچ.
٢۵١٩٠١ 

 مترطول ٨١,٣٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر سه چهارم اینچ.
٢۵١٩٠٢ 

 مترطول ٩۶,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک اینچ.
٢۵١٩٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١٠٨  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک و یک چهارم اینچ.
٢۵١٩٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١١٨  
متر برای لوله  میلی ١٣ ای االستومری به ضخامت عایق لوله

 به قطر یک و یک دوم اینچ.
٢۵١٩٠۵ 
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  . عایق و پنجم  بیست  فصل
 ١٣٩٧تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١٣۶,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر دو اینچ.
٢۵١٩٠۶ 

 مترطول ١۶۴,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر دو و یک دوم اینچ.
٢۵١٩٠٧ 

 مترطول ١٨۴,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٣ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر سه اینچ.
٢۵١٩٠٨ 

 مترطول ١١۵,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک دوم اینچ.
٢۵٢٠٠١ 

 مترطول ١٢۶,۵٠٠  
برای لوله متر  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر سه چهارم اینچ.
٢۵٢٠٠٢ 

 مترطول ١۴۴,۵٠٠  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک اینچ.
٢۵٢٠٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١۶٢  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک و یک چهارم اینچ.
٢۵٢٠٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٠  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر یک و یک دوم اینچ.
٢۵٢٠٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٢٠٨  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر دو اینچ.
٢۵٢٠٠۶ 

 مترطول ٢٣۵,۵٠٠  
لوله متر برای  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر دو و یک دوم اینچ.
٢۵٢٠٠٧ 

 مترطول ۵٠٠,٢٧٣  
متر برای لوله  میلی ١٩ای االستومری به ضخامت  عایق لوله

 به قطر سه اینچ.
٢۵٢٠٠٨ 

 ٢۵٢١٠١ متر. میلی ١٠عایق االستومری رولی به ضخامت  مترمربع ٣٠٠,٠٠٠  

 ٢۵٢١٠٢ متر. میلی ١٣عایق االستومری رولی به ضخامت  مترمربع ٣٨٠,٠٠٠  

 ٢۵٢١٠٣ متر. میلی ١٩عایق االستومری رولی به ضخامت  مترمربع ۵٣٠,٠٠٠  

 مترمربع ۵٩,٠٠٠  
میکرون برای  ١٣٠بهای روکش آلومینیوم به ضخامت  اضافه

 ای و یا رولی). عایق االستومری به هر ضخامت (لوله
٢۵٢٢٠١ 

 مترمربع ٧١,٠٠٠  
میکرون برای  ١٧٠ضخامت بهای روکش آلومینیوم به  اضافه

 ای و یا رولی). عایق االستومری به هر ضخامت (لوله
٢۵٢٢٠٢ 

 مترمربع ٨٣,٠٠٠  
میکرون برای  ٢٣٠بهای روکش آلومینیوم به ضخامت  اضافه

 ای و یا رولی). عایق االستومری به هر ضخامت (لوله
٢۵٢٢٠٣ 
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 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 یسازمان ملهاي موضوع این فصل، باید طبق یکی از استاندارهاي معتبر خارجی ساخته و براساس استانداردهاي مربوط از  دستگاه .1
 آزمایش شده باشد. رانیاستاندارد ا

، شامل کندانسور آبی، 1)، موضوع ردیف هاي گروه water cooled water chillerهاي مبرد تراکمی، از نوع خنک شونده با آب ( دستگاه .2
 50ولت و   380ر سه فاز اواپراتور با شیر انبساط مستقیم ترموستاتیکی، کمپرسورهاي از نوع رفت آمدي (باز یا نیمه بسته) با الکتروموتو

 هاي نگهدارنده  ) داخل صفحهexpanded)، که باید به روش انبساطی (PSI 300بار ( 20 فشارکار براي مناسب و مخصوص هاي لوله هرتز،

، )multy step capacity controlاي ظرفیت ( محکم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل هاي استاندارد مانند کنترل مرحله
کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدي، شیرهاي تخلیه و شارژ، فیلترهاي روغن و گاز، آب نما (سایت گالس) روي مدار 

 liquid refrigerantکننده مبرد مایع شده ( مایع، شیر اطمینان کندانسور، شیر اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک

subcooling) فشار سنج هاي طرف مکش و تخلیه گاز، فشار سنج و دماسنج روغن، کنترل جلوگیري از انجماد ،(freeze protection شارژ ،(
د کامل گاز و روغن، تابلوي برق با همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ هاي سیگنال،  مدار اینترالك، و دیگر اجزاي الزم که بای

 کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري شده باشد. شرایط تعیین ظرفیت، عبارت است از :  به طور
 درجه سانتیگراد.  7/6و آب خروجی   2/12دماي آب ورودي اواپراتور    
 درجه سانتیگراد.  35و آب خروجی   4/29دماي آب ورودي کندانسور    

،  2بدون کندانسور هوایی، موضوع ردیف هاي گروه  )air cooled water chillerاز نوع خنک شونده با هوا ( دستگاه هاي مبرد تراکمی، .3
هرتز، اواپراتور با شیر انبساط مستقیم   50ولت و  380شامل کمپرسورهاي نوع رفت آمدي (باز یا نیم بسته) با الکترو موتور سه فاز 

هاي نگهدارنده  ) ، که باید به روش انبساطی داخل صفحهPSI 300بار (   20اي فشار کار ترموستاتیکی، لوله هاي مخصوص و مناسب بر
، )multy step capacity controlاي ظرفیت ( هاي استاندارد مانند کنترل مرحله محکم شده باشند، مجهز به همه لوازم و متعلقات و کنترل
شیرهاي تخلیه و شارژ، فیلترهاي روغن و گاز، آب نما روي مدار مایع، شیر  کنترل فشار، کلید اطمینان فشار روغن، شیر سولونوییدي و
)، فشار سنج هاي طرف liquid refrigerant subcoolingکننده مبرد مایع شده ( اطمینان اواپراتور، گرم کننده الکتریکی مخزن روغن، خنـک

)، شارژ کامل گاز و روغن، تابلوي برق با freeze protectionماد (مکش و تخلیه گاز،  فشار سنج و دماسنج روغن،  کنترل جلوگیري از انج
، همه سیم کشی ها، کابل کشی ها، کلیدها، چراغ هاي سیگنال، مدار اینتر الك و دیگر اجزاء الزم، که باید به طور کامل در کارخانه سازنده

 ست از :مونتاژ و آماده نصب و بهره برداري شده باشد.شرایط تعیین ظرفیت، عبارت ا
 درجه سانتیگراد.  7/6و آب خروجی    2/12دماي آب ورودي اواپراتور  

هاي اصلی و دوباره  سردکن  ، شامل کویل 3،  موضوع ردیف هاي گروه )air cooled condenserدستگاه هاي کندانسور هوایی ( .4
)subcoolingها، از نوع محوري که با  )، از لوله هاي مسی و پره هاي آلومینیومی که به روش انبساطی به یکدیگر محکم شده باشند. بادزن

ده حفاظ سیمی گالوانیزه پوشیده شده باشند (الکتروموتور، پره هاي بادزن، بدنه و پایه هاي دستگاه، باید مناسب براي نصب در هواي آزاد بو
فوالد زنگ ناپذیر باشد)، موتور هریک از بادزن ها، باید هنگام گرم شدن بیش اندازه، به طور خودکار قطع کند (به  و محور بادزن از

thermal overload protection  مجهز باشد). دستگاه مجهز به سیستم خودکار کنترل ظرفیت و شارژ کامل گاز باشد، تابلو و مدار برق شامل
لیدهاي قطع و وصل، کنترل هاي الزم، مدار اینتر الك، چراغ هاي سیگنال و دیگر اجزاي الزم، که باید به سیم کشی ها، کابل کشی ها، ک

 طور کامل در کارخانه سازنده، مونتاژ و اماده نصب و بهره برداري شده باشد. 
درجه سانتی گراد، از نوع خنک  90)، با آب گرم در دماي hot water single effectدستگاه هاي مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم ( .5

، شامل مبدل هاي حرارتی اصلی ( اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و کندانسور)، لوله هاي مسی 4شونده با آب، موضوع ردیف هاي گروه 
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 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

 دستگاه ٩٧٢,٠٠٠,۵٠۴  
 ١٢دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠١ 

 دستگاه ٩۴٠,٠٠٠,۶٩۴  
 ٢٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٢ 

 دستگاه ٢٩٩,٠٠٠,١,١٣۶  
 ٣۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,١,٢٧٠,١٧۴  
 ۴۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۴٢۴,۵۶۵,١  
 ۵۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,۵١۶,١,٧٨٩  
 ۶۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠۶ 

 دستگاه ١,٨۵٨,٧۶٨,٠٠٠  
 ٧۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٠٠,٠٠٠,٢,٠١٢  
 ٨۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٨ 

 دستگاه ٢,٢۴٧,٨٣٠,٠٠٠  
 ٩۵دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,۴۵١,٧٧۵,٢  
 ١١٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٠ 

 دستگاه ۵٠٢,٠٠٢,٠٠٠,٢  
 ١٢٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١١ 

 دستگاه ٣,٠۴٢,٣٠٩,٠٠٠  
 ١٣٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٨۵۴,٣,٢٢۴  
 ١۴٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠١١٣ 

  
 دستگاه 

 ١۶٠دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠١١۴ 

 دستگاه ٠٠٠,۵١٨,٢٢۵  
 ١٢دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠١ 

 دستگاه ٨۴٠,٠٠٠,٨٣۴  
 ٢٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٢ 

 
 

 

٩٠  
 

 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,١,٠٢٣,٨۴۴  
 ٣۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ١,١١٠,٨۶٣,٠٠٠  
 ۴۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠۴ 

 دستگاه ١,٢٨١,٣١٩,٠٠٠  
 ۵۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵۴۴,۵٣٣,٠٠٠,١  
 ۶۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ١,٧١٨,١٩٩,٠٠٠  
 ٧۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٠۶,٢,٠٠۵  
 ٨۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ٢,٠٩١,١٩٧,٠٠٠  
 ٩۵دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٩۴۶,٢,٢۴۶  
 ١١٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢١٠ 

 دستگاه ٧٨٨,٠٠٠,٢,٣۶۶  
 ١٢٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢١١ 

 دستگاه ۵٧٧,٧۶٣,٠٠٠,٢  
 ١٣٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 تن.
٢٧٠٢١٢ 

  
 دستگاه 

 ١۴٠نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت  دستگاه مبرد از
 تن.

٢٧٠٢١٣ 

  
 دستگاه 

 ١۶٠دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٢١۴ 

 ٢٧٠٣٠١ تن. ۶دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,۶۴۶,١۴٣  

 ٢٧٠٣٠٢ تن. ١٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ١۶۵,۵١٢,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠٣ تن. ١۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,١٨٩,٩١۴  

 ٢٧٠٣٠۴ تن. ٢٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٢۵٣,٩٧١,٠٠٠  

 ٢٧٠٣٠۵ تن. ٣٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٣٠٣,٠٢۶  

 ٢٧٠٣٠۶ تن. ۴٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,٣٨٨,٣۵۴  

 ٢٧٠٣٠٧ تن. ۵٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ٠٠٠,۴٩٨,٧٢۴  

 ٢٧٠٣٠٨ تن. ۶٠دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۶٨٧,٠٠٠,۵۴٢  

 
 

 

٩١  
 

 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

 ٢٧٠٣٠٩ تن. ٧۵دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه ۶٢٧,٠٠٠,۶٩٢  

 ٢٧٠٣١٠ تن. ٩۵به ظرفیت دستگاه کندانسور هوایی  دستگاه ٧۶٠,٠٧٧,٠٠٠  

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ١٠٠

٢٧٠۴٠١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ١۵٠

٢٧٠۴٠٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٢٠٠

٢٧٠۴٠٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٢۵٠

٢٧٠۴٠۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٣٠٠

٢٧٠۴٠۵ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٣۵٠

٢٧٠۴٠۶ 

  
 دستگاه 

گرم به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب
 تن. ۴٠٠

٢٧٠۴٠٧ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۴۵٠

٢٧٠۴٠٨ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۵٠٠

٢٧٠۴٠٩ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ۶٠٠

٢٧٠۴١٠ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٧٠٠

٢٧٠۴١١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ٨٠٠

٢٧٠۴١٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ١٠٠٠

٢٧٠۴١٣ 

  
 دستگاه 

اثره آب گرم به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از نوع یک
 تن. ١٢٠٠

٢٧٠۴١۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره آب گرم به ظرفیت 
 تن. ١۴٠٠

٢٧٠۴١۵ 

 
 

 

٩٢  
 

 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ١٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ١۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٢٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٢۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٣٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۵ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٣۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠۶ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۴٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٧ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۴۵٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٨ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۵٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵٠٩ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ۶٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٠ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٧٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١١ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ٨٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٢ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ١٠٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١٣ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ١٢٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١۴ 

  
 دستگاه 

دستگاه مبرد جذبی از نوع یک اثره بخار یا آب گرم به 
 تن. ١۴٠٠ظرفیت 

٢٧٠۵١۵ 

  
 دستگاه 

 ١٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠١ 

 
 

 

٩٣  
 

 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

  
 دستگاه 

 ١۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٢ 

  
 دستگاه 

 ٢٠٠اثره بخار به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع دو 
 تن.

٢٧٠۶٠٣ 

  
 دستگاه 

 ٢۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۴ 

  
 دستگاه 

 ٣٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۵ 

  
 دستگاه 

 ٣۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠۶ 

  
 دستگاه 

 ۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٧ 

  
 دستگاه 

 ۴۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٨ 

  
 دستگاه 

 ۵٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶٠٩ 

  
 دستگاه 

 ۶٠٠اثره بخار به ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو 
 تن.

٢٧٠۶١٠ 

  
 دستگاه 

 ٧٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١١ 

  
 دستگاه 

 ٨٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١٢ 

  
 دستگاه 

 ١٠٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١٣ 

  
 دستگاه 

 ١٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١۴ 

  
 دستگاه 

 ١۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع  دو اثره بخار به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠۶١۵ 

  
 دستگاه 

 ١٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠١ 

  
 دستگاه 

 ١۵٠مستقیم به ظرفیت  دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله
 تن.

٢٧٠٧٠٢ 

 
 

 

٩۴  
 

 



 مبرد  های . دستگاه و هفتم  بیست  فصل
 ١٣٩٧رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

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

  
 دستگاه 

 ٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٣ 

  
 دستگاه 

 ٢۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۴ 

  
 دستگاه 

 ٣٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۵ 

  
 دستگاه 

 ٣۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠۶ 

  
 دستگاه 

 ۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٧ 

  
 دستگاه 

 ۴۵٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧٠٨ 

  
 دستگاه 

 ۵٠٠ظرفیت دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به 
 تن.

٢٧٠٧٠٩ 

  
 دستگاه 

 ۶٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١٠ 

  
 دستگاه 

 ٧٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١١ 

  
 دستگاه 

 ٨٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١٢ 

  
 دستگاه 

 ١٠٠٠جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت  دستگاه مبرد
 تن.

٢٧٠٧١٣ 

  
 دستگاه 

 ١٢٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١۴ 

  
 دستگاه 

 ١۴٠٠دستگاه مبرد جذبی از نوع شعله مستقیم به ظرفیت 
 تن.

٢٧٠٧١۵ 

 
 

 

٩۵  
 

 



  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
آوري آب از ورق گالوانیزه،  شامل بدنه و تشتک جمع )Forced  Draft( ،  از نوع رانشی1هاي گروه  کننده، موضوع ردیف هاي خنـک برج .1

هرتز و داراي حفاظ موتور از ورق آهن گالوانیزه، سطوح   50ولت،  380یا   220بادزن سانتریفوژ با موتور یک فاز یا سه فاز 
اشش آب به خارج، شناور  هاي پالستیکی به تعداد الزم، صفحات مشبک براي جلوگیري از پ کننده آب از چوب اشباع شده یا ورق خنـک

درجه سانتیگراد،  4/29و آب خروجی  35(فلوتر) براي تنظیم سطح آب در تشتک و سایر اجزاي الزم به طور کامل، دماي آب ورودي 
 درجه سانتیگراد است.  22در دماي مرطوب محیط برابر با 

شامل اسکلت فلزي و حوضچه بتنی یا فلزي، سطح  )Induced  Draft(از نوع مکشی  2هاي گروه  کننده، موضوع ردیف هاي خنـک برج .2
کننده از چوب اشباع شده، شبکه اتکائی از مواد پالستیکی یا مشابه آن، بادزن  دار آزبست سیمان و سطوح خنـک خارجی از ورق موج

ی یا فوالدي گالوانیزه، هاي آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هواي مرطوب قرار می گیرند، چدن محوري با پره
هرتز و داراي حفاظ موتور از ورق فوالدي گالوانیزه، جعبه دنده، شناور براي   50ولت،  380ولت یا  220موتور یک فاز یا سه فاز 

درجه  4/29و آب خروجی  35کنترل سطح آب، لوله مکش، سرریز و تخلیه و سایر اجزاي الزم به طور کامل، دماي آب ورودي 
 درجه سانتیگراد است.  22د، در دماي مرطوب محیط برابر با سانتیگرا

آوري آب از قطعات  شامل بدنه و تشتک جمع )Induced  Draft(از نوع مکشی  3هاي گروه  کننده،  موضوع ردیف هاي خنـک برج .3
ها از جنس فوالد گالوانیزه گرم،  با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره اي گالوانیزه،  پایه )(Fiber Reinforced Plastic, F. R. Pفایبرگالس 

  P.V.Cبادزن محوري یا پره هاي آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که در معرض عبور هواي مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس
یا جعبه    هرتز،  سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی 50ولت،  380یا  220ز و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم، با الکترو موتور یک فاز یا سه فا

هاي پالستیکی به تعداد الزم و  کننده از ورق ،  سطوح خنـک.P.V.Cاي، سیستم توزیع و بازوي گردان پاشش آب از جنس  دنده
ظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش از جنس هاي ورودي هواي جلوگیري کننده از پاشش آب به بیرون، شناور (فلوتر) براي تن دریچه
P.V.C درجه سانتیگراد در دماي  4/29و آب خروجی  35، سر ریز و تخلیه و سایر اجزاي الزم به طور کامل، دماي آب ورودي

 درجه سانتیگراد است.  22مرطوب محیط برابر 

 شود. یانیابی خطی محاسبه میهاي با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق م هاي مربوط به دستگاه بهاي واحد ردیف .4

 )  در دقیقه است..U.S  Galگالن (  264/0هر لیتر در دقیقه معادل  .5

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت در دسترسی به ردیف .6

 
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  دولج

 مختصر گروه شرح گروه شماره
  گالوانیزه  با بدنه  کننده خنک  برج 01
  فلزي  با اسکلت  کننده خنک  برج 02
 با بدنه فایبرگالس  کننده خنک  برج 03

 
 

 

٩۶  
 

 



  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,١٢٧,٢٧۵  
برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 

 لیتر آب در دقیقه. ١٩٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,١٩۵,۴۶۴  
ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت برج خنـک کننده، با بدنه از 

 لیتر آب در دقیقه. ۴۵٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠٢ 

 دستگاه ٢۵٠,٨۴٣,٠٠٠  
برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 

 لیتر آب در دقیقه. ٧۶٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٩٣,١۴۶  
ظرفیت برج خنـک کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 لیتر آب در دقیقه. ١١۴٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٣۶۴,۴٢۵  
برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 

 لیتر آب در دقیقه. ١۵١٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠۵ 

 دستگاه ۴٣٩,١۴٧,٠٠٠  
برج خنـک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت 

 لیتر آب در دقیقه. ١٨٩٠خنـک کنندگی 
٢٨٠١٠۶ 

 دستگاه ٣٧۴,۶۴٢,٠٠٠  
برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک 

 لیتر آب در دقیقه. ٢٢٧٠کنندگی 
٢٨٠٢٠١ 

 دستگاه ۵١٢,٣٠٨,٠٠٠  
برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک 

 لیتر آب در دقیقه. ٣٧٨٠کنندگی 
٢٨٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۴۴۵,٨٢٠  
برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک 

 لیتر آب در دقیقه. ۵۶٨٠کنندگی 
٢٨٠٢٠٣ 

 دستگاه ٩٢٠,٨۵١,٠٠٠  
برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به ظرفیت خنـک 

 لیتر آب در دقیقه. ٧۵٧٠کنندگی 
٢٨٠٢٠۴ 

 دستگاه ١,١٨٠,٧٧٣,٠٠٠  
ظرفیت خنـک برج خنـک کننده، با اسکلـت فلزی، به 

 لیتر آب در دقیقه. ٩۴۶٠کنندگی 
٢٨٠٢٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٨۶,۵۴۵  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ٩٣کنندگی 
٢٨٠٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٨,٠٠۵  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ١٣٩کنندگی 
٢٨٠٣٠٢ 

 دستگاه ۴٨٠,٠٠٠,٨٩  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ١٨۶کنندگی 
٢٨٠٣٠٣ 

 دستگاه ٩٣,٧٧٨,٠٠٠  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ٣٢۵کنندگی 
٢٨٠٣٠۴ 

 دستگاه ١٣٩,٠٩٩,٠٠٠  
به ظرفیت خنک  برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس

 لیتر آب در دقیقه.  ۴١٧کنندگی 
٢٨٠٣٠۵ 

 
 

 

٩٧  
 

 



  کننده خنک  . برج هشتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ١۶٢,١٨٩,٠٠٠  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ۵۶٠کنندگی 
٢٨٠٣٠۶ 

 دستگاه ٣۵٣,٠٠٠,٢٠۶  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ٧۴٧کنندگی 
٢٨٠٣٠٧ 

 دستگاه ٢٢٧,٠٠٠,٢۴۵  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ٩٢٩کنندگی 
٢٨٠٣٠٨ 

 دستگاه ٢۵۵,۴۴٨,٠٠٠  
برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک 

 لیتر آب در دقیقه.  ١١۶٢کنندگی 
٢٨٠٣٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٨١,٨۶۵  
بدنه فایبرگالس به ظرفیت خنک برج خنک کننده با 

 لیتر آب در دقیقه.  ١٢۴٠کنندگی 
٢٨٠٣١٠ 

 
 

 

٩٨  
 

 



  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
(دست شویی،توالت شرقی و توالت  696باید بسته به مورد مطابق با استانداردهاي شماره ،  لوازم و شیرهاي بهداشتی  و ساخت  جنس .1

 .، باشدرانیاستاندارد ا یسازمان مل(شیرهاي بهداشتی)  6679و  1546(شلنگ دوش)،  6681(سردوشی)،  6680(پیسوار)،  626غربی)، 
 است.کشور   داخل  ، ساخت فصل  این  هاي گروه  موضوع  و سایر اقالم  ها، شیر بهداشتی  لوازم .2
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت به .3
 

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

 . دست شویی 01
 . شرقی  توالت 02
 . غربی  توالت 03
04 ---- 
05 ---- 
 . زیردوشی 06
07 ---- 
 . ظرفشویی  سینک 08
 . تانک  فالش 09
10 ---- 
 کفشو. 11
 . شیر مخلوط 12
 . شیر تکی 13
 شیر پیسوار. 14
 . زیرآب 15
 . راه ، سه سیفون 16
 . شیر شلنگی 17

 
 

 

٩٩  
 

 



  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دستگاه ٠٠٠,١,١۴۵  
متر،  سانتی ۴۴×  ۵٧دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 بدون پایه.
٢٩٠١٠١ 

 دستگاه ١,٢١٣,٠٠٠  
متر،  سانتی ۴۶×  ۶٠دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 بدون پایه.
٢٩٠١٠٢ 

 دستگاه ۴٠٢,٠٠٠,١  
متر،  سانتی ۴٩×  ۶۵دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 بدون پایه.
٢٩٠١٠٣ 

 دستگاه ١,٨٩٨,٠٠٠  
متر، با  سانتی ۴۶×۶٠دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 پایه. نیم
٢٩٠١٠۴ 

 دستگاه ١,٨٩٨,٠٠٠  
متر، با  سانتی ۴٩×۶۵دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 پایه. نیم
٢٩٠١٠۵ 

 دستگاه ۶۴٨,٠٠٠,١  
متر، با  سانتی ۴۶×۶٠ابعاد تقریبی دست شویی از چینی، به 

 پایه.
٢٩٠١٠۶ 

 دستگاه ١,٨٢١,٠٠٠  
متر، با  سانتی ۴٩×۶۵دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 پایه.
٢٩٠١٠٨ 

 دستگاه ١,٠٧١,٠٠٠  
 ۵۶×۴۵توالـت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی 

 متر. سانتی
٢٩٠٢٠١ 

  
 دستگاه ٢٨٩,٠٠٠,۵

با فالش تانـک از چینی، به ابعاد تقریبی  توالـت غربی،
متر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش  سانتی ٧۵×۴۶×٧۵

 لوالیی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.

٢٩٠٣٠١ 

  
 دستگاه ٢٨٩,٠٠٠,۵

توالـت غربی، با فالش تانـک از چینی، به ابعاد تقریبی 
درپوش متر، سیفون سرخود، با نشیمن و  سانتی ٧۵×۴۶×۶٠

 لوالیی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.

٢٩٠٣٠٢ 

 دستگاه ١,٣۴٨,٠٠٠  
 ٧۵×٧۵ابعاد تقریبی  زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به

 متر. سانتی
٢٩٠۶٠١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,۵٩۴,٢

متر، از  سانتی ١٠٠×۵٠سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی 
متر،  میلی ٠٫٧ضخامت حدود   به ١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر 

 متر. سانتی ١۶دارای یک لگن به عمق تقریبی حدود 

٢٩٠٨٠١ 

  
 دستگاه ٣,٠۴٩,٠٠٠

متر، از  سانتی ١۵٠×۵٠ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر،  میلی٠٫٧ضخامت حدود   به١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر 

 متر و یک سینی. سانتی ١۶عمق تقریبی  دارای دو لگن به 

٢٩٠٨٠٢ 

  
 دستگاه ٣,١٧٣,٠٠٠

متر، از  سانتی ١٧٠×۵٠ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به 
متر،  میلی ٠٫٧ضخامت حدود   به ١٨٫٨فوالد زنگ ناپذیر 

 متر و دو سینی. سانتی ١۶عمق تقریبی  دارای دو لگن به 

٢٩٠٨٠٣ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 دستگاه ١,٢۵٣,٠٠٠

لیتر ساخته شده از مواد  ١٠ظرفیت تقریبی  فالش تانـک، به
درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، پلیمری، شامل 

 متر، با بسـت و پیچ و مهره. میلی ٣٢ تخلیه لوله

٢٩٠٩٠١ 

  
 عدد 

کفشوی برنجی، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد 
 متر. سانتی ١٠×١٠تقریبی 

٢٩١١٠١ 

  
 عدد 

ابعاد تقریبی   کفشوی چدنی لعابی، با شبکه چدنی لعابی، به
 متر. میلی ۵٠قطر   سیفون سرخود، به متر، سانتی ١۵×١۵

٢٩١١٠٢ 

 عدد ٢٢٣,٠٠٠  
کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا 

 متر. سانتی ١٠×١٠چهارگوش به ابعاد تقریبی 
٢٩١١٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٢٢٩  
کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا 

 متر. سانتی ١۵×١۵چهارگوش به ابعاد تقریبی 
٢٩١١٠۴ 

 عدد ٠٠٠,٢٣۴  
 ۴کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی 

 اینچ.
٢٩١١٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٢٣۴  
 ۶کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی 

 اینچ.
٢٩١١٠۶ 

 عدد ۶۴٧,٠٠٠,١  
قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به

 واشر و مهره کرمه. متر، با پولک، میلی ١۵
٢٩١٢٠١ 

 عدد ٠٠٠,۴٨۶,١  
 ١۵قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواری، به

 متر، با پولک، واشر و مهره کرمه. میلی
٢٩١٢٠٢ 

 عدد ۶١١,٠٠٠,١  
شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و تک پایه،  به 

 متر، با پولک، واشر و مهره کرمه. میلی ١۵قطر 
٢٩١٢٠٣ 

  
 عدد ١,٧٢١,٠٠٠

متر، با پولک  میلی ١۵قطر  شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به
کرمه، افشانک، قالب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول 

 متر. سانتی ١٢٠تقریبی 

٢٩١٢٠۵ 

 عدد ٢,٠١٩,٠٠٠  
متر، با علم،  میلی ١۵شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 

 سردوش و بست کرمه.
٢٩١٢٠۶ 

  
 عدد ٨١٩,٠٠٠,۵

متر، با علم  میلی ١۵مخلوط کرمه دوش، به قطر شیر 
سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی باسه راه 

 تبدیل مربوط کرمه.

٢٩١٢٠٧ 

 عدد ۶٢٣,٠٠٠,٢  
 ١۵شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، توکاسه به قطر 

 های کرمه. متر با پولک، واشر و مهره میلی
٢٩١٢١٠ 

 
 

 

١٠١  
 

 



  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 عدد ۴١٠,٠٠٠,٢

 ١۵مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، دیواری به قطر شیر 
های کرمه و کلیه اتصاالت  متر با پولک، واشر، مهره میلی
 الزم.

٢٩١٢١١ 

 عدد ۵٩٠,٠٠٠,١  
های  شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ

 رابط.
٢٩١٢٢٠ 

 عدد ٠٠٠,١,٢٨۴  
های  شلنگشیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با 

 رابط.
٢٩١٢٢١ 

  
 عدد ١,٣۶٨,٠٠٠

دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک،  شیر مخلوط شلنگ
 ١٢٠قالب و شلنگ خرطومی کرمه به طول تقریبی 

 متر. سانتی

٢٩١٢٢٢ 

 عدد ٢,٠١٠,٠٠٠  
شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش و بست 

 کرمه.
٢٩١٢٢٣ 

 عدد ۵٩٣,٠٠٠,٢  
اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست شیر مخلوط 

 کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.
٢٩١٢٢۴ 

  
 عدد ٩,٧١١,٠٠٠

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه 
با منبع تغذیه از نوع باتری با تجهیزات مورد نیاز بطور 

 کامل.

٢٩١٢٣٠ 

  
 عدد ٩,٧١١,٠٠٠

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه 
با منبع تغذیه از نوع برق و باتری با تجهیزات مورد نیاز 

 بطور کامل. 

٢٩١٢٣١ 

  
 عدد ۵٠٠,۴٩٣

متر، با پولک،  میلی ١۵شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر 
افشانک، قالب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی 

 متر. سانتی ١٢٠

٢٩١٣٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢٨۵  
متر، با پولک  میلی ١۵شیر تکی دنباله بلند کرمه، به قطر 

 کرمه.
٢٩١٣٠٢ 

 عدد ٠٠٠,۴٠۴  
متر، با مهره، پولک و لوله  میلی ١٢شیر پیسوار کرمه، به قطر 

 متر. سانتی ٣٠کرمه، به طول تقریبی 
٢٩١۴٠١ 

  
 عدد 

شویی و متر، برای دست  میلی ٣٢زیر آب کرمه، به قطر 
 ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر.

٢٩١۵٠١ 

  
 عدد 

متر، برای دست شویی و  میلی ۴٠زیر آب کرمه، به قطر 
 ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر.

٢٩١۵٠٢ 

 عدد ۵٠٠,١۵٣  
متر، برای دست  میلی ٣٢زیر آب از مواد پلیمری، به قطر 

 زنجیر. شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش الستیکی و
٢٩١۵٠٣ 

 
 

 

١٠٢  
 

 



  بهداشتی  های، شیر بهداشتی  . لوازم نهم و  بیست  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 عدد ۵٠٠,١۵٣  
متر، برای دست  میلی ۴٠زیر آب از مواد پلیمری، به قطر 

 شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش الستیکی و زنجیر.
٢٩١۵٠۴ 

 عدد ٣٢٧,٠٠٠  
متر، همراه  میلی ٣٢سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی 

 با لوله های رابط.
٢٩١۶٠١ 

 عدد ۵٠٠,۵۵١  
متر، همراه  میلی ۴٠مواد پلیمری به قطر ورودی سیفون از 

 با لوله های رابط.
٢٩١۶٠٢ 

 ٢٩١۶٠۵ های رابط. سه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله عدد ۶٠٢,٠٠٠  

 عدد ۵٠٠,٣٠١  
متر، با ماسوره  میلی ١۵شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 سرشلنگ، به طور کامل.
٢٩١٧٠١ 

 عدد ٣۶۴,۵٠٠  
متر، با ماسوره  میلی ٢٠شلنگی برنجی، به قطر شیر 

 سرشلنگ، به طور کامل.
٢٩١٧٠٢ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره  میلی ٢۵شیر شلنگی برنجی، به قطر 
 سرشلنگ، به طور کامل.

٢٩١٧٠٣ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میلی ١۵شیرشلنگی کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۴ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میلی ٢٠کرمه، به قطر شیر شلنگی 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۵ 

  
 عدد 

متر، با ماسوره سرشلنگ،  میلی ٢۵شیر شلنگی کرمه، به قطر 
 به طور کامل.

٢٩١٧٠۶ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



  نشانی آتش  . وسایل ام سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  نشانی آتش  . وسایل ام سی  فصل
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١٠۴  
 

 



  نشانی آتش  . وسایل ام سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد ۵٧۴,۵٠٠

النس آلومینیومی شیردار (با ضامن یا بدون ضامن) به طول 
(یک و یک دوم اینچ)، با  ۴٠متر و به قطر نامی  سانتی ۵٠

 صافی.

٣٠٠٢٠١ 

  
 عدد ٧۵٣,٠٠٠

ضامن) به طول النس آلومینیومی شیردار (با ضامن یا بدون 
(دو و یک دوم اینچ)، با  ۶۵متر و به قطر نامی  سانتی ۵٠

 صافی.

٣٠٠٢٠٣ 

 مترطول ١٣٣,٠٠٠  
شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی (بدون 

 (یک و یک دوم اینچ). ۴٠کوپلینگ)، به قطر نامی 
٣٠٠۶٠١ 

 مترطول ٢٢۴,۵٠٠  
شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی (بدون 

 (دو و یک دوم اینچ). ۶۵کوپلینگ)، به قطر نامی 
٣٠٠۶٠٣ 

 عدد ۵٠٠,٢۴١  
(یک و  ۴٠کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی 

 یک دوم اینچ)، بطور کامل.
٣٠٠٧٠١ 

 عدد ۵٠٠,٣۴٢  
(دو و  ۶۵کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی 

 یک دوم اینچ)، بطور کامل.
٣٠٠٧٠٣ 

  

 عدد ٢,٧٣١,٠٠٠

متر،  سانتی ٧۵×۶۵×٢٠جعبه آتـش نشانی، به ابعادتقریبی 
متر، مجهز به قرقره دوار، یک در،  میلی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 

قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد 
زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی ، آماده برای نصـب توی 

 کار.

٣٠٠٨٠١ 

  

 عدد ٠٠٠,۴٢۴,٣

 ٧۵×١٠٠×٢٠نشانی دوقلو، به ابعاد تقریبی جعبه آتـش 
متر، مجهز به قرقره  میلی ٢تا  ١٫۵به ضخامت  متر، سانتی

دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمنی، جای 
مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک 

 دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب توی کار.

٣٠٠٨٠٢ 

  

 عدد ۵۴٧,٠٠٠,٢

 ٧۵×۶۵×٢٠آتـش نشانی، به ابعاد تقریبی جعبه 
متر، مجهز به قرقره  میلی ٢تا  ١٫۵به ضخامت  متر، سانتی

دوار، یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو 
دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، آماده 

 برای نصـب روی کار.

٣٠٠٨٠٣ 

  

 عدد 

 ٧۵×١٠٠×٢٠جعبه آتـش نشانی دوقلو، به ابعاد تقریبی 
متر، مجهز به قرقره  میلی ٢تا  ١٫۵به ضخامت  متر، سانتی

دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمنی، جای 
مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک 

 دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب روی کار.

٣٠٠٨٠۴ 

 
 

 

١٠۵  
 

 



  نشانی آتش  . وسایل ام سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 عدد 

متر،  سانتی ٧۵×۶۵×٢٠نشانی، به ابعاد تقریبی  جعبه آتش
مجهزبه هوزریل با توپی   متر، میلی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 

متر شلنگ  ٢٠برنجی و شلنگ رابط فشار قوی، به انضمام 
حالته به قطر سه چهارم اینچ،  ٣الستیکی فشارقوی و نازل 

یک در، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ 
وی ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب ت

 کار.

٣٠٠٨٠۵ 

 عدد ۵٠٠,٧٣١  
، مخصوص آتش نشانی، PN16ای  شیرفلکه برنجی دنده

 (یک و یک دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۴٠به قطر نامی 
٣٠٠٩٠١ 

 عدد ١,١٧١,٠٠٠  
، مخصوص آتش نشانی، PN16ای  شیرفلکه برنجی دنده

 (دو و یک دوم اینچ)، بدون کوپلینگ. ۶۵به قطر نامی 
٣٠٠٩٠٣ 

 عدد ٢,٣٨٣,٠٠٠  
 ۶۵(چهار اینچ) با دو ورودی  ١٠٠شیر سیامی به قطر نامی 

 (دو و یک دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ.
٣٠١٠٠١ 

  

 عدد ٣١,٢٠٠,٠٠٠

نشانی ایستاده محوطه ضدیخ به قطر  شیر هیدرانت آتش
 ١٠٠متر (چهار اینچ) با یک خروجی   میلی ١٠٠نامی 
متر (دو و یک   میلی ۶۵خروجی متر (چهار اینچ) و دو   میلی

 دوم اینچ) با درپوش و کوپلینگ آلومینیومی.

٣٠١١٠١ 

  

 عدد ٣١,٨٠٠,٠٠٠

 ١۵٠نشانی ایستاده محوطه به قطر نامی  شیر هیدرانت آتش
متر (چهار   میلی ١٠٠متر (شش اینچ) با یک خروجی   میلی

متر (دو و یک دوم اینچ) با   میلی ۶۵اینچ) و دو خروجی 
 و کوپلینگ آلومینیومی.درپوش 

٣٠١١٠٢ 

  
 عدد ١۴٠,٨۶٠,٠٠٠

شیر کنترل خودکار شبکه اسپرینکلر نوع خشک با کلیه 
متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آالرم 

 (چهار اینچ) به طور کامل. ١٠٠مکانیکی به قطر نامی 

٣٠١٢٠١ 

  
 عدد ٨٠٠,٠٠٠,١۴۵

خشک با کلیه  شیر کنترل خودکار شبکه اسپرینکلر نوع
متعلقات و کمپرسور مربوطه و تریم استاندارد و آالرم 

 (شش اینچ) به طور کامل. ١۵٠مکانیکی به قطر نامی 

٣٠١٢٠٢ 

 عدد ٠٠٠,٢۴۶  
متر (یک  میلی ١٢پاش برنجی (اسپرینکلر) به قطر نامی  آب

 درجه سانتیگراد. ۶٨دوم اینچ) حبابدار با عملکرد در 
٣٠١٣٠١ 

 ٣٠١۴٠١ کیلوگرمی. ۶کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز  عدد ۶۴٨,٠٠٠  

 ٣٠١۴٠٢ کیلوگرمی. ١٢کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز  عدد ١,١٢٢,٠٠٠  

 ٣٠١۴١١ کیلوگرمی. CO2 ۴کپسول خاموش کننده با گاز  عدد ۶۶٣,٠٠٠,١  

 ٣٠١۴١٢ کیلوگرمی. CO2 ۶ کپسول خاموش کننده با گاز عدد ١,٩٢٩,٠٠٠  

 
 

 

١٠۶  
 

 



  نشانی آتش  . وسایل ام سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 عدد ٢,١٨٧,٠٠٠

هوزریل با توپی برنجی و شلنگ رابط فشار قوی، به 
حالته  ٣متر شلنگ الستیکی فشار قوی و نازل  ٢٠انضمام 

 به قطر یک اینچ.

٣٠١۵٠١ 

 
 

 

١٠٧  
 

 



Expansion 

Valve

(Stainless Steel)



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ۵٣,٣۵٣,٠٠٠

نوع شعله غیر مستقیم، لیتر از  ١۵٠پلوپز گازی، به ظرفیت 
با مخزن فوالدی زنگ ناپذیر و بدنه خارجی از فوالد زنگ 
ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، مشعل، ترموکوپل، 

 درجه تنظیم شعله و پایلوت (گیرانه).

٣١٠١٠١ 

  

 دستگاه ۵,۶٨٢,٠٠٠

 ٧۵×٧۵×۵۵اجاق گاز زمینی سه ردیفه، به ابعاد تقریبی 
از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و  متر، با بدنه سانتی

مشعل چدنی، شیرهای برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت 
 کیلو کالری در ساعت. ٢٨٠٠٠حرارتی 

٣١٠١٠٢ 

  

 دستگاه ٨٧١,٠٠٠,۶

اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی  
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز  سانتی١٠٠×١٠٠×۵۵

مشعل چدنی، شیرهای برنجی قطع و وصل گاز، به صفحه و 
 کیلو کالری در ساعت. ۵۴۴٠٠با قدرت حرارتی 

٣١٠١٠٣ 

  

 دستگاه ٢۶٨,٠٠٠,٣۶

ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدنی یک  پارچه، با دو 
تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذیر به ابعاد تقریبی 

فرمان متر، دارای مکانیزم گردان با  سانتی ١٢٠×٩٠×٨۵
دستی، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص گاز، ترموستات، 

 ترموکوپل و پایلوت (گیرانه).

٣١٠١٠۴ 

  
 دستگاه ١١,١۴١,٠٠٠

سیب زمینی سرخ کن گازی، به ابعاد کلی و تقریبی 
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، دارای  سانتی ۶٠×٩٠×٨۵

 روغن.دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و شیرتخلیه 

٣١٠١٠۵ 

  

 دستگاه ١۶,۴٨٩,٠٠٠

اجاق گازفردار رستورانی، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، 
دارای چهارشعله روباز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به 
مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه)، فر 
مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی 

 متر. سانتی ٩٠×٩٠×٨۵

٣١٠١٠۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٧,٠۶۴

اجاق گاز فردار رستورانی، از فوالد زنگ ناپذیر، دارای یک 
صفحه چدنی روغن رو (گریدل) دارای چهارشعله رو باز و 
یک دستگاه فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع و 
وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و فر مجهز به ترموستات و 

 متر. سانتی ٩٠×٩٠×٨۵به ابعاد کلی و تقریبی ترموکوپل، 

٣١٠١٠٧ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١۵,۵٠۴

سماور گازی خودکار، دارای یک مخزن تولیدآب جوش 
لیتر در ساعـت، با دو مخزن در طرفین  ٢٢٠دایم به ظرفیت 

 هر یک، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، با تمام متعلقات.

٣١٠١٠٨ 

 
 

 

١٠٩  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ١٨,٢٢١,٠٠٠

دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی گرمخانه و 
متر، با اسکلـت از پروفیل مجوف  سانتی ١٠٠×١٠٠×١٢٠

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با عایق 
بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، شیر قطع و 

 وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درهای لوالیی.

٣١٠١٠٩ 

  

 دستگاه ٣٠,٩۴٧,٠٠٠

گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
متر، با اسکلـت از پروفیل مجوف  سانتی ٢٠٠×١٠٠×١٢٠

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با عایق 
بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، شیر قطع و 

 ی لوالیی.وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و دارای درها

٣١٠١١٠ 

  

 دستگاه ٢٧٨,٠٠٠,۶

منقل کباب پز، گازسوز رومیزی، از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز 
به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سینی در 

آوری روغن، به ابعاد کلی و تقریبی  زیرمشعلها برای جمع
 متر. سانتی ٩۶×۵۶×٣۶

٣١٠١١١ 

  

 دستگاه ٧٩٣,٠٠٠,۶

گازسوز پایه دار، از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز منقل کباب پز، 
به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت (گیرانه) و سینی در 

آوری روغن، به ابعاد کلی و تقریبی  زیر مشعلها برای جمع
 متر. سانتی ٩۶×۵۶×٨۵

٣١٠١١٢ 

 دستگاه ١۶,۶۶٠,٠٠٠  
رومیزی، با سینی و  ٢٢ماشین چرخ گوشـت برقی نمره 

 ورق فوالد زنگ ناپذیر.کاسه گوشـت از 
٣١٠٢٠١ 

 دستگاه ۴٧٨,٠٠٠,١٨  
رومیزی، با سینی و  ٣٢ماشین چرخ گوشـت برقی نمره 

 کاسه گوشـت از ورق فوالد زنگ ناپذیر.
٣١٠٢٠٢ 

 دستگاه ٢۶,۶۶٩,٠٠٠  
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع رومیزی، با موتوری به 

 کیلو وات. ٠٫٢۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠٣ 

 دستگاه ٣۴٣,٠٠٠,٣۴  
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار، با موتوری به 

 کیلو وات. ٠٫٧۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,١۶,۶۴۵  
ماشین برقی خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمنی، با موتوری 

 کیلو وات. ٠٫٢۵به قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,١۶,۶۴۵  
خردکن برقی، مجهز به سیستم ایمنی، ماشین رنده و سبزی 

 کیلو وات. ٠٫٢۵با موتوری به قدرت حداقل 
٣١٠٢٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,۶٩۶,١٠  
ماشین سیب زمینی خالل کن برقی، دارای موتوری به 

 کیلو وات، با تمام وسایل استاندارد. ٠٫٢۵قدرت حداقل 
٣١٠٢٠٧ 

  
 دستگاه ٠٠٠,١۴,۶٩۵

 ١۵تا  ١٠به ظرفیت ماشین سیب زمینی پوست کن برقی، 
دقیقه)  از نوع ایستاده، با  ٣تا  ١کیلوگرم در هر مرتبه (

 کیلو وات. ٠٫٢۵موتوری به قدرت حداقل 

٣١٠٢٠٨ 

 
 

 

١١٠  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  
 دستگاه ٠٣٠,٠٠٠,٢۶

لیتر، با لگن از فوالد  ٢٠ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت 
زنـگ نزن و سیستم تغییرسرعـت و سه عدد بهمزن 

 کیلو وات. ٠٫۵۵مختلـف، به قدرت حداقل 

٣١٠٢٠٩ 

  
 دستگاه ٣٧٢,٠٠٠,٢۴

 ٢۵ماشین برش اغذیه برقی (ورقه کن)، با تیغه برش به قطر 
متر، بدنه آلومینیومی آنودایز شده و موتوری به قدرت  سانتی

 کیلو وات و مکانیزم تنظیم ضخامـت برش. ٠٫٣۵حداقل 

٣١٠٢١٠ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٨۵,۴١۴

با بدنه ای از فوالد زنـگ  ماشین ظرفشویی برقی خودکار،
ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمـپ شستشو، کنترلهای 

 ۵٠× ۵٠سبد( ٢٠٠الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
کیلو  ١٫١۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانتی
 وات.

٣١٠٢١١ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٣۶,١٨۶

فوالد زنگ ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه ای از 
ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمـپ شستشو، کنترلهای 

 ۵٠× ۵٠سبد( ١٠٠الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
کیلو  ٠٫٧۵متر) درساعـت و موتوری با قدرت حداقل  سانتی
 وات.

٣١٠٢١٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١١٠,٠٨۶

ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار، با بدنه ای از فوالد 
ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی، پمـپ شستشو و زنـگ 

 ۵٠× ۵٠سبد ( ۵٠کنترلهای الزم، به ظرفیت تقریبی 
 متر) در ساعـت. سانتی

٣١٠٢١٣ 

  

 دستگاه ٢٢٩,٠٠٠,۴۵

یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخلی از ورق آلومینیوم 
و خارجی (قابل رویت) از ورق فوالد زنـگ ناپذیر، مجهز 

کندانسورهوایی و کنترلهای الزم، به ابعاد کلی به کمپرسور و 
 متر. سانتی ١٧٠×٨٠×٢٠۵و تقریبی 

٣١٠٣٠١ 

  

 دستگاه ٠٠٨,٠٠٠,٣۶

فریزر شـش در، بابدنه خارجی (قابل رویت) از ورق 
فوالدزنـگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور هوایی و 

 ١٧٠×٧۵×٩٠کنترلهای الزم، به ابعاد کلی و تقریبی 
 متر. سانتی

٣١٠٣٠٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢۶,۶٨۵

بطری سردکن با درهای کشویی، با بدنه خارجی (قابل 
رویت) از ورقه فوالد زنـگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و 
کندانسور هوایی و کنترلهای الزم به ابعاد کلی و تقریبی 

 متر. سانتی ١۶٠×٧۵×١١٠

٣١٠٣٠٣ 

 دستگاه ۵٠,٠٨٠,٠٠٠  
 ٢۴کیلوگرم در  ٢٠٠به ظرفیت نامی ماشین یخ سازی، 

 کیلوگرم. ٢٠٠ساعـت، با مخزنی به گنجایش 
٣١٠٣٠۴ 

 
 

 

١١١  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ٠٠٠,۴۴,۵٢۶  
 ٢۴کیلوگرم در  ١٠٠ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی 

 کیلوگرم. ١۵٠ساعـت، با مخزنی به گنجایش 
٣١٠٣٠۵ 

 ٣١٠۴٠١ مترمکعـب. ١۵تا  ١٠سردخانه، با حجم داخلی  مترمکعب ۴٢٧,٠٠٠,٢٣  

 ٣١٠۴٠٢ مترمکعـب. ٢٠تا ١۵سردخانه، با حجم داخلی بیش از  مترمکعب ٠٠٠,٢٣,٩۶۵  

 ٣١٠۴٠٣ مترمکعـب. ٣٠تا ٢٠سردخانه، با حجم داخلی بیش از  مترمکعب ٠٠٠,۶٢۴,٢٠  

  

 مترمربع ٠٠٠,١٠,١٢۶

هود مرکزی سقفی یا دیواری، ساخته شده از ورق آلومینیوم 
متر، با اسکلـت از پروفیل  یک میلیآنودایزشده به ضخامـت 

گیر آلومینیومی به  آهنی مجوف، مجهز به فیلترهای چربی
متر، قابل تعویض و شستشو با سطح  سانتی ۵ضخامـت 

مترمربع به ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر  ٠٫٢۵حداقل 
هود، سیم کشی در لوله فوالدی، چراغهای ضد رطوبت به 

متر مربع سطح بخار گیر، با  ١٫۵شمار یک عدد برای هر 
مجرای خروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کانال کشی، با 

 وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط.

٣١٠۵٠١ 

  

 مترطول ۶,۴٢٢,٠٠٠

 ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨میزکار، با رویه فوالد زنـگ ناپذیر 
متر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و صداگیری شده  میلی

متر از فوالد  سانتی ۴×۴دارای پایه های پروفیل اسـت، 
 ٨۵و ارتفاع  ۶۵زنـگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 

متر با یک طبقه مشبـک گالوانیزه در زیر. در میزهای  سانتی
متر لبه داشته  سانتی ۵دیواری رویه سمت دیوار باید حداقل 

 باشد.

٣١٠۵٠٢ 

  

 مترطول ۶,۵٨٠,٠٠٠

 ۵چوب جنگلی به ضخامـت کلی تا میزکار، با رویه ای از 
متر از فوالد  سانتی ۴×۴متر، دارای پایه های پروفیل  سانتی

 ٨۵و ارتفاع  ۶۵زنـگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 
 متر، با یک طبقه مشبـک گالوانیزه در زیر. سانتی

٣١٠۵٠٣ 

  
 دستگاه ۴١١,٠٠٠,٢

کشوی میز از ورق فوالد زنـگ ناپذیر دو جداره، با قاب 
 ۵٠متر و جعبه کشو به عمق  سانتی ۵٠×١٢کشو به ابعاد 

 متر، با دستگیره، ریل و قرقره بلبرینگی. سانتی

٣١٠۵٠۴ 

  

 دستگاه ٣,٨١٩,٠٠٠

 ۵٠×۵٠×٣٠تخته ساطور، از چوب سخـت جنگلی به ابعاد
متر، که به وسیله پیچ و مهره قطعات چوب به یکدیگر  سانتی

فوالد  ۵×۵پروفیل محکم شده و روی چهار پایه فلزی از 
 متر. سانتی ٨۵زنـگ ناپذیر قرار گرفته اسـت، به ارتفاع کلی 

٣١٠۵٠۵ 

 
 

 

١١٢  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ١۴٩,٠٠٠,١۵

متر،  سانتی ٨۵×٢۴٠×۶۵میز لگن دار، به ابعاد کلی و تقریبی 
دارای دولگن پرس شده به ابعاد تقریبی هر لگن 

متر، که رویه میز دارای شیارهای  سانتی ٣٠×۶٠×۴۶
 برای جلوگیری از جمع شدن آب باشد.برجسته 

٣١٠۵٠۶ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٢,٣٣۵

های فلزی، به ابعادکلی و تقریبی  میز لگن دار، با پایه
متر، دارای دولگن پرس شده به ابعاد  سانتی ٨۵×١٨٠×۶۵

متر، که رویه میز دارای  سانتی ٣٠×۶٠×۴۶تقریبی هر لگن 
 باشد. شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب

٣١٠۵٠٧ 

  

 دستگاه ١١,٩٩٩,٠٠٠

تانـک شستشوی سبزی و سیب زمینی لبه دار، با بدنه ای از 
های گرد به شکل پرس شده،  فوالد زنگ ناپذیر و گوشه

متر، به  سانتی ٣٠دارای زیرآب، سرریز و صافی به عمق 
متر، دارای پایه های  سانتی ١٢٠×۶۵×٨۵ابعاد کلی و تقریبی 

 متر از فوالد زنگ ناپذیر. سانتی ۴×۴فلزی از پروفیل 

٣١٠۵٠٨ 

  
 دستگاه ۴,۶٢٨,٠٠٠

 ١٢٠×٨٠شبکه دیگ شوی، شامل یک صفحه به ابعاد 
متر از فوالد  سانتی ۵×۵متر، متشکل از ناودانیهای  سانتی
 متری قرار گرفته است. سانتی ۵ناپذیر که با فاصله  زنگ

٣١٠۵٠٩ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١٢,١٣۵

چهار طبقه، متشکل از ناودانیهای  قفسه نگهداری دیگ،
متر از فوالد زنگ ناپذیر، که در کالفی از فوالد  سانتی ۵×٣

 ۵زنگ ناپذیر مستحکم شده است. ناودانیها به فاصله 
 ۵×۵های قفسه نبشی  متر، از یکدیگر قرار دارند، پایه سانتی
متر، از فوالد زنگ ناپذیر، ابعاد کلی و تقریبی قفسه  سانتی

 متر است. سانتی ٢٠٠×١٠٠×۶٠

٣١٠۵١٠ 

  

 دستگاه ۶٢٠,٠٠٠,٧

قفسه نگهداری ظروف تمیز، چهار طبقه از ورق فوالد زنگ 
متری، که لبه های آن از چهار طرف به داخل  ناپذیر یک میلی

متری از  سانتی ۵×۵خم شده است و دارای چهار عدد نبشی 
 متری فوالد زنگ ناپذیر اسـت، به ابعاد کلی میلی ١٫٢۵ورق 

 متر. سانتی ٢٠٠×۴٢×٩٢و تقریبی 

٣١٠۵١١ 

  
 دستگاه ٠٠٠,٨,٣٧۶

قفسه سیخ کباب، دارای شـش طبقه، از ورق فوالد زنگ 
ناپذیر که از یک طرف برای قراردادن سیخ باز است، به 

 متر. سانتی ۵٠×۶٠×۴٠ابعاد کلی و تقریبی 

٣١٠۵١٢ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۴,۴٧۶

مکعـب، که ابعاد کلی محفظه نگهداری از حبوبات، به شکل 
متر از ورق فوالد زنگ ناپذیر  سانتی ٧٠×۶٠×۶٠و تقریبی 
متری و دارای یک عدد در، در قسمـت فوقانی و  یک میلی

 چهار چرخ الستیکی در زیر است.

٣١٠۵١٣ 

 
 

 

١١٣  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ٧۵٩,٠٠٠,١۴

حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کلی و تقریبی 
ناپذیر و لگن از متر از فوالد زنـگ  سانتی ١٧٠×٨۵×٧۵

متر اسـت که در تمام  سانتی ٢۵فوالد زنگ ناپذیر به عمق 
طول اسکلـت دارای سوراخی در گوشه به قطر دو و یک 
دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و یک شبکه در قسمـت پایانی 

 از فوالد زنـگ ناپذیر و قابل برداشـت.

٣١٠۵١۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۶٣۴,٨

یک لگن از فوالد زنـگ ناپذیر لگن متحرک، تشکیل شده از 
متر، دارای زیرآب  سانتی ۶٠×۴۶×٣٠به ابعاد کلی و تقریبی 

هایی از فوالد زنگ ناپذیر نصب  و درپوش که به روی پایه
شده و دارای چهار چرخ الستیکی میباشد که دو عددآن 

 مجهز به ترمز اسـت.

٣١٠۵١۵ 

  

 دستگاه ٨,٠٠٨,٠٠٠

ابعاد کلی و ترولی حمل غذا و ظروف، به 
متر از ورق فوالد زنگ ناپذیر به  سانتی ٩٠×٨۵×۵٠تقریبی

متر، با کالف بندی و پایه های لوله ای از  ضخامـت یک میلی
فوالد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد چرخ الستیکی که دو 

 عددآن مجهز به ترمز اسـت.

٣١٠۵١۶ 

  

 دستگاه ٢٣,٢٩٣,٠٠٠

گرم، به ابعاد کلی و  ترولی گرم برای حمل و نگهداری غذای
متر با بدنه خارجی از ورق  سانتی ١٠۵×۵۵×٩٠تقریبی 

متری، دارای چهار عدد لگنچه  فوالد زنـگ ناپذیر یک میلی
متر، دو عدد  سانتی ٢٠تا ١۵سلـف سرویس دردار به عمق 

یک یکم ودو عدد یک دوم در قسمـت باالیی و لگنچه ای 
به المنـت  با درهای کشویی در قسمـت پایین، مجهز

حرارتی خشـک، به ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید 
کننده دستگاه، جداره ها کال عایق حرارتی  خاموش و روشن

شده. ترولی دارای چهار چرخ الستیکی اسـت که دو عددآن 
 مجهز به ترمزمی باشد.

٣١٠۵١٧ 

  

 دستگاه ١٣,٩٨١,٠٠٠

ورق فوالد کانتر سینی و قاشق و چنگال، با رویه ای از 
متر و به ابعاد کلی  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ زنـگ ناپذیر

متر، که دارای یک طبقه برای  سانتی ٨٠×١١٠×١۶٠و تقریبی 
قراردادن سینی و همچنین دو طبقه برای نگهداری کارد، 

های فلزی  قاشق و چنگال اسـت. کانتر به طور کامل از قاب
 دکوراتیو شده است.

٣١٠۵١٨ 

 
 

 

١١۴  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ١٩٠,٠٠٠,٢۴

کانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فوالد 
متر، کالف بندی،  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨زنـگ ناپذیر 

پایه ها، جدارها و درهای کشویی دوجداره کال از 
متری، به ابعاد کلی و تقریبی  فوالدزنـگ ناپذیر یک میلی

ام کانتر از قابهای فلزی متر، جبهه و تم سانتی ١٨٠×٨٠×٨۵
 دکوراتیو شده است.

٣١٠۵١٩ 

  

 دستگاه ٠٠٠,١١۴,٢۵

کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف 
متر،  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨از فوالد زنـگ ناپذیر 

ها و جدارها فوالد زنـگ ناپذیر یک  کالف بندی، پایه
 ١٨٠×٨٠×٨۵متری ابعاد کلی و تقریبی  میلی

متراسـت، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو  سانتی
 شده اسـت.

٣١٠۵٢٠ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٢۶,۵٨۴

کانتر زیر سماوری، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف 
متر،  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨از فوالد زنـگ ناپذیر 

دوجداره، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی 
متر،  به ضخامـت یک میلی ١٨٫٨کال از فوالد زنـگ ناپذیر 

جبهه  متر اسـت، سانتی ١٨٠×٨٠×٨۵به ابعاد کلی و تقریبی 
و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده و مجهز به یک 

متر اسـت، به  سانتی ١۵تشتـک شبکه دار آب رو به عرض 
ه فاضالب طوری که آب اضافی سماور از طریق شبکه ب

 مرتبط شود.

٣١٠۵٢١ 

  

 دستگاه ۶٣٨,٠٠٠,٣٨

کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با طبقات 
 ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨مشبـک از فوالد زنـگ ناپذیر 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو  میلی
به  ١٨٫٨جداره عایق شده، کال از فوالد زنـگ ناپذیر 

متر، گرمایش با المنـت حرارتی خشـک  یک میلیضخامـت 
از فوالد زنـگ ناپذیر به قدرت حداقل سه کیلو وات، با 
کنترل ترموستاتیک و با کلید قطع و وصل، چراغ سیگنال، به 

متر، جبهه و تمام  سانتی ١٨٠×٨٠×٨۵ابعاد کلی و تقریبی 
 های فلزی دکوراتیو شده اسـت. کانتر از قاب

٣١٠۵٢٢ 

 
 

 

١١۵  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ٣٧,٩۵١,٠٠٠

  کانتر گرم (بن ماری)، با رویه تقویت شده برای تشتک آب
 ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨گرم و بدنه از فوالد زنگ ناپذیر 

متر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای کشویی دو  میلی
به  ١٨٫٨جداره عایق شده، کال از فوالد زنگ ناپذیر 

گرم عایق شده در متر، بایک وان آب  ضخامـت یک میلی
 ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨سطح باال از ورق فوالد زنگ ناپذیر 

متر، دارای ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که به  میلی
وسیله المنتهای حرارتی از نوع آبی گرم میشود و در قسمـت 

ای مجهز به درهای کشویی و المنتهای  زیرین کانتر، قفسه
مجهز به ترموستات، کلید برقی حداقل سه کیلووات. کانتر 

قطع و وصل، شیر شناور، سرریز و تخلیه اسـت. قسمتهای 
به  ١٨٫٨قابل رویت کانتر از ورق فوالد زنـگ ناپذیر 

 ١٨٠×٨٠×٨۵متر و به ابعاد کلی  ضخامـت یک میلی
متر، جبهه و نمای کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده  سانتی
 اسـت.

٣١٠۵٢٣ 

  

 دستگاه ٠٠٠,۵٣,٠٩۶

کانتر سرد (یخچالی)، با رویه صاف از ورق فوالد زنـگ 
متر، با محفظه دو جداره  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

عایق شده (با پالستوفوم) و درهای مخصوص یخچالی (با 
لوال و یراق آالت مخصوص)، جدارهای داخل و خارج با 

د کالف بندی، پایه ها و طبقه های مشبـک داخل، کال از فوال
زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آالت برودتی، با کندانسور 

کیلو وات و کنترلهای مورد  ٠٫١۵هوایی به قدرت حداقل 
 متر. سانتی ١٨٠×٨٠×٨۵لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

٣١٠۵٢۴ 

  

 دستگاه ٠٠٠,٣٨,١٨۶

کانتر سرد (یخچالی)، با رویه صاف از ورق فوالد زنگ 
متر، با محفظه دو جداره  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

عایق شده (با پالستوفوم) با درهای مخصوص یخچالی 
(با لوال و یراق آالت مخصوص)، جدارهای داخل و خارج 
با کالف بندی، پایه هاو طبقه های مشبـک داخل، کال از 
فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به ماشین آالت برودتی، با 

کیلووات و  ٠٫١۵کندانسور هوایی به قدرت حداقل 
 ١٨٠×٨٠×٨۵کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

متر و مجهز به تشتک سرد شونده از ورق فوالد زنـگ  سانتی
متر، به ابعاد تقریبی  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨ناپذیر 

متر و عایق شده، با ماشینهای برودتی  سانتی ١١٠×۵٠×١۵
 ترلهای الزم.کیلووات و کن ٠٫١۵مستقل به قدرت حداقل 

٣١٠۵٢۵ 

 
 

 

١١۶  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 دستگاه ٠٠٠,١٢,١١۵

به  ١٨٫٨کانتر صندوق، با رویه از فوالد زنگ ناپذیر 
دار  متر، دارای یک عدد کشوی قفل میلی ١٫٢۵ضخامـت 

مناسب، برای استفاده یک دستگاه ماشین صندوق به ابعاد 
و کال از  Lمتر، به شکل  سانتی ١٣٠×۴٠×٨۵کلی و تقریبی 

 ورق فوالد زنگ ناپذیر و جبهه دکوراتیو.

٣١٠۵٢۶ 

  

 مترطول ٢,٩٩٣,٠٠٠

رف روی سلـف سرویس، شامل پایه از پروفیل فوالدی 
زنگ ناپذیر، دارای یک شاخک که روی آن یک طبقه از 

متر، به طور افقی قرار  سانتی ٢۵فوالد زنگ ناپذیر به عرض 
 دارد.

٣١٠۵٢٧ 

 مترطول ٠٠٠,۵٩۵,١  
دیواره حفاظ شیشه ای، برای تعبیه در جلوی رف، با 

 متر. بستهای الزم به ضخامـت هشـت میلی
٣١٠۵٢٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٩٩۶

ریل هدایت سینی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، که سه عدد 
برآمدگی در طول ریل تعبیه شده و به وسیله گونیاهایی از 

 فوالد زنگ ناپذیر به بدنه کانترها متصل است.

٣١٠۵٢٩ 

  

 مترطول ٠٠٠,١,٨٣۴

متر، ساخته شده از  سانتی ٩٠نرده هدایت مشتری، به ارتفاع 
های چدنی  های فوالدی زنگ ناپذیر قایم که در پایه لوله

های  مدور تراش شده جاسازی و استوار گشته است. لوله
متری، به وسیله زنجیرهای  سانتی ١٢٠های  قایم در فاصله

 متصل شده است.دکوراتیو به یکدیگر 

٣١٠۵٣٠ 

 دستگاه ٠٠٠,٢١۶,۴  
کیلوگرم، با صفحه تخـت  ٢٠٠ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 و وزنه جدا، ساخـت داخل.
٣١٠٧٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٢۵۴,۶  
کیلوگرم، باصفحه تخـت  ۵٠٠ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 و وزنه جدا، ساخـت داخل.
٣١٠٧٠٢ 

  

 مترطول ٧,٩۶٩,٠٠٠

زمینی، بابدنه ساخته شده ازآهن رنـگ شده، به کابینـت 
متر، رویه کابینـت از ورق  ضخامـت حداقل یک میلی

متر، با  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨فوالدی زنگ ناپذیر 
ای در قسمـت عقـب که به طور یکپارچه از زیر تقویت و  لبه

صداگیری شده است. رویه درهای دو جداره کابینـت از 
به ضخامـت  ١٨٫٨ه فوالد زنـگ ناپذیر قطعات کشیده شد
متر اسـت. درها به وسیله لوالهای فلزی  حداقل یک میلی

به بدنه متصل بوده و دارای دستگیره اسـت. کابینـت دارای 
به  ١٨٫٨طبقه میانی قابل تنظیم و از فوالد زنگ ناپذیر 

متر و دارای پایه های قابل تنظیم  میلی ١٫٢۵ضخامـت 
 ۶۵ای تقویتی زیر اسـت، عمق کلی جوش شده به ریله

 متر است. سانتی ٨۵متر و ارتفاع آن  سانتی

٣١٠٨٠١ 

 
 

 

١١٧  
 

 



  آشپزخانه  . لوازم و یکم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 مترطول ٣٠٠,٠٠٠,۶

کابینـت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنـگ 
متر، با رویه، درهای دو جداره از  شده به ضخامـت یک میلی

به ضخامـت یک  ١٨٫٨فوالد کشیده شده زنـگ ناپذیر 
متر، که به وسیله لوالهای فلزی به بدنه متصل اسـت و  میلی

دارای یک طبقه میانی قابل تنظیم از فوالد زنـگ ناپذیر 
 ٣٠متر اسـت، کابینـت به عمق  میلی ١٫٢۵به ضخامـت  ١٨٫٨

 متر اسـت. سانتی ۶٠و ارتفاع 

٣١٠٨٠٢ 

  

 مترطول ۵,۶٣٩,٠٠٠

گالوانیزه، با یک کابینـت زمینی، ساخته شده از ورق فوالدی 
دسـت رنـگ روغنی و یا ورق فوالدی سیاه با دو دسـت 
رنـگ ضدزنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، به ضخامـت 

متری و روکش از  میلی ١٨متر، با رویه ای از نئوپان  یک میلی
متر و ارتفاع  سانتی ۵٠فرمیکای استخوانی، کابینـت به عمق 

 متر است. سانتی ٨۵

٣١٠٨٠٣ 

 
 

 

١١٨  
 

 



(100 psi)

100 psi

(U.S Gal.)



 گیر . سختی و دوم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ۴۴,۶۴٠,٠٠٠  
 ٣٠٠٠٠با کنترل دستی، به قدرت تصفیه  دستگاه سختی گیر

 لیتر در دقیقه. ٢۶گرین و جریان آب 
٣٢٠١٠٢ 

 دستگاه ۴٩,٧١٨,٠٠٠  
 ۶٠٠٠٠دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴۵گرین و جریان آب 
٣٢٠١٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,٣۵۶,۵۶  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ٨٣گرین و جریان آب  ١٠٠٠٠٠
٣٢٠١٠۴ 

 دستگاه ۶۶٩,٠٠٠,٨١  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٢٠گرین و جریان آب  ٢٠٠٠٠٠
٣٢٠١٠٧ 

 دستگاه ٩۶,۶٠٠,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٩٠تا  ١٢٠گرین و جریان آب  از  ٢٧٠٠٠٠
٣٢٠١٠٩ 

 دستگاه ٠٠٠,١١٣,١۶۵  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٩٠گرین و جریان آب  ٣۶٠٠٠٠
٣٢٠١١٠ 

 دستگاه ٠٠٠,١۴١,٨٠۴  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ٣٢٠تا  ١٩٠گرین و جریان آب از  ۴۵٠٠٠٠
٣٢٠١١٣ 

 دستگاه ٧٧٠,٠٠٠,١٧۵  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴٢٠تا  ٣٢٠گرین و جریان آب از  ۶٣٠٠٠٠
٣٢٠١١۶ 

 دستگاه ٧٣٨,٠٠٠,٢٠۴  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 در دقیقه. لیتر ۴٩٠تا  ۴۵٠گرین و جریان آب از  ٨۴٠٠٠٠
٣٢٠١١٨ 

 دستگاه ٢۶٢,٩٣٢,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴٩٠گرین و جریان آب  ١١١٠٠٠٠
٣٢٠١١٩ 

 دستگاه ۶٠,٧١٣,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ٢۶گرین و جریان آب  ٣٠٠٠٠
٣٢٠٢٠١ 

 دستگاه ۶۴,۵٧٣,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴۵گرین و جریان آب  ۶٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,٧٩,٠٢۵  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ٨٣گرین و جریان آب  ١٠٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٣ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٧۴,١٢٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٢٠گرین و جریان آب  ٢٠٠٠٠٠
٣٢٠٢٠۶ 

 دستگاه ١٣١,٧۵١,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٩٠تا  ١٢٠گرین و جریان آب از  ٢٧٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٨ 

 دستگاه ١۵٠,٧۵٠,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ١٩٠گرین و جریان آب  ٣۶٠٠٠٠
٣٢٠٢٠٩ 

 
 

 

١٢٠  
 

 



 گیر . سختی و دوم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ١۶۵,۴٨٨,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ٣٢٠تا  ١٩٠گرین و جریان آب از  ۴۵٠٠٠٠
٣٢٠٢١٢ 

 دستگاه ٢٢٠,٧۶٣,٠٠٠  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴٢٠تا  ٣٢٠گرین و جریان آب از  ۶٣٠٠٠٠
٣٢٠٢١۵ 

 دستگاه ۶٢٩,٠٠٠,٢۶٨  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴٩٠تا  ۴۵٠گرین و جریان آب از  ٨۴٠٠٠٠
٣٢٠٢١۶ 

 دستگاه ٠٢٩,٠٠٠,٣١۵  
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 

 لیتر در دقیقه. ۴٩٠گرین و جریان آب  ١١١٠٠٠٠
٣٢٠٢١٧ 

 
 

 

١٢١  
 

 



Shell And Tube

U



 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

  

 کیلوگرم ۶۵,۴٠٠

مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، 
ها و مشخصات،  به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه

های  شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه
 مربوط.

٣٣٠٢٠١ 

  

 کیلوگرم ۶۵,۵٠٠

مخزن باز (اتمسفریک)، ساخته شده از ورق فوالدی 
ها و  گالوانیزه، به ابعاد و ضخامـت تعیین شده درنقشه

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با 
 های مربوط. پایه

٣٣٠٣٠١ 

  

 کیلوگرم ۴٧,٩٠٠

سیاه به ابعاد و مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن 
ضخامـت تعیین شده در نقشه ها و مشخصات، با یک 
دست رنگ ضد زنگ، و دوال گونی و سه قشر قیر برای 
مخازن دفنی، با یک دست رنـگ ضد زنـگ و دو دست 
رنـگ اکلیل برای مخازن زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید 

 و بوشنهای الزم.

٣٣٠۴٠١ 

  

 فوت مربع ۵٠٠,٩۴١

ساخته شده با لوله مسی بدون درز، برای نصـب کویل، 
داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجی، به ظرفیت حرارتی 
مشخـص شده در جدول مشخصات، به انضمام فلنج، 

 واشر و پیچ و مهره الزم.

٣٣٠۵٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٣۵,٣  
فوت مربع) و  ٢٫۵متر مربع (٠٫٢٣مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ١٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,۶٧۵,٩  
فوت مربع) و  ٨متر مربع (٠٫٧۴مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ١۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٢ 

 دستگاه ١۶,۴٨٩,٠٠٠  
فوت مربع) و  ١۵متر مربع (١٫٣٩مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ٢٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٣ 

 دستگاه ٢٧,٩۵٩,٠٠٠  
فوت مربع) و  ٢٧متر مربع ( ٢٫۵١مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ٢۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٢۴,۵۵  
فوت مربع) و  ۶١متر مربع ( ۵٫۶٧مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ٣٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۵ 

 دستگاه ٧۴,۶۴٠,٠٠٠  
فوت مربع) و  ٨٣متر مربع ( ٧٫٧١مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ٣۵٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,٨٧,٧٧۵  
فوت مربع) و  ١٠٧متر مربع ( ٩٫٩۴مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ۴٠٠قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٧ 

 دستگاه ٠٠٠,١۴۵,١٠۶  
فوت مربع)  ١٢٩متر مربع ( ١١٫٩٨مبدل، با سطح حرارتی 

 متر. میلی ۴۵٠و قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٨ 

 
 

 

١٢٣  
 

 



 ها و مبدل  زناخ. م و سوم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

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

 دستگاه ١٣٨,٧٣٩,٠٠٠  
فوت مربع)  ١٧٠متر مربع ( ١۵٫٧٩ مبدل، با سطح حرارتی

 متر. میلی ۵٠٠و قطر پوسته 
٣٣٠۶٠٩ 

 
 

 

١٢۴  
 

 



 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  سی  فصل

 
  مقدمه

 
 . است شده    زیر درج  در جدول  فصل  این  هاي مختصر گروه  و شرح  مورد نیاز، شماره  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  به .1
 هستند.  فصل  این  از شمول  خارج  لوله  براي  اي کارخانه  ساخته پیش  هاي بست .2
 
 

 ها گروهمختصر   و شرح  شماره  دولج
 مختصر گروه شرح گروه شماره
 . یا آویز فوالدي گاه ، تکیهبست 01
 . یا آویز آلومینیومی  گاه ، تکیهبست 02
03 ---- 
04 ---- 
 ). غلطک (با  هادي  هاي گاه تکیه 05

 
 

 

١٢۵  
 

 



 ها گاه تکیه و ها . بست و چهارم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۶١,٧٠٠

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
ناودانی، گرد، نبشی،  ها، ساخته شده از تسمه، میل و دستگاه

و   پروفیلهای مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره
اتصاالت الزم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست 

 رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات.

٣۴٠١٠١ 

  

 کیلوگرم ١٧۵,۵٠٠

بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن لوله، 
سایر پروفیلها، ها، ساخته شده از تسمه و  کانال و دستگاه

و اتصاالت الزم، طبق نقشه ها و   همراه با پیچ و مهره
 مشخصات.

٣۴٠٢٠١ 

  

 کیلوگرم ٩٠,٣٠٠

تکیه گاه،  آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلطک چدنی و 
گرد، پیچ و مهره و اتصاالت  پایه از نبشی یا ناودانی با میل

الزم،  با یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ 
 روغنی.

٣۴٠۵٠١ 

 
 

 

١٢۶  
 

 



  دستمزدی  . کارهای و پنجم  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  دستمزدی  . کارهای و پنجم  سی  فصل

 
  مقدمه

 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  براي، موضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
، شامل  مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

و   تهیهدستورالعمل کاربرد،  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می  درج  فصلاین در 

 تورالعمل کاربرد.) دس4-5) و (3-5)، (2-5. هزینه تهیه مدارك و انجام خدماتی مانند موارد درج شده در بندهاي (1-2

 
 

 

١٢٧  
 

 



  دستمزدی  . کارهای پنجم و  سی  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

  

 

 

 
 

 

١٢٨  
 

 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه 
 
کار،   اجراي  یزمان  برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  عملیات  اجراي  براي  شود که می  القطا  مصالحی کار، به پاي  مصالح. 1

ورود   باشد. هنگام  یا شمارش  گیري اندازه  قابل  شود که نگهداري  شکلی به  طور مرتب به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات  طبق
 شود.  تنظیم  نظارت  ، با حضور دستگاه است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع آن در  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه به  مصالح

کار   پاي  واحد مصالح  ، بهاي مربوط  فصل  هاي واحد ردیف  بهاي ، بهاین پیوست 1  شماره  جدولدر   شده  درج  متوسط  ضرایب  با اعمال. 2

 شود. می  تعیین

،  منظم  صورت به  در کارگاه  مصالح  کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  ، هزینۀاین پیوست 2  شماره  جدول  هاي ردیف بهاي واحددر . 3

 نخواهد شد.  ، انجام کیلومتر مصالح 30مازاد بر   حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  منظور

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه يپا  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  هنگام. 4

وضعیتها منظور   پیمانکار، در صورت  پیشنهاديضریب  باالسري و ضریب  اي، ضریب منطقه با احتسابو  3 ،2  بندهاي  کار، موضوع پاي
 شود. می

  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به  ، متعلق هاي موقتوضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  تمام. 5

  از صورت  از کسر آن  ، پس حالت  باشد. در این  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  عملیات  اجراي  براي  که  ، مگر مصالحی نخواهد داشت  کارگاه
  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  و موافقت  نظارت  تواند با پیشنهاد دستگاه باشد)، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت  (چنانچه وضعیت

 کند.

  در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتومس. 6

 کند. نگهداريباشد،   مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  موقت  هاي وضعیت  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، منحصراً براياین پیوست 2یا  1  شماره  هاي جدولاز   حاصل  مصالح  نرخ. 7

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است  شده  منظور

کار منظور شود.  پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  صورت  ، و همچنین موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  در آخرین. 8

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به  و متعلق  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف  مصالح
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 کار ها براي تعیین قیمت مصالح پاي متوسط قابل اعمال به بهاي واحد ردیف: ضرایب 1جدول شماره 

 

 ضریب عنوان فصل فصل  شماره ضریب عنوان فصل فصل شماره 
 90/0 کولر آبی ودوم بیست 85/0 شیرها هفتم
 90/0 کولر گازي وسوم بیست 90/0 قطعه انبساط هشتم

 85/0 الکتروپمپ وچهارم بیست 85/0 گیر لرزه نهم
 60/0 عایق وپنجم بیست 85/0 صافی یازدهم

 90/0 دستگاههاي مبرد وهفتم بیست 80/0 دیگ حرارتی آب گرم دوازدهم
 85/0 کننده برج خنـک وهشتم بیست 90/0 دیگ بخار سیزدهم

 70/0 لوازم بهداشتی، شیرهاي بهداشتی ونهم بیست 90/0 مشعل چهاردهم
 85/0 نشانی وسایل آتش ام سی 90/0 گیري اندازههاي کنترل و  دستگاه پانزدهم

 85/0 لوازم آشپزخانه ویکم سی 85/0 کن گرم آب شانزدهم
 85/0 گیر سختی ودوم سی 90/0 آب سردکن هیجدهم
 80/0 مخازن و مبدلها وسوم سی 85/0 دریچه هوا و دودکش نوزدهم

 60/0 گاهها بستها و تکیه وچهارم سی 90/0 هواکش بیستم
  90/0 هیتر کویل، یونیت فن ویکم بیست
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 کار ياز مصالح پا یبخش ها فیواحد رد ي: بها2جدول شماره 

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ لوله فوالدی سیاه درزدار. کیلوگرم ۴٠٠,٢٩  

 ۴١٠٢٠١ لوله فوالدی سیاه بدون درز. کیلوگرم ٣٠٠,٣۵  

 ۴١٠٣٠١ لوله فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ۴٣,٣٠٠  

 ۴١٠۴٠١ لوله چدنی فاضالبی. کیلوگرم ٣۵,۶٠٠  

 ۴١٠۴٠٢ اتصال چدنی فاضالبی.قطعات  کیلوگرم ۶۶,۴٠٠  

 ۴١٠۶٠١ لوله پی.وی.سی. کیلوگرم ۵۵,۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ قطعات اتصال پی.وی.سی. کیلوگرم ۵٠٠,٨٠  

 ۴١٠٩٠١ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی. کیلوگرم   

 ۴١١٠٠١ لوله آزبسـت سیمان فاضالبی ضد سولفات. کیلوگرم   

 ۴١١١٠١ لوله مسی. کیلوگرم ٠٠٠,٣۴۵  

  
١۵١,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 رادیاتور فوالدی.

۴١١٣٠١ 

  
٢١٢,٠٠٠ 

یکصد کیلو 
کالری در 

 ساعت
 رادیاتورآلومینیومی.

۴١١۴٠١ 

 ۴١١۵٠١ ورق گالوانیزه. کیلوگرم ٣۶,۴٠٠  

 ۴١١۶٠١ متر. میلی ٢۵عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ١٠٠,١۵  

 ۴١١۶٠٢ متر. میلی ۵٠عایق پشم شیشه با کاغذ کرافـت به ضخامـت  مترمربع ٠٠٠,٢۵  
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   طبقات  . ضریب٢  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
   طبقات  . ضریب٢  پیوست

 
  ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در این  شده  درج  هاي قیمت :طبقات  . ضریب1

از   ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف  تر از طبقه و پایین  باالتر از همکف  کار در طبقات
 شود. ، منظور می عملیات  اجراي  و در برآورد هزینه  زیر تعیین  شرح به  طبقات  کار، ضریب  اجراي  سختی  و همچنین  طبقات به  آن  حمل

باالتر از   بقهط  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بناي  سطح .1ـ1
،  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب همکف  طبقه

 شود. می  ، ضربn  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین و به 3  در ضریب
  طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساس ، به زیر همکف  تر از طبقه پایین  هر طبقه  زیربناي  سطح .2ـ1

  طبقه  سومین  يزیربنا  ، سطح2  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه  پایین
  ، ضربm  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین و به 3  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین

 شود. می

  محوطه به  کار مربوط  اقالم  استثناي (به  هر ساختمان  براي  طور جداگانه به  که  است  آید، ضریبی می  دست زیر به  از رابطه  که )P(  طبقات  ضریب. 3ـ1

 شود. می  ، اعمال مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به   ) محاسبه سازي

کند و این تغییرات به اجرا در آیـد فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس         چنانچه در حین اجراي کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر. 1-4

بینـی   بـیش  pشود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شـده ضـریب    ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می
ورد محاسبه شود ولی در حین اجراي کار و تغییر نقشـه، اسـتحقاق   در برآ pاي باشد که نباید ضریب   هاي اجرایی به گونه شده باشد. چنانچه نقشه

 شود. ها اعمال می را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت pدریافت ضریب 
 

 

 0Fهمکف =   زیربناي  سطح 
 1F =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2F=   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3F=   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Fn=   همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  سطح 
 0B=   زیر همکف  طبقه  زیربناي  سطح 

 1B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  سطح 
 

 S=   زیرهمکف  تر از طبقه پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات  ، تمام زیر همکف ، طبقه همکف  طبقه  زیربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زیربناي  کل  سطح

S
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   طبقات  . ضریب٢  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوري  زمین  وضعیت  که  ) در صورتی1  تبصره

 گیرد. قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اولیه  هاي در نقشه
  از ساختمان  در خارج  که  قیو بر  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  ) منظور از کارهاي2  تبصره
 شود.  انجام

  استثناي به  ساختمان  کار همان  اقالم  تمام شود، به می  تعیین  مشمول  از ساختمانهاي  هر یک  براي  طور جداگانه به  که  طبقات  ) ضریب3  تبصره
 شود. منظور می  وضعیت  صورت  گیرد و از اولین می  کار، تعلق پاي  مصالح
و اگر   باشد، حذف 5بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضریب4  تبصره

 شود. می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک 5
  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  داراي  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  براي  طبقات  : ضریب مثال
 شود. می  زیر محاسبه  شرح  ، به است

 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زیر همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 400=   یازدهم  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زیربنا،   کل  ـ سطح

 400  =400  ×1  =1B  ×1 
 800  =400  ×2  =2B  ×2 

 1200  =400  ×3  =3B  ×3 
 500  =500  ×1  =1F  ×1 
 1000  =500  ×2  =2F  ×2 

 1500  =500  ×3  =3F  ×3 
 2000  =500  ×4  =4F  ×4 
 2500  =500  ×5  =5F  ×5 
 3000  =500  ×6  =6F  ×6 
 3500  =500  ×7  =7F  ×7 
 4000  =500  ×8  =8F  ×8 
 4500  =500  ×9  =9F  ×9 

 5000  =500  ×10  =10F  ×10 
 4400  =400  ×11  =11F  ×11  

  جمع                     34300                                                                                                  

 1/04510/045121
7600100

343001 =+=
×

+=p
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  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 کرد، مانند هزینه  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  هزینه  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
 . دفتر مرکزي  نگهداري  .هزینه5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  .هزینه6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  .هزینه7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  .هزینه8ـ1
 . مرکزيدفتر   و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  .هزینه10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  .هزینه12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات قضاییو   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. دستگاهها و تجهیزات رایانه .هزینه17ـ1
 کار  يباال سر  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي .هزینه1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  .هزینه1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  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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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  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  و انجام  شود، تا آغاز کردن  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت .تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرند، مانند کارگاههاي قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  اییهساختمان ، به پشتیبانی  .ساختمانهاي2ـ1

و مانند   ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیدة  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   آنها، مورد استفاده به  ارایه خدماتو   افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  یهایساختمان ، به عمومی  .ساختمانهاي3ـ1

  پارکینگهاي و  ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي 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 .محوطه4ـ1
  روشنایی  ، تأمین روباز، حصارکشی  ، پارکینگهاي ورزشی  روباز، زمینهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 است.  بهمشا  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تأمین محوطه
و   کارفرما تأمین  کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل کارگاه  .ورودي5ـ1

 شود. می  تعیین  انپیم  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تأمین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  تحویل
با   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل .انبار کارگاه6ـ1

 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  رعایت
 کند.  متصل  کارگاه موجود کشور را به  راههاي از  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه.1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  .راههاي8ـ1
  یا با واسطه  مستقیم طور را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  .راههاي9ـ1

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  محل دیگر، به  راههاي
  شده  قطع  پیمان  موضوع  عملیات  انجام  علت به  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تأمین  براي  جایگزین مسیر موجود، است  ، راهی انحرافی  .راه10ـ1

 . است
یا   احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي دیفر  تأمین در شرحواژه  .منظور از 11ـ1

  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  یااجاره  خریدخدمت  صورت ، به موجود درمحل  از امکاناتبا استفاده  آنها  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه  نصب
 . استاز آنه  برداري  وبهره

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  .برچیدن12ـ1
نظر   ا، طبقکارفرم  تحویلی  زمینها و محلهاي  برگرداندن  اول  شکل به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

  . کارفرماست
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 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  .مهندس1ـ2

 برچیدنجهیز و ت  در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین تجهیزکارگاه  براي  روش ترین اقتصادي
و در   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودنعملیات   اجراي  محل  هاي  قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه

،  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  نماید و چنانچه  مورد نظر، درج  هاي برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می جهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفت کند.  بینی  پیش

 باشد.  دار مجاز نمی هر عنوان از جمله ستاره
شود. در  برآورد آنها منظور می  عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینۀ فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساختۀ  پیش  ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي
از چند   که  شود. در کارهایی ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 گردد. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
زیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به تبصره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح با

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجرا در   دوره  برايو   موقت  صورت گردد، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  و راههایی  .ساختمانها، تاسیسات2ـ2

در هم و از طرح   برداري بهره  در دورههم   که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  اجراي ،  تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته
  هاي از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت  نشود. در ای  درج  پیمان  در اسناد و مداركباید   موضوع  این است، الویت دارد.نیاز مورد اجرا   دوره
  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تأمین  براي  شود. چنانچه کار منظور می  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته پایه واحد  بهاي

از   برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  ر موارد، از تاسیساتیا سای  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تأمین  کارگاه
ایجاد   براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهاي  هاي آنها در ردیف  هزینه  اینکه به  گردد، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  طرح

 شود. منظور نمی  هکارگا  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  تاسیسات
،  ، برق آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تأمین  .نحوة3ـ2

باشد،   اجرا الزم  دوره  ،براي کشی و کابل  کشی کانال،  کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  گاز و برقراري
 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  باید چگونگی انجام

  لقاتترانسفورماتور و متع  نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  باشد برق  کارفرما در نظر داشته  .چنانچه4ـ2
  و سایر کارهاي  برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن

در تجهیز و   بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه
از کسر   و پسشده برآورد   آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  گردد. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  برچیدن

 .شود یم  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه
  عمومی  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی کارفرما در نظر دارد آب  که  در صورتی.5ـ2

  و سایر کارهاي مشابه  آب  ابو انشع  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجراي  ، شامل آن  کارهاي  که  آب
  درج  پیمان  ، در اسناد ومدارك زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است

  عهده ، به آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  نیرسا آب  گردد. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه

  بینی پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  د، باید چگونگیباش  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  .چنانچه6ـ2
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
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  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  .پیمانکار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  مهندساز تأیید   و پس  کرده
  اجرایی  هاي دستگاه ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق آب  تأمین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  .کارفرما با توجه2ـ3

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان
 نماید. می  ، معرفی اجرا  در دوره  موقت

  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  .پیمانکار موظف3ـ3
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شود. تجهیز مازاد  می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  مینهکارفرما در ز  .تعهدات4ـ3

شود.  نمی  ، انجام بابت  از این  اضافی  باشد و پرداخت پیمانکار می  هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  بر موارد یا مبالغ
  ، تنها براي تجهیز اضافی  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  چنانچه
  جدید)، قابلکارهاي   قیمت  تعییندر   پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعملپیوست مربوط به 2بند   تبصره  جدید (موضوعکارهاي   قیمت

 . است  پرداخت
، تا این پیوست 4مفاد بند  به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تأمین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  .هزینۀ5ـ3

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  مبلغ  سقف
مانند  یکند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  ، موظف.پیمانکار6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي آتش
شوند.   کار برچیده  از انجام  اید پس، ب است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  .ساختمانها و تاسیسات7ـ3

  جز ساختمانها و قطعات . به پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح  تجهیزات
، مورد نیاز کارفرما باشد،  است  شده  کارفرما احداث  نپیمانکار در زمی  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش
یاد   پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به شده

  پرداخت  . نحوة4
  ، محاسبههمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  یکهر   .هزینۀ1ـ4

 شود. می  وضعیتها درج  و در صورت
  تناسب از کار باشد، به  بخشی به  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تأمین  که  هایی ردیف  تبصره) هزینۀ

و   ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می محاسبه کار از بخش  آن  پیشرفت
 شود. می  پرداخت

 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  لاعماز ا  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  .هزینۀ2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  .هزینۀ3ـ4
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یا مهندس مشـاور، قبـل   میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و  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 از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه

 
 دن کارگاههاي تجهیز و برچی فهرست ردیف

 

 مبلغ ( ریال ) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران.تامین کمک  420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4آزمایشگاه. (با رعایت بند 
 

دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و هاي اداري و  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4آزمایشگاه. (با رعایت بند 

 

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند  420303
 مقطوع )4-4

 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت.  420304
 مقطوع )4-4(با رعایت بند 

 

هاي مدار بسته با قابلیت انتقال  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

 

) و حفاظت HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. کار، براساس دستورالعمل

 

هاي پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده،  تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی و اداري  هاي عمومی، بجز ساختمان تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع و دفاتر کار.
 

  مقطوع سازي.محوطه  420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع گازرسانی در داخل کارگاه.تامین سیستم  420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
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  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 مصالح،  نصب ماشینتامین پی و سکو براي  420901

 مقطوع سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها.
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه خرید  نصب ماشین 420902
 مقطوع خدمت یا خرید مصالح.

 

  مقطوع آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس. ماشینبارگیري، حمل و بار اندازي  420903
تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان  421001

 مقطوع متر باشد. 5/3در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
 

لوازم حفاري آالت و  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

 

آالت حفاري محل  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین دمونتاژ، جابه 421003
 مقطوع شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

 

کوبی و سپرکوبی  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع کارگاه و برعکس.به 

 

ساخته  سازي محل ساخت تیرهاي بتنی پیش تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 مقطوع ها. پل

 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک فلزي  421006
 مقطوع (پوترالنسمان) به کارگاه و برعکس.

 

ساخته از محل هر پل  پیشجایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی  جابه 421007
 مقطوع به محل پل دیگر.

 

ها و  ها و میله چاه تامین عالیم و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشه 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهاي 

 مقطوع آوري فاضالب و آبرسانی روستایی. رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع
 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روي  421102
آوري  ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع ترانشه

 مقطوع فاضالب و آبرسانی روستایی.
 

هایی  تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محل 421103
شود، در کارهاي  انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع میکه به علت 

 مقطوع آوري فاضالب و آبرسانی روستایی. رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع
 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در کارهاي  421104
 مقطوع .آوري فاضالب رشته شبکه جمع

 

  مقطوع نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه.حفظ یا انحراف موقت  421201
  مقطوع بیمه تجهیز کارگاه. 421301
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  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

  
 . کارهای جدید۵پیوست 

 
 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 فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

شده باشد و یا روش تعیین  بینی 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

جمع مبلغ شود و حداکثر  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  مربوط به این ردیف

  بینی پیش  کارگاهتجهیز   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  در اسناد و مدارك  شده

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  تعالي باسمه
  

  تشكر و قدرداني
  

هايي بوده كه از زمان تشكيل  هاي مختلف جزو مسووليت در رشتههاي بهاي واحد پايه  تهيه، تدوين و ابالغ فهرست       

) و نظام فني و اجرايي كشور 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

اي كشور انجام  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385(مصوب 

شود.  هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مي االجرا) بوده و به دستگاه شود. اين فهارس از نوع گروه اول (الزم مي

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و  ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355بهاي واحد پايه در سال  اولين فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام عوامل و كسب بازخورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

نظران ارزشمندي كه در طول بيش از  صاحب داشت زحمات تمام مديران، كارشناسان و داشت ياد و خاطره و پاس ضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم. هاي واحد پايه تالش كرده سال در جريان تدوين فهرست 40

براي كشور ، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال  هاي  اينك با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه گام طرح ها و پروژبرآورد بهن

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

 بهاي واحد پايه رشته تاسيسات هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرست نظراني كه در مراحل تعيين قيمت صاحب

 گردد. به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397مكانيكي سال 

  توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 

  

  :تاسيسات مكانيكيكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

  غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)
  )و اجرايي (معاون امور نظام فني فر قانعسيدجواد 

  سهيال شريعتي
  آبادي زينب سقائي نوش

  اسماعيل نعمت طلب
   امير جهانشاهي
 وند عارف حضرتي

  سعيد آستركي
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