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Power Supply 320 MAP
-1

Power Supply 24 VDCP
-2

Lighting 121

Lighting 243

Lighting 365

Lighting 487

Lighting 5109

Lighting 61211

Lighting 71413

Lighting 81615

Lighting 91817

Lighting 102019

Lighting 112221

Lighting 122423

Lighting 1321

Lighting 1443

Lighting 1565

Lighting 1687

Lighting 17109

Lighting 181211

Lighting 191413

Lighting 201615

Lighting 211817

Lighting 222019

Lighting 232221

Lighting 242423
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Power Supply 320 MAP
-1

Power Supply 24 VDCP
-2

Lighting 121

Lighting 243

Lighting 365

Lighting 487

Lighting 5109

Lighting 61211

Lighting 71413

Lighting 81615

Lighting 91817

Lighting 102019

Lighting 112221

Lighting 122423

Lighting 132625

Lighting 142827

Lighting 153029

Lighting 163231

Lighting 173433

Lighting 183635

Lighting 193837

Lighting 204039

Lighting 2121

Lighting 2243

Lighting 2365

Lighting 2487
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Power Supply 320 MAP
-1

Power Supply 24 VDCP
-2

Lighting 121

Lighting 243

Lighting 365

Lighting 487

Lighting 5109

Lighting 61211

Lighting 71413

Lighting 81615

Lighting 91817

Lighting 102019

Lighting 112221

Lighting 122423

Lighting 132625

Lighting 142827

Lighting 153029

Lighting 163231

Lighting 173433

Lighting 183635

Lighting 193837

Lighting 204039

Lighting 2121

Lighting 2243

Lighting 2365

Lighting 2487
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رديف 
(ريال)جمع كل

12,299,628,000

6377,940,000

71,979,150,000

834,874,000

11129,545,000

12133,252,500

131,141,080,000

142,348,616,000

1549,250,000

171,939,768,000

18203,681,000

20180,480,000

21179,750,000

2218,403,500

2432,166,000

26703,822,000

27168,538,000

28839,112,500

295,708,012,000

فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي

فصل
جمع كل رديفهاي غير 

(ريال)پايه

چراغهاي فلورسنت- فصل اول 

كليدهاو پريزها- فصل يازدهم 

سيمها- فصل ششم 

كابلهاي فشارضعيف- فصل هفتم 

كابلشوها- فصل هشتم 

لوله هاي فوالدي- فصل دواردهم 

سي. وي . لوله هاي پي - فصل سيزدهم 

وسائل فشارضعيف تابلويي- فصل چهاردهم 

خارنهاي صنعتي و منابع تغذيه جريان مستقيم- فصل هجدهم 

وسائل شبكه- فصل بيستم 

وسائل اندازه گيري- فصل پانزدهم 

مولدهاي برق- فصل هفدهم 

سيستم آنتن تلويزيون- فصل بيست و چهارم 

وسائل اعالم حريق- فصل بيست و ششم 

كابلهاي تلفن-  فصل بيست و يكم

وسائل ارتباطي- فصل بيست و دوم 

(ريال)جمـــــع كـــــل رديفهاي غير پايه

18,467,068,500(ريال)جمـــــع كـــــل 

وسائل صوتي- فصل بيست و هفتم 

وسائل متفرقه- فصل بيست و هشتم 

شبكه هاي اطالع رساني- فصل بيست و نهم 



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 لومن بر 75 لومن و بهره نوری 900 شصت سانتی، شارنوری LED  چراغ روشویی، آینه

.وات
153,551,00053,265,000عدد

2

و درایور مربوطه،  (Integrated) با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه ای 

-80 لومن و وبهره 550-650 سانتی متر،دارای شارژ نوری 12برای حفره نصب به قطر 

. لومن بر وات75

2022,306,000465,812,000عدد

3

و درایور مربوطه،  (Integrated) با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه ای 

 75-80 لومن وبهره 800-950 سانتی متر،دارای شارژ نوری 15برای حفره نصب به قطر 

.لومن بر وات

232,800,00064,400,000عدد

4

و درایور مربوطه، به  (Integrated)، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوری 

 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، دیفیوز اکریلیک یا پلی 120طول تقریبی 

 80 لومن و بهره نوری حداقل 1800 سانتیمتر، دارای شار نوری حداقل 9کربنات، عرض 

.لومن بر وات

1647,576,0001,242,464,000عدد

5

و درایور مربوطه و طول حدود  (Integrated) با ماژول یکپارچه IP54، با LEDچراغ 

 متر، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، دارای شار نوری 1/2

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 4000حداقل 

336,913,000228,129,000عدد

6

و درایور مربوطه و طول حدود  (Integrated) با ماژول یکپارچه IP54، با LEDچراغ 

 سانتی متر، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، دارای 60

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 2000شار نوری حداقل 

25,416,00010,832,000عدد

7

 ،با حباب شیشه ای یا پلی کربنات مقاوم در مقابل IP54بیضی،حداقل  (تونلی)چراغ 

، با یک عدد (دایکاست)اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار 

. مناسب و یک عدد گلندLED وات کم مصرف یا المپ 18المپ 

121,773,00021,276,000عدد

201,200,00024,000,000 و یک عدد سرپیچL.E.D 20Wچراغ دیواری با یک عدد المپ 8

161,500,00024,000,000 وات10 سنسور دار L.E.Dچراغ 9

11950,00010,450,000سنسور حرکتی10

432,500,000107,500,000  با باطری پشتیبانL.E.D وات 10چراغ ایمنی 11

82,500,00020,000,000  با باطری پشتیبان با عالمت خروج اضطراریL.E.D وات 10چراغ ایمنی 12

L.E.D 20W112,500,00027,500,000 عدد المپ 3 شاخه به سرپیچ  و 3لوستر 13

2,299,628,000 جمع کل

فصل اول



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پالستيک از نوع (افشان) سيم مسي قابل انعطاف 

. ميليمتر مربع1.5
715528,000200,340,000متر طول

2
 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پالستيک از نوع (افشان) سيم مسي قابل انعطاف 

. ميليمتر مربع2.5
370048,000177,600,000متر طول

377,940,000

فصل ششم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1

 کابل شيلددار زيرزميني دو سيمه، با نول يا ارت به صورت غالف مسي، با عايق و 

 ميليمتر مربع، براي نصـب 2×1.5+1.5 به مقطع NYCYروکـش ترمو پالستيک از نوع 

.درون ترانشه

815120,00097,800,000متر طول

2

 به NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي دو سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 2×1.5مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

61590,00055,350,000متر طول

3

 به NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي سه سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 3×1.5مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

200120,00024,000,000متر طول

4

 به NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي سه سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 3×2.5مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

700162,000113,400,000متر طول

5

 به NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي سه سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و يا 3×4مقطع 

.به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

180260,00046,800,000متر طول

6

 به NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي سه سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و يا 3×6مقطع 

.به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

60390,00023,400,000متر طول

7

 NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي چهار سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار 4×1.5به مقطع 

.و يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

540170,00091,800,000متر طول

8

 NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي چهار سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار 4×2.5به مقطع 

.و يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

100260,00026,000,000متر طول

9

 NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي چهار سيمه، با روکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 4×4به مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

30420,00012,600,000متر طول

10

 و NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي هفت سيمه، باروکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 5×4به مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

180450,00081,000,000متر طول

11

 و NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي هفت سيمه، باروکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 5×6به مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

180600,000108,000,000متر طول

12

 و NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي هفت سيمه، باروکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 5×10به مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

301,000,00030,000,000متر طول

13

 و NYMHY کابل قابل انعطاف پالستيکي هفت سيمه، باروکـش ترمو پالستيک از نوع 

 ميليمتر مربع، براي نصـب درون لوله يا روي سيني کابل يا روي ديوار و 5×16به مقطع 

.يا به طور آزاد براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرک

101,650,00016,500,000متر طول

14
 و به NYMHYکابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روکش ترمو پالستيک از نوع 

. ميليمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه3×50+25 مقطع 
704,000,000280,000,000متر طول

15
 1×25 و به  مقطع NYMHYکابل زميني  با عايق و روکش ترمو پالستيک از نوع 

.ميليمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه
70750,00052,500,000متر طول

16
 و به NYMHYکابل زميني سه ونيم سيمه با عايق و روکش ترمو پالستيک از نوع 

. ميليمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه3×185+95 مقطع 
1006,000,000600,000,000متر طول

17
 1×95 و به  مقطع NYMHYکابل زميني  با عايق و روکش ترمو پالستيک از نوع 

.ميليمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه
1001,000,000100,000,000متر طول

18

با نوار ميکا و عايق پليمر مخصوص خود  (مقاوم در مقابل حرارت) کابل مسي نسوز 

 ميلي 2×1.5به مقطع  (LSHFهالوژن فري )خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر

.متر مربع

500250,000125,000,000متر طول

500190,00095,000,000متر طولKNXکابل 19

1,979,150,000 جمع کل

فصل هفتم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

11740,0004,680,000عدد. ميليمتر مربع6 تا 4 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 1

1063,200632,000عدد. ميليمتر مربع10 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 2

1071,500715,000عدد. ميليمتر مربع16 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 3

1084,100841,000عدد. ميليمتر مربع25 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 4

12184,5002,214,000عدد. ميليمتر مربع50 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 5

10393,0003,930,000عدد. ميليمتر مربع95 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 6

12776,0009,312,000عدد. ميليمتر مربع185 کابلشو از نوع پرسي مسي و براي سيم يا کابل به مقطع 7

50025,10012,550,000عدد. ميلي متر مربع در انواع مختلف2.5 تا 1.5 سر سيم مسي به مقطع 8

34,874,000

فصل هشتم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

3175,000525,000عدد. ولـت يک پل، يک راه و يک خانه  براي نصـب توکار250 آمپر10کليد1

17172,0002,924,000عدد. ولـت دو پل، يک راه، براي نصـب توکار250 آمپر10کليد2

4194,500778,000عدد. ولـت يک پل، دوراه و يک خانه،براي نصـب توکار250 آمپر10کليدتبديل 3

538164,50088,501,000عدد. ولـت يک فازونول، براي نصـب توکار250 آمپر16 پريز4

5

  وازجنـس IP44 ولـت يک فازونول، نوع باراني، با درجه حفاظت 250 آمپر16 پريز

ودرپوش لوالدار ساخـت  (شوکو)پالستيک ريختگي، براي نصـب توکاربا اتصال زمين 

.خارج

180عدد

205170,50034,952,500عدد.، براي نصب توکارRJ11 پريز تلفن سوکتي 6

11169,5001,864,500عدد. پريزآنتن راديووتلويزيون براي نصـب توکار7

129,545,000

فصل یازدهم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

158,5000متر طول . Pg11 لوله کشي روکار، بالوله فوالدي1

100174,00017,400,000متر طول . Pg13.5 لوله کشي روکار، بالوله فوالدي 2

50178,5008,925,000متر طول . Pg16 لوله کشي روکار، بالوله فوالدي 3

360190,50068,580,000متر طول . Pg21 لوله کشي روکار، بالوله فوالدي 4

30190,5005,715,000متر طول . Pg29 لوله کشي روکار، بالوله فوالدي 5

6

 ميلي 200×200 جعبه پريز يك تا چهار پريز خور مخصوص ترانكينگ کفي به ابعاد 

ميلي متر با عايق داخلي از 1.5به ضخامت  (HOT DIP)متر از ورق گالوانيزه گرم 

. ميلي متر با درب آلومينيومي دايكاست130 تا 70عمق 

201,579,00031,580,000عدد

7
به  (HOT DIP) قطعه مسدود کننده جعبه پريز ترانكينگ کفي از ورق گالوانيزه گرم 

.ميلي متر با عايق داخلي1.5ضخامت 
5210,5001,052,500عدد

133,252,500

فصل دوازدهم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
، َ ( (Rigid Mediumسي سخـت متوسط  . وي.  لوله کشي توکار، با لوله پي

pg13.5.
1200071,700860,400,000متر طول

300080,000240,000,000متر طول.Rigid Medium) ) َ ،pg16سي سخـت متوسط  . وي.  لوله کشي توکار، با لوله پي2

20097,90019,580,000متر طول.Rigid Medium) ) َ ،pg21سي سخـت متوسط  . وي.  لوله کشي توکار، با لوله پي3

200105,50021,100,000متر طول.Rigid Medium) ) َ ،pg29سي سخـت متوسط . وي.  لوله کشي توکار، با لوله پي4

5
 ، با روکش در PVC-Uماجول از جنس  12 جعبه کف خواب براي نصب کليد و پريز، 

. ميلي متر105 تا 75استيل و ارتفاع قابل تنظيم، از 
200عدد

1,141,080,000

فصل سیزدهم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

2012448,000901,376,000عدد. آمپر32 تا 10 کليد اتوماتيک مينياتوري يک پل، از نوع تندکار يا کندکار 1

26861,00022,386,000عدد. آمپر32 تا 10 کليد اتوماتيک مينياتوري دو پل، از نوع تندکار يا کندکار 2

3
 ريل فلزي با آبکاري مقاوم و با کليه لوازم نصب از قبيل پيچ، مهره و پرچ و بست هاي 

.مخصوص براي نصـب کليد اتوماتيک مينياتوري
20105,5002,110,000متر طول

4
 30 ولت و با حساسيت 250 کليد حفاظـت نشـت جريان زمين دو پل، با ولتاژ نامي 

. آمپر40 تا 25ميلي آمپر و جريان نامي 
112,650,00029,150,000عدد

5
 30 ولت و با حساسيت 500 کليد حفاظـت نشـت جريان زمين چهار پل، با ولتاژ نامي 

. آمپر40 تا 25ميلي آمپر و جريان نامي 
44,295,00017,180,000عدد

8875,0007,000,000عدد. ولـت و زمان تنظيم حداکثر تا شـش دقيقه250 آمپر با ولتاژ نامي 10 تايمر تابلو 6

7
 ولـت، قابل قطع زيربار، به طور 380 آمپر با ولتاژ نامي 16 کليد گردان تابلويي يک پل، 

.کامل
4598,0002,392,000عدد

4909,0003,636,000عدد. ولت240 آمپر و با ولتاژ حداکثر 6کنتاکت خور،  (2-0-1)کليد سه حالته فرمان 8

9
 آمپر 32 ولت تا جريان 250يک پل با ولتاژ نامي  (فيوز کرير) کليد فيوز نوع مينياتوري 

.با فيوز مربوط به طور کامل
101,102,00011,020,000عدد

10
 آمپر 32 ولت تا جريان 500سه پل با ولتاژ نامي  (فيوز کرير) کليد فيوز نوع مينياتوري 

.با فيوز مربوط به طور کامل
221,644,00036,168,000عدد

11
 آمپر و با 20 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
710,881,000عدد

12
 آمپر و با 25 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
1010,881,000عدد

13
 آمپر و با 32 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
910,881,000عدد

14
 آمپر و با 40 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
810,881,000عدد

15
 آمپر و با 63 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
210,881,000عدد

16
 آمپر و با 80 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، تا

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
110,881,000عدد

17
 آمپر و با 125 کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، 

. ولت380 کيلو آمپر در 14قدرت قطع 
414,151,00056,604,000عدد

18
 آمپر و با 400کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت سه پل، قابل قطع زير بار، 

. ولت380 کيلو آمپر در 35قدرت قطع 
135,306,00035,306,000عدد

19
 6/3با دامنه هاي جريان قطع قابل تنظيم تا حداکثر  (MPCB)کليد حفاظت موتوري 

.آمپر
42,524,00010,096,000عدد

20
با بوبين  ( I-AC1=20A )و ( I-AC3=9A ) کيلووات 4 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 

. ولت220
171,366,00023,222,000عدد

21
با بوبين  ( I-AC1=25A )و ( I-AC3=17A ) کيلووات 7.5 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 

. ولت220
41,583,0006,332,000عدد

22
با بوبين  ( I-AC1=32A )و ( I-AC3=22A ) کيلووات 11 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 

. ولت220
61,750,00010,500,000عدد

12,222,0002,222,000عدد. کيلووار11 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازني 23

22,790,0005,580,000عدد. کيلووار20 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازني 24

25,127,00010,254,000عدد. کيلووار40 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازني 25

26
قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبيني  (بي متال) رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتي 

 محدوده تنظيم 17 آمپر در 14.5 تا 0.1 آمپر، با قابليـت تنظيم در محدوده 12 و9 ولـت 380

.مختلف

111,310,00014,410,000عدد

27
 يا 220 وات، 6 تا 2 براي نصب روي تابلو، به رنگ هاي مختلف، به قدرت LEDچراغ سيگنال 

. ولت6 و يا 24 يا 110
113384,00043,392,000عدد

1500124,000186,000,000عدد. ميليمتر مربع2.5 ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترمو پالستيک براي هادي هايي تا مقطع 28

29
 ميليمتر 6 تا 4 ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترمو پالستيک براي هادي هايي به مقطع 

 . مربع
200167,00033,400,000عدد

30
 16 تا 10 ترمينال پيچي با بدنه اي از جنـس ترمو پالستيک براي هاد ي هايي به مقطع 

.ميليمتر مربع
50189,0009,450,000عدد

31
 ميليمتر 35 تا 25 ترمينال پيچي با بدنه اي ازجنـس ترمو پالستيک براي هادي هايي به مقطع 

.مربع
20340,0006,800,000عدد

5028,6001,430,000عدد. بسـت فلزي براي نگهداري ترمينالهاروي ريل32

100143,00014,300,000متر طول. ريل فلزي براي نصـب ترمينال پيچي33

34

 شمـش مسي لخـت با مقاطع مختلف براي شينه کشي داخلي تابلوهاي نوع ثابت فشار ضعيف يا 

فشار متوسط، اعم از باسبار اصلي، نول و ارت و ارتباط بين ادوات برقي تابلوها، با کليه اتصاالت 

مورد نياز از قبيل پيچ و مهره ها، واشرهاي تخت و فنري و واشر پالستيکي مخصوص سنجش 

گشتاور و بست هاي مخصوص، بدون ايزوالتورها و عاليم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افـت 

.مصالح مربوط

3001,137,000341,100,000کيلوگرم

فصل چهاردهم



35

فشار ضعيف، به شکل سيلندري يا مخروطي و يا چند ضلعي از  (ايزوالتور) مقره تابلويي اتکايي 

جنس صمغ مصنوعي يا اپوکسي رزين جهت فازها و نول، با صاعقه گيرهاي استاندارد براي نصب 

 ولت براي 1000روي شينه هاي مسي يا آلومينيومي با کليه لوازم نصب مورد نياز و با ولتاژ نامي 

. کيلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 400شينه هاي تا 

440عدد

100329,50032,950,000متر. ميلي مترمربع1600 الي 500 سانتي متر با سطح مقطع 4کانال پالستيکي تا عرض 36

37
 3600 الي 1600 سانتي متر با سطح مقطع بزرگتر از 6 تا 4کانال پالستيکي با عرض بيش از 

.ميلي مترمربع
200397,50079,500,000متر

38
 6400 الي 3600 سانتي متر با سطح مقطع بزرگتر از 10 تا 6کانال پالستيکي با عرض بيش از 

.ميلي مترمربع
100523,50052,350,000متر

39

تابلوي برق ايستاده فشار ضعيف با کليه قطعات فلزي مناسب براي نصب و مونتاژ قطعات و ادوات 

 Cold)برقي، مکانيکي و پنوماتيکي طبق نقشه و مشخصات، تهيه شده از ورق فوالدي روغني 

Rolled)  ميلي متر شامل قفل و لوال و قالب و دستگيره و استوپر درب ها و 2/5  و  2با ضخامت 

 سانتي متر، رنگ آميزي شده با 220صفحه مطالعه نقشه و جيب براي نقشه با حداکثر ارتفاع 

. ولت500با ولتاژ نامي  (پخته)رنگ مايع کوره اي 

400408,000163,200,000کيلوگرم

40

 تابلوي برق ديواري فشار ضعيف روکار يا توکار با کليه قطعات فلزي مناسب براي نصب و مونتاژ 

قطعات و ادوات برقي، مکانيکي و پنوماتيکي طبق نقشه و مشخصات، تهيه شده از ورق فوالدي 

 ميليمتر شامل قفل و لوال و استوپر درب ها و صفحه 1.5با ضخامت  ( Cold Rolled )روغني 

 سانتي متر و رنگ 120مطالعه نقشه و جيب نقشه، دستگيره وگوشواره ها با حداکثر ارتفاع 

. ولت500با ولتاژ نامي  (پخته)آميزي با رنگ مايع کوره اي 

400444,500177,800,000کيلوگرم

2,348,616,000 جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1

و با جريان اسمي  (1) هرتز، با کالس دقت 65 تا 45 آمپرمتر ديجيتالي جريان متناوب 

 96 آمپر و به ابعاد XXX/ 1 يا XXX/ 5 آمپر، براي اتصال به ترانس جريان 3000 تا 5

. ميليمتر، براي نصـب در تابلو96×

201,970,00039,400,000عدد

2

، براي (1) هرتز، با کالس دقت 65 تا 45 ولت، 500 ولتمتر ديجيتالي جريان متناوب 

 144 ولت و به ابعاد XXX/ 110 ياXXX/ 100اتصال مستقيم يا اتصال به ترانس ولتاژ 

. ميليمتر، براي نصـب در تابلو144×

51,970,0009,850,000عدد

49,250,000

فضل پانزدهم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

11,939,768,0001,939,768,000دستگاه. مناسـب براي کار به صورت اضطراريKVA 100 مولدبرق باقدرت نامي 1

1,939,768,000

فضل هفدهم

جمع کل



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به 50 ولت، 400 خازن صنعتي سه فاز از نوع روغني 

. کيلووار10مقاومت تخليه بار و به قدرت 
126,723,00026,723,000دستگاه

2
 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به 50 ولت، 400 خازن صنعتي سه فاز از نوع روغني 

. کيلووار20مقاومت تخليه بار و به قدرت 
236,045,00072,090,000دستگاه

3
 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به 50 ولت، 400 خازن صنعتي سه فاز از نوع روغني 

. کيلووار40مقاومت تخليه بار و به قدرت 
252,434,000104,868,000دستگاه

203,681,000 جمع کل

فضل هجدهم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

204103

 ميليمتر، باپيچ ومهره 5×700×700 اتصال زمين، شامل يک عددصفحه مسي به ابعاد 

 متردر هر 15 کيلوگرم ذغال باچاه کني تاعمق 25 کيلو گرم نمک و15وبستهاي الزم، 

.نوع زمين جز زمين سنگي

227,000,00054,000,000دستگاه

1201,054,000126,480,000دستگاه25کابل مسي لخت به مقطع 1

30کيلوگرمپودر جوش کدولد2

100دستگاهاستراکچر به همراه پيچ و واشر3

180,480,000 جمع کل

فصل بیستم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 میلیمتر، دوزوجی بایک 0.6 به قطر JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 

.سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل
350029,300102,550,000متر طول

2
 میلیمتر، بیسـت زوجی 0 /6به قطر JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 

.بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل
30133,5004,005,000متر طول

3
 میلیمتر، سی زوجی 0.6 به قطر JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 

.بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل
30190,0005,700,000متر طول

4
 میلیمتر، صدزوجی 0.6 به قطر JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 

.بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله ویاروی سینی کابل
30640,50019,215,000متر طول

5

 میلیمتر، دویسـت 0.6 به قطر JY(st)Y از نوع P.V.Cکابل تلفن هوایی باروکـش 

زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیواریاداخل لوله ویاروی سینی 

.کابل

401,207,00048,280,000متر طول

179,750,000 جمع کل

فصل بیست و یکم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، از 20جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

.نوع فلزی ساخـت داخل
1298,000298,000عدد

2
 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، از 30جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

.نوع فلزی ساخـت داخل
1373,500373,500عدد

3
 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، از 80جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

.نوع فلزی ساخـت داخل
1562,500562,500عدد

4
 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، از 160جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

.نوع فلزی ساخـت داخل
1755,500755,500عدد

5
فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتسـت هرزوج ازمدارهای ورودی یاخروجی درجعبه 

.تقسیم شانه ای
58028,30016,414,000زوج

18,403,500 جمع کل

فصل بیست و دوم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
 با ورودی های مجزا برای FMوVHF،UHFتقویت کننده تمام کانال چند باندی

. دسیبل20 ولتی، با ضریب تقویت حدود 220باندهای فوق، شامل منبع تغذیه 
18,574,0008,574,000دستگاه

2
 2عبور و دو انشعاب و با تضعیف حدود   با یک خط (TAP OFF)جعبه تقسیم عبوری

. دسیبل در هر انشعاب به طور کامل15-10دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف 
12,395,0002,395,000دستگاه

3
 3C-2V  اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 

.برای نصـب توکار
95,6000متر طول

4
 4.5C-2V  اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 

.برای نصـب توکار
150108,50016,275,000متر طول

5
-RG  اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع 75کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 

. برای نصـب توکار11
167,0000مترطول

6
-RG  اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع 75کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه 

. برای نصـب توکار59
120,0000مترطول

7
 220 دسیبل همراه با منبع تغذیه 24با تقویت کننده داخلی  (هوایی)آنتن الکترونیکی 

.ولت بدون نیاز به تنظیم جهت
14,922,0004,922,000دستگاه

32,166,000 جمع کل

فصل بیست و چهارم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1

مرکز کنترل اعالم حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با دو مدار حلقوی 

شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و 

قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی 

، قابلیت بررسی PLC/BMSدر آدرس های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با 

وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطالعات، با قابلیت دسته بندی 

. تجهیز در هر حلقه128و زون بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

1225,734,000225,734,000دستگاه

2

شستی اعالم حریق متعارف باقابلیـت کاردر شرایط سخـت ومقاوم دربرابرآتـش، به 

رنـگ قرمز، دارای مجموعه کنتاکتهایی که بتوانددرسیستمهای مداربازوسیستمهای 

مداربسته مورداستفاده قرارگیردودر داخل محفظه روی آن، یک شستی آزمایـش 

قرارداشته باشد، تابتوان هرلحظه بدون به صدادرآوردن آژیراعالم حریق، صحـت 

.کارمداررابررسی نمود

211,947,00040,887,000دستگاه

3

دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و 

آدرس پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد 

.دتکتور

70دستگاه

4

آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس پذیری به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو 

طرفه با مرکز کنترل و آدرس پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ 

. صوتdb 100نشان دهنده نصب شده روی دتکتور و امکان تولید تا 

510,056,00050,280,000دستگاه

5

دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز 

کنترل و آدرس پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده 

.عملکرد دتکتور

545,651,000305,154,000دستگاه

6

دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و 

آدرس پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزوالتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد 

.دتکتور

16,063,0006,063,000دستگاه

7
طوردستی،    شستی مخصوص تحریک دستگاههای اطفای حریق متعارف به

.باکاربرددرسیستمهای مداربازومداربسته
12,359,0002,359,000دستگاه

514,669,00073,345,000دستگاه. کنتاکت به همراه ایزوالتور2ماژول اینترفیس از نوع ورودی با قابلیت آدرس پذیری تا 8

703,822,000 جمع کل

فصل بیست و ششم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1

  واحدی برای نصب دستگاههای صوتی، از نوع فلزی با 16 یا 15 اینچ 19رک استاندارد 

رنگ مناسب کوره ای، با اتصاالت پیچ و مهره ای و امکان تهویه طبیعی، با براکتهای 

نصب و کلیه سیم بندیها و اتصاالت جداشونده الکتریکی و سیم های کالفی فرم بندی 

.شده جهت ارتباط با واحد اتصاالت

123,024,00023,024,000دستگاه

2
واحد اتصاالت ترمینال، شامل مدار و ترمینالهای الزم برای توزیع برق و سیستم صوتی 

. اینچ استاندارد19در یک واحد رک 
16,573,0006,573,000دستگاه

3

 هرتز تا حداقل 30پیش تقویت کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود 

 هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی 14000

با ولوم های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم . کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی

 متر، دو خروجی و با VUدسیبل، کنترل اصلی،  +- 15صدای بم و زیر با دامنه تغییرات 

. اینچ19قابلیت نصب در رک 

119,170,00019,170,000دستگاه

4

 مجاز و AM-FMدستگاه رادیو پخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی در باندهای 

 دسیبل دارای مدار بلندگوی مانیتورینگ، قابل نصب در 20استاندارد کشور در سیگنال 

 ولت تثبیت شده220رک صوتی با منبع تغذیه مستقل 

10دستگاه

5

برای کنترل سمعی و بصری کیفیت  (مانیتورینگ)پنل اندازه گیری و کنترل توان 

 ورودی، 4خروجی تقویت کننده های قدرت نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل 

VU متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رک 

. اینچ استاندارد19

122,265,00022,265,000دستگاه

6
پنل اولویت دهنده اتوماتیک صوتی جهت اتصال سیستم مرکزی به مرکز فرعی صوتی با 

.عملکرد سریع
17,774,0007,774,000دستگاه

7
کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، 

.پیش تقویت کننده داخلی و زنگ آغاز پیام
16,032,0006,032,000دستگاه

8

میکروفن دستی دینامیکی با عملکرد متناسب با فشار سیگنال یک جهته با امپدانس 

 هرتز و 18000 هرتز تا 30 اهم مجهز به کلید قطع و وصل با پاسخ فرکانسی 600

. دسیبل قابل نصب به روی پایه بلند و کوتاه74حساسیت دریافت 

13,869,0003,869,000دستگاه

9

مجهز به زنگ چایم با چهار حالت قابل . میکروفن ارتباط رومیزی قابل تنظیم اتوماتیک

و امکان  (AUX یا MIC)با قابلیت انتخاب حالت خروجی  (اعالم خطر)انتخاب و آژیر 

.تنظیم سطح صدای میکروفن، زنگ و آژیر

16,753,0006,753,000دستگاه

10
 میلیمتر 0.5کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته شده با حداقل مقطع 

.مربع
10186,0001,860,000دستگاه

10دستگاه.پریز میکروفن دکوراتیو برای نصب توکار یا روکار11

262,068,00053,768,000دستگاه. وات و خروجی ولتی یا اهمی5  و با توان ABSبلندگوی دیواری با جنس 12

13
 30ولوم کنترل  از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 

.وات
53,490,00017,450,000دستگاه

168,538,000 جمع کل

فصل بیست و هفتم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

1
دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بتنی برای نصـب لوله 

. سانتیمتر مربع20های برق تا سطح مقطع 
1000443,500443,500,000متر طول

200160,00032,000,000عددPg11,13.5Pg,16Pgبراس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 2

5098,5004,925,000عددPg 21براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 3

20150,0003,000,000عدد  Pg 29براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 4

763109,00083,167,000عدد. میلیمتر70 ×70تقریبی     به ابعاد    قوطی کلیدوپریزچهارگوش پی وی سی،5

100191,50019,150,000عدد. میلیمتر100 ×100تقریبی     به ابعاد    قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،6

7
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 200سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.25ضخامـت 
74561,50041,551,000متر طول

8
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 600سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.5ضخامـت 
201,815,00036,300,000متر طول

9
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق 200زانوی افقی سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.25گالوانیزه به ضخامـت 
2702,0001,404,000عدد

10
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق 600زانوی افقی سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.5گالوانیزه به ضخامـت 
21,947,0003,894,000عدد

11
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق 200سه راهی سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.25گالوانیزه به ضخامـت 
2670,0001,340,000عدد

12
 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق 600سه راهی سینی کابل به عرض 

. سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری4 میلیمتر، بایک لبه 1.5گالوانیزه به ضخامـت 
22,598,0005,196,000عدد

13
افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت  (ساپورت)نگهدارنده 

. میلیمتر200 میلیمتر برای سینی به عرض 2.5
50209,50010,475,000عدد

14
افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت  (ساپورت)نگهدارنده 

. میلیمتر600 میلیمتر برای سینی به عرض 2.5
14362,0005,068,000عدد

15

 میلیمتر برای نصب نگهدارنده های افقی ردیف های 200ناودانی عمودی به طول 

 میلیمتر برای یک 2.5، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406 تا 282401

.ردیف سینی

64242,50015,520,000عدد

16
 1.5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 20نردبان کابل به عرض 

. سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله های 
25775,50019,387,500متر طول

17
 1.5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 50نردبان کابل به عرض 

. سانتیمتری6 سانتیمتری و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله های 
251,115,00027,875,000متر طول

18
مستقیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق  (رابط)اتصال 

. میلیمترو با پیچ و مهره مربوط1.5گالوانیزه به ضخامت 
64412,50026,400,000عدد

19
 با پیچ و رول پالگ Pg16 و Pg11، Pg13.5برای لوله های  (اسپیت)بست فلزی 

.مربوط
150032,00048,000,000عدد

20034,1006,820,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg 21برای لوله  (اسپیت)بست فلزی 20

10041,4004,140,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg 29برای لوله  (اسپیت)بست فلزی 21

839,112,500 جمع کل

فصل بیست و هشتم



جمع کل(ریال)بهای واحد تعدادواحدشرحشماره آیتم

200187,50037,500,000مترطول.OMM رشته ای مالتی مود 6کابل فیبر نوری، 1

350081,900286,650,000مترطول.LSZH یا PVCهمراه با پوشش UTP چهار زوج نوع CAT6کابل 2

80093,80075,040,000مترطول.LSZH همراه با پوشش SFTP یا FTP چهار زوج نوع CAT6کابل 3

22,263,0004,526,000عدد. به طول یک متر125µM/50 LC/SCپچ کرد فیبر نوری 4

411,057,00044,228,000عدد.(Tool Free) با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص CAT6 از نوع UTP تایی 24پنل 5

919,666,000176,994,000عدد(3-6.4-5کانکتور  ) - RJ45 تایی تلفن با پورت 48پنل 6

17,523,0000عدد. چهار پورتPOEآداپتور 7

9627,0005,643,000عدد. به طول یک مترFTP یا PVC UTP CAT6یا LSZHپچ کرد 8

168,657,00068,657,000عدد. میلی متر600×2108×800 یونیت با ابعاد 42 دارای ITرک ایستاده 9

10
 میلی متر با امکانات دسترسی 600×600×600 یونیت با ابعاد 12 دارای ITرک دیواری 

.به پشت تجهیزات شبکه
854,642,000437,136,000عدد

1891,359,000256,851,000عدد.(Tool Free) با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص GBIT 10 موزاییک RJ45پریز 11

93,120,00028,080,000عدد.(بدون فن) میلی متر 800 یا 600صفحه فن به اندازه جاگیری دو فن با عرض 12

97,235,00065,115,000عدد. میلیمتر105 ولت با قطر 220فن رک به ولتاژ 13

92,684,00024,156,000عدد.کاست نگهدارنده پیگتل14

94,604,00041,436,000عدد. درجه سانتیگراد60 درجه تا 5ترموستات قابل تنظیم از 15

16

 پورت8سوییچ 

Fast Ethernet (8P ) 10/100Base-T(x) Ports : RJ -45 (8)

G igE  C ombo Uplink Port 2* RJ -45 10/100/1000Mbps

Port C onfiguration Auto MDI/MDI-X

S witch Architecture  S tore-and-Forward

S witch Fabric  8.8G bps  (non-blocking )

6100,000,000600,000,000دستگاه

17

 پورت16سوییچ 

Fast Ethernet (8P ) 10/100Base-T(x) Ports : RJ -45 (8)

G igE  C ombo Uplink Port 2* RJ -45 10/100/1000Mbps

Port C onfiguration Auto MDI/MDI-X

1150,000,000150,000,000دستگاه

17

 پورت24سوییچ 

Fast Ethernet (8P ) 10/100Base-T(x) Ports : RJ -45 (8)

G igE  C ombo Uplink Port 2* RJ -45 10/100/1000Mbps

Port C onfiguration Auto MDI/MDI-X

2180,000,000360,000,000دستگاه

19D.V.R1350,000,000350,000,000دستگاه دوربین مداربسته به همراه هارد

880,000,000640,000,000دستگاه مگاپیکسل6دوربین مداربسته بولت 20

2758,000,0001,566,000,000دستگاه مگاپیکسل6دوربین مداربسته دام 21

2120,000,000240,000,000دستگاه اینج32مانیتور 22

23
  به همراه مخزن باطری و باطری پشتیبان به KVA 15 فاز 3اس با یک خروجی .پی.یو

مدت نیم ساعت
1250,000,000250,000,000دستگاه

5,708,012,000 جمع کل

فصل بیست و نهم


