
مجتمع اداری نور

واحدگروه فنی نورگستران شهر - (1398سال )فهرست بهای تاسیسات الکتریکال ردیف

 

ب

ه

ا

ی

 (ریال)قیمت واحد

جهت اجرا در تهران

155,000عدد جهت نصب روکار60*60 با قاب فلزی  SMDچراغ فلورسنت رفلکتوری یا 1

130,000عدد جهت نصب توکار60*60 با قاب فلزی  SMDچراغ فلورسنت رفلکتوری یا 2

105,000عددنصب روکار-  وات فلورسنت ومحلقات 20چراغ مخصوص باالی آینه با یک عدد المپ 3

100,000عددوات کمپکت توکار18عدد المپ1چراغ سیلندری با رفلکتور آلومینیوم آنودایزو 4

105,000عددبا حباب شیشه ای وسر پیچ چینی-   وات 100چراغ گریفی سقفی با یک عدد المپ 5

105,000عددوات رشته ای100چراغ تونلی با سبد محافظ ویک عدد المپ 6

250,000عدد وات رشته ای60عدد المپ 8لوستر با 7

105,000عددوات رشته ای60چراغ دیواری با یک عدد المپ 8

65,000عدد8نصب چراغ هالوژن توکار فرم نمره 9

25,000عددpvc در کناف یا 10اجرای گردبر تا فرم سایز 10

150,000عددچراغ سنسوردار- نصب فتوسل 11

150,000عدد(جهت روشنایی)نصب سنسور حساس به حرکت روکار یا توکار 12

110,000عدد وات23 سقفی تو کار تاsmdنصب پنل 13

180,000عددوات60 آویز تا 120cm ضدغبار   smdچراغ 14

16,000متر خطیLEDنور مخفی 15

 سیمها

 و1.5 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پالستیک از نوع (افشان)سیم مسی قابل انعطاف 16

. میلیمتر مربع2.5
متر

2,500

4 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پالستیک از نوع (افشان)سیم مسی قابل انعطاف 17

.میلیمتر مربع
متر

3,000

کابل کشی

1.5 و3×2.5 و به مقطع NYYکابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 18

. میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه3× 
متر

11,000

 و4×2.5 و به مقطع NYYکابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 19

. میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه4*1.5
متر

12,500

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 20

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه5*2.5
متر

15,000

3*4 و به مقطع NYYکابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 21

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

15,000

4×4 و به مقطع NYYکابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 22

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

16,500

 میلیمتر5×4 و به مقطع NYYکابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 23

.مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

17,500
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میلیمتر4*6 و به مقطعNYYکابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 24

.مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

18,000

میلیمتر3×6 و به مقطع NYYکابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 25

.مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

16,500

5×10 و به مقطع NYYکابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 26

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

26,500

5×16 و به مقطع NYYکابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 27

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

30,000

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 28

. میلیمتر مربع برای نصـب در داخل ترانشه3×25+16
متر

37,000

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 29

. میلیمتر مربع برای نصـب در داخل ترانشه3×35+16
متر

40,000

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 30

. میلیمتر مربع برای نصـب در داخل ترانشه3×50+25
متر

43,000

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 31

. میلیمتر مربع برای نصـب در داخل ترانشه3×70+35
متر

51,000

 و به مقطعNYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 32

. میلیمتر مربع برای نصـب در داخل ترانشه3×95+50
متر

57,500

1×16 و به مقطع NYYکابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 33

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

16,000

1×35 و به مقطع NYYکابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 34

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

22,000

1×70 و به مقطع NYYکابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 35

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

30,000

1×150 و به مقطع NYYکابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 36

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

45,000

1×240 و به مقطع NYYکابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پالستیک از نوع 37

.میلیمتر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه
متر

65,000

نصب کابلشوها

. میلیمتر مربع2.5کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل تا مقطع 38
عدد

6,000

6,500عدد. میلیمتر مربع6 تا 4کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 39

11,250عدد. میلیمتر مربع10کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 40

17,000عدد. میلیمتر مربع16کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 41

20,000عدد. میلیمتر مربع25کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 42

25,000عدد. میلیمتر مربع35کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 43

37,000عدد. میلیمتر مربع50کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 44

38,000عدد. میلیمتر مربع70کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 45

40,000عدد. میلیمتر مربع95کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 46

45,000عدد. میلیمتر مربع150کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 47

50,000عدد. میلیمتر مربع240کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 48
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80,000هرخط وخطوط تلفنupsسربندی خطوط روشنایی و برق نرمال و49

نصب کلیدها و پریزها

55,000عدد ولـت دو پل، تبدیل و شاسی زنگ، برای نصـب توکار250 آمپر10کلید50

90,000عدد ولـت دوپل، برای قطع و وصل فاز و نول،  برای نصـب روتوکار250 آمپر10کلید51

150,000عدد ولت سه فازونول و اتصال زمین، برای نصب روکار با پالگ مربوط380 آمپر25پریز 52

55,000عدد ولت یک فازونول، برای نصب توکار با اتصال زمین250 آمپر16پریز 53

ولت با فیس و کاور یکپارچه از دو تا چهارخانه از نوع توکار250آمپر 10با - upsپریز نرمال و54
عدد

55,000

150,000عددنصب کلید کولر آبی55

سینی کشی و لوله های فوالدی

50,000متر . Pg13.5لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف56

75,000متر . Pg16لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف57

25,000عدد با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطافpg13.5خم زدن لوله های58

45,000عدد با لوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطافpg16خم زدن لوله های 59

20,500عدد بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطافpg13.5خم زدن لوله های60

35,000عدد بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطافpg16خم زدن لوله های 61

میلیمتربه ابعاد1.5 به ضخامت pvcیا (HOT DIP)ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم62

. میلیمتربا عایق داخلی همراه با بست30×200
متر طول

89,000

 میلی متر از ورق200×200جعبه پریز چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد 63

130 تا 70میلی متر با عایق داخلی از عمق 1.5به ضخامت  (HOT DIP)گالوانیزه گرم 

.میلی متر با درب آلومینیومی دایکاست

عدد
270,000

200×200جعبه پریز چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد 64

میلی متر
عدد

250,000

32,000عدد(انواع زانو و سه راهی )pvcقطعه ارتباطی ترانکینگ 65

50,000مترترانکینگ pvc نرم سایز 100*50                                                                   66

25,000متر3*3داکت کشی تا سایز 67

32,000متر6*4 تا سایز 3*4داکت کشی از سایز 68

48,000متر10 تا سایز 6*4داکت کشی از سایز 69

سی. وی. لوله گذاری با لوله های پی

20,000متر Pg13.5  سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی70

22,000متر Pg16  سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی71

24,000متر Pg21  سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی72

39,000متر Pg29  سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی توکار، با لوله پی73

18,000متر29 تا 13.5 لوله گذاری با لوله هایفلکسی بل 74

25,000متر50 تا29لوله گذاری با لوله های فلکسی بل 75

12,000عدد(بجای استفاده از زانو )pg13.5خم زدن لوله های76

15,000عدد(بجای استفاده از زانو )pg16خم زدن لوله های77

نصب تابلوها



مجتمع اداری نور

190,000عدد125*80نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد 78

1,680,000عدد70*80نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد 79

350,000عدد30*40نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد 80

250,000عدد مینیاتوری24تابلوی برق پالستیکی روکار یا توکار تا 81

100,000عددنصب و سربندی فیوز مینیاتوری در تابلو برق82

250,000عددنصب تابلو برق کنتور به ازای هر واحد83

350,000عددELVPتابلوی برق قدرت آسانسور 84

60,000عددسربندی سر خط در تابلوی دیواری85

35,000عددلیبل زنی کابلهای برق و دیتا با لیبل کمربندی86

اجرای سیستم  ارتینگ

 میلیمتر بدون چاه کنی و4×700×700اجرای چاه ارت، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد87

خاک ریزی
عدد

5,000,000

22,000عدد میلیمتر مربع به دیوار50بست اتصال سیم لخت مسی به مقطع 88

اجرای سیستم  اعالم  حریق

180,000عددنصب ددکتور دود89

180,000عددنصب ددکتور حرارتی90

3,500,000عددزون6نصب وراه اندازی وبرنامه ریزی دستگاه مرکزی اعالم حریق تا 91

 وSTP ) میلیمتر 1.5کابل اعالم حریق مقاوم در مقابل حریق و غیر دود زا دو زوج و با سایز 92

fire resistance و LSHF )
متر

12,000

اجرای سیستم صوتی

12,000متر جهت سیستم صوتیsheilded  2*1.5کابل 93

100,000عددجعبه تقسیم صوتی توکار94

80,000عددوات سقفی تو کار5نصب بلند گوی 95

شیارزنی- بست - قوطی - سینی کابل 

دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی به ازای هر لوله96

pvc13.5برق 
متر طول

20,000

70,000عدد20سانتی متر تا مته نمره 20ایجاد سوراخ در سقف یا دیوار بتنی تا عمق 97

36,250عددنصب آویز جهت چراغ98

6,500عددPg13.5گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های 99

6,500عددPg16گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های 100

6,500عددPg 21گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های 101

6,500عددPg 29گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های 102

6,500عددPg13.5براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 103

6,500عددPg16براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 104

10,000عددPg 21براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 105

12,500عددPg 29براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های 106

فریم برای نصـب چراغهای توکار، ساخته شده از نبشی وتسمه آهنی در سقفهای کاذب، به107

ابعاد مناسـب چراغ مربوط،
عدد

55,000
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 بست آهنی، برای نصب چراغ های توکار، متعلقات نصب ناودانیهای عمودی سینی کابل یا108

انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله های برق، ترانسفورماتورها و تابلوها و

موارد مشابه، که از پروفیلهای مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و

.مهره الزم برای تنظیم، مطابق آنچه در نقشه های مربوط پیش بینی شده

کیلوگرم

55,000

50,000عدد. میلیمتر70 ×70تقریبی     به ابعاد    قوطی کلید و پریز چهارگوش پرسی،109

50,000عددقوطی شستی اعالم حریق110

100,000عددجعبه تقسیم اعالم حریق توکار111

25,000متر میلیمتر100سینی کابل به عرض 112

27,000متر میلیمتر200سینی کابل به عرض 113

33,000متر میلیمتر300سینی کابل به عرض 114

48,000متر میلیمتر400سینی کابل به عرض 115

60,000متر میلیمتر600سینی کابل به عرض 116

25,000عددمیلیمتر600نصب انواع زانوی او قطعه ارتباطی سینی کابل تا عرض 117

20,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg13.5برای لوله های  (اسپیت)بست فلزی 118

20,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg16برای لوله های  (اسپیت)بست فلزی 119

20,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg 21برای لوله  (اسپیت)بست فلزی 120

20,000عدد. با پیچ و رول پالگ مربوطPg 29برای لوله  (اسپیت)بست فلزی 121

10,000عدد درسقفPg13.6برای نصب لوله های (چنگالی)بست فلزی 122

11,000عدد در سقفPg16برای نصب لوله های (چنگالی)بست فلزی 123

50,000عدد سانتی مترتا یک متر20ریل بست چنگالی جهت نصب در سقف از 124

11,000عدد اجرای میخ هیلتی جهت ساپورت لوله و آویز های برق125

 میلیمترمربع4ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پالستیک برای هادی های تا مقطع 126
هرخانه

2,000

1,000عددبست پالستیکی کمربندی127

5,000عددپیچ و مهره اتاقی برای اتصال مفصل مستقیم به سینی یا نردبان128

130,000عددنصب رول بولت129

25,000عددلیبل زنی کابلهای اصلی برق و دیتا با لیبل کمربندی130

1,300,000نفر روزنیروی استادکار برق131

700,000نفر روزنیروی کارگر برقکار132

و آنتن مرکزی(تلفن سانترال و آیفون تصویری - کامپیوتر ) سیستم شبکه های اطالع رسانی 

19,000متر .LSZH  همراه  با پوشش  SFTP  یا  FTP    چهار زوج نوع   CAT6کابل  133

80,000عدد  با قابلیت بدون  نیاز به ابزار خاصCAT6   FTP  موزاییک   RJ45پریز  134

600,000عددنصب رک ایستاده135

600,000عددنصب رک دیواری136

50,000عدد سر سوکت شبکه137

750,000عدد واحد12نصب پنل جلو درب آیفون تصویری تا138

300,000عددداخل واحد (مانیتور)نصب گوشی 139

450,000عددنصب قفل دربازکن140



مجتمع اداری نور

35,000عددتست ارتباط نود  شبکه141

11,000متر اهم، برای گیرنده تلویزیونی  برای نصب  توکار75کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه 142

50,000عددپریز آنتن مرکزی143

250,000عددباکس آنتن مرکزی144

350,000عددنصب آنتن در پشت بام145

2,500,000عدد واحد16نصب و راه اندازی دستگاه انتن مرکزی تا 146

12,000متر فویلدار6/0 زوج نوع 4کابل تلفن 147

25,000متر فویلدار6/0 زوج نوع 10کابل تلفن 148

30,000متر فویلدار6/0 زوج نوع 20کابل تلفن 149

80,000عدد سربندی و رانژه خطوط تلفن150

120,000عدد زوج10نصب تابلو تلفن 151

20,000عدد زوج50نصب تابلو تلفن 152

400,000عدد زوج100نصب تابلو تلفن 153

سیستم دوربین مدار بسته

250,000عددو دیواری (دام)نصب دوربین سقفی 154

11,000متر  جهت دوربین های آنالوگRG59کابل کشی با کابل 155

220,000عدد کانال12  تا D.V.Rنصب راه اندازی و ستاپ دستگاه 156

سیستم امنیتی

150,000عدد(چشمی دزد گیر)نصب سنسور حساس به حرکت 157

120,000عددنصب مگنت158

150,000عددنصب آژیر اعالم خطر189

200,000عددنصب وراهندازی وبرنامه ریزی دستگاه مرکزی اعالم سرقت160

.میگردد افزوده آیتم هر مبلغ به% 15 باشد، تهران شهر از خارج عرفا پروژه اجرای محل که صورتی در

.میباشند خالص بصورت قیمتها


