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 کشی و نصب کولرهای گازی دو تکه و بوستر پمپخدمات لوله

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/360/1 منبع آب، پمپ، بای پاس، شاملتک پمپ اجرت پمپ بلوک یونیت  1

  000/653 تعویض تیوپ منبع تحت فشار 2

  000/236 شارژ منبع تحت فشار 6

  000/616 تعویض پرشر سوییچ 6

  000/162 تعویض مانومتر 5

  000/536 هر عدد تعویض شیر یک طرفه بعد از پمپ و شیرهای معیوب 3

  000/236 بازدید و رفع عیب و تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات 7

  000/506 دستگاه بوستر پمپنگهداری ماهانه جهت هر  8

  000/563 باز و بستن پمپ جهت تعمیرات 9

  000/153 های رابط هر مترطول با تست کامل ازتو کابلعایق لت با لوله مسی یکشی اسپاجرت لوله 10

  000/272/1 26000الی  9000لت با راه اندازی از ینصب کولر اسپ 11

  000/530/1 63000الی  27000از لت با راه اندازی ینصب کولر اسپ 12

  000/980/1 لت دو پانل با راه اندازیینصب کولر اسپ 16

  000/232/2 لت سه پانل با راه اندازیینصب کولر اسپ 16

  000/556/2 تن برودتی 5/2لت کامل تا ینصب داکت اسپ 15

  000/600/6 تن برودتی 6تا  5/2لت کامل از ینصب داکت اسپ 13

  000/353/6 تن برودتی 3تا  6لت کامل از یداکت اسپنصب  17

  000/060/2 فاز با راه اندازی 6لت ایستاده ینصب کولر اسپ 18

  000/380/1 فاز با راه اندازی تکنصب کولر اسپیلت ایستاده  19

  000/300 جمع آوری اسپیلت 20

  توافقی نصب چیلرهای برودتی بر مبنای قیمت نصب کارخانجات طبق عرف 21

  توافقی نصب ابز روشن و سیستم های برودتی آمونیاکی طبق عرف 22
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  000/600 نصب پایه دیواری کولرهای گازیاجرت  26

  000/236 مترایستاده به ازاء هر وکولرهای اسپیلت داکت جهت 8/7تا  6/6 از ای شاخه مسی کشی لوله اجرت 26

  000/180 هرسر نقره باسیم مسی لوله جوشکاری 25

  000/630 لوله اسپلیت هرخط بار  20 فشار با ازت تست 23

  VRF 000/720لوله  هرخط بار  60 فشار با ازت تست 27

  000/620  مورد هر مسی لوله تعمیر 28

  000/180 متر به ازاء هر  دیواری اسپیلت جهت رول مسی لوله اجرت 29

  000/860 ) یونیت داخلی و خارجی (بی تی یو  60000تا  9000سرویس اسپلیت  60

  000/200/1 بی تی یو ) یونیت داخلی و خارجی ( 90000تا  63000سرویس اسپلیت ایستاده  61

  R22 000/530/1شارژ گاز کامل  62

  R410a 000/800/1شارژ گاز کامل  66

  000/720 تکمیل شارژ  گاز هر کیلوگرم 66

  000/300 بی تی یو 60000تا  9000از اجرت تعویض موتور کمپرسور   65

  000/200/1 بی تی یو 90000تا  63000اجرت تعویض موتور کمپرسور از  63

در صورت تعمیرو رفع نقص هزینه  000/180 اجرت نصب پایه زمینی 67

 کارشناسی محاسبه نمی گردد

  000/630 هزینه عیب یابی و کارشناسی دستگاه  68

  000/630 اجرت تعویض خازن 69

  توافقی اجرت تعمیر و تعویض برد دستگاه 60

  000/63 سانت 60اجرت نصب داکت زیرکار هر  61
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 خدمات شوفاژ و موتورخانه مرکزی

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/160/1 سرویس سالیانه موتورخانه شوفاژ و دیگ مشعل و پمپ رله 1

  000/860 هزار کیلو کالری یک مرحله ای 600گازی و گازوئیلی تا ظرفیت نصب و راه اندازی مشعل  2

  000/600/2 هزار کیلوکالری دو مرحله ای 800تا  600نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی از  6

  توافقی هزار کیلو کالری به باال با تابلو کامل 800نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی  6

  000/100 هر عدد ترموستات اتاقی نصب 5

  000/200 هر عدد نصب ترموستات اتاقی با کنترل دور فن 3

  000/230 پره 10نصب رادیاتور آلومینیومی پره ای تا  7

  000/620 پره به باال 10نصب رادیاتور آلومینیومی پره ای  8

  000/620 نصب فن کوئل زمینی با شیلنگ و ترموستات 9

  000/160/1 فن کوئل سقفی با ترموستاتنصب  10

  000/780 نصب فن کوئل دیواری 11

  000/000/1 نصب سختی گیر نوع ساده )رزینی( 12

  000/200/6 لیتر 500اره یا کوئل دار تا دتعویض منبع دو ج 16

  000/300 تعویض منبع انبساط پشت بام 16

  000/860 تعویض پمپ برگشت دیگ شوفاژ 15

  000/000/6 600نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل  13

  000/860/6 600نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل  17

  000/530/6 نصب دیگ چدنی شوفاژ  مدل توربو 18

  000/600 سانتی متر 90نصب رادیاتور پنلی تا  19

  000/600 سانتیمتر به باال 100نصب رادیاتور پنلی از  20

  000/600 در محل رادیاتورک وسرویس و آب بندی هر بل 21

  000/150 کوپل کردن رادیاتور هر بلوک 22

  000/300/2 دار خانگی کویل منابعل یاسیدشویی کو 26

نازله با دمپر هوای مکانیکی تا ظرفیت دو  گازوئیلینصب و راه اندازی مشعل  26
  هزار500

000/500/1  

  000/620/1 هزار 500دستی تا ظرفیت نصب و راه اندازی مشعل گازی تک شیر با دمپر  25

23 
نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی با دمپر موتور برقی و تابلو برق تا 

 000/000/2ظرفیت 
000/200/6 
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  000/800/6 نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی با دمپر موتور برقی دوگانه سوز 27

 خدمات پکیج

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/200 تغییر فصل تابستان به زمستان 1

  000/650 همراه با  بازو بسته کردن پکیج تعویض منبع انبساط پکیج و راه اندازی 2

  000/680 تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی 6

  000/660 با کالیت تعویض پمپ کامل 6

  000/120 تعویض ترانس جرقه یایون 5

  000/250 با تنظیم یکی کاملونتعویض برد الکتر 3

  000/180 تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل 7

  000/160 تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد 8

  000/200 تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات 9

  000/170 تعویض شیر اطمینان 10

  000/180 فشارتعویض شیر پرکن اتوماتیک با تنظیم  11

  000/170 مانومتر و ترموستات هر عدد ،تعویض ترمومتر 12

  000/620 تعویض مبدل حرارتی 16

  000/620 تعویض مبدل ثانویه معمولی 16

  000/250 تعویض مبدل ثانویه صفحه ای 15

  000/250 تعویض برنر یا مشعل پکیج 13

  000/85 یچئسو لیمیتتعویض سنسور دود و  17

  000/620 تعویض شیر کنترل گاز کامل با تنظیم 18

  000/550 تعویض شیر سه راه مکانیکی 19

  000/200 تعویض شیر موتوری و سرویس 20

  000/56 تعویض فیوزهای کنترل هر عدد 21

  000/620 تعویض سیم کشی کامل فابریک شرکت 22
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  000/85 تعویض محدود کننده جریان آب 26

  000/116 ایرونت یا هواگیرتعویض  26

  000/85 تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری 25

  000/620 تعویض فن پکیج )احتراق بسته و باز( 23

  000/120 آب سوئیچ شرتعویض پر 27

  000/120 هواسوئیچ شر تعویض پر 28

  000/600 تعویض الستیک دیافراگم 29

  000/170 تنظیم شیر کنترل گاز 60

  000/170 تنظیم برد الکترونیک 61

  000/170 تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط 62

  000/000/1 اسیدشویی پکیج زمینی 66

  000/600 اسیدشویی پکیج دیواری هر مبدل )با باز و بسته کردن مبدل( یا دستگاه اسیدشویی 66

  000/30 رفع گریپاژ پمپ پکیج بدون سرویس 65

  000/600 واشربندی کامل پکیج در صورت نشتیآب بندی و  63

  000/620 اجرت تبدیل پکیج به گاز مایع و راه اندازی یا برعکس 67

  000/160 تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق 68

  000/330 جابجایی دستگاه پکیج نصب شده و راه اندازی در همان محل 69

  000/780 نصب پکیج دیواری 60

  000/620/1 نصب پکیج زمینی با دیگ چدنی 61

  000/860 نصب پکیج زمینی با مبدل مسی 62

  000/660 دقیقه تست 20سرویس سالیانه و راه اندازی پکیج دیواری و زمینی با  66

  000/180 تعویض فلو سوئیچ پکیج یا فلومتر 66

  000/600/2 تعویض کویل در پکیج های زمینی 65

  000/180 دستگاه های پکیج زمینی و دیواریسرویس پیلوت  63

  000/620 تبدیل شیر برقی به دستی یا شیر اتوماتیک 67
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 مشعلخدمات 

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/250 عیب یابی مشعل گازی و گازوئیلی 1

  000/170 تعویض الکترود یا یون مشعل 2

  000/170 ایر جرقهوتعویض ترانس جرقه زن با  6

  000/620 وات 650تعویض موتور مشعل تا  6

  000/550 کیلو وات 1وات الی  650تعویض موتور مشعل از  5

  000/200 هزار 650تعویض شعله پخش کن مشعل های تا  3

  000/550 هزار تک نازل و یا گازی تک شیر 600سرویس کامل مشعل تا ظرفیت  7

  000/620 ا تنظیم کاملبتعویض پمپ مشعل تک نازل  8

  000/170 ئیلی با پایهوتعویض شیر برقی گاز 9

  000/86 تعویض بوبین شیر برقی 10

  000/170 تعویض رله بدون تغییر در سیم کشی و تنظیم 11

  000/620 تعویض پایه رله کامل با تنظیم مجدد مشعل 12

  000/86 تعویض خازن موتور 16

  000/86 های گازی هر کدام مشعل یتعویض پرشر گاز و یا هوا 16

  000/86 تعویض چشم مشعل 15

  000/600 تعویض بلبرینگ موتور مشعل 13

  000/000/1 سرویس مشعل های گازوئیلی دو نازله مکانیکی 17

  000/660/1 پر برقیمسرویس مشعل های گازی یا گازوئیلی با موتور د 18
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تصفیه آبخدمات   

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/170 تعویض هوزینگ سر و ته کامل تصفیه آب خانگی هر عدد 1

  000/170 تعویض موتور 2

  000/250 تعویض کله موتور 6

  000/116 تایی مصرفی 6تعویض فیلتر  6

  000/250 تعویض فیلتر کامل 5

  000/125 تعویض شیر برقی 3

  000/86 چهارراهی تعویض شیر 7

  000/620 نصب دستگاه تصفیه آب با لوازم کارخانه 8

  000/600 نصب دستگاه تصفیه آب با تغییرات 9

  000/116 تعویض شیر روی سینک 10

  000/86 تعویض مخزن تحت فشار 11

  000/250 تعویض کیت الکترونیک 12

  000/250 یکسر با تنظیممنصب کامل شیر  16

  000/86 میکستنظیم شیر  16

  000/86 تعویض گیج فشار خانگی 15

  000/86 تعویض سوئیچ های فشار باال یا پایین هر کدام 13

  000/86 ممبراینتعویض فیلتر  17

  000/170 بازدید و تشخیص عیب دستگاه 18

  000/170 ورودی دستگاه سه راهیتعویض شیر و  19

  000/620 اتصال مستقیم دیسپنسرنصب  20

  000/170 بطری دار دیسپنسرنصب  21

  000/600 یک مرحله ای بیگ بلونصب فیلتر کنتوری  22
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  000/680 مرحله ای 6و  2 بیگ بلونصب فیلتر کنتری  26

  000/250 دولوکس این الینتعویض کامل فیلترهای  26

  000/620 تبدیل شیر چهارراهی به شیر برقی 25

  000/600 دستگاهتعویض شاسی  23

  000/85 تنظیم باد مخزن 27

  000/300/1 ممبراین اول -اینچ 8ممبراین صنعتی تعویض  28

  000/800 ممبراین های بعدی -اینچ 8ض ممبراین صنعتی تعوی 29

  000/200/1 متر مکعب 50عیب یابی اولیه دستگاه زیر  60

  000/900/1 متر مکعب 150متر مکعب تا  50عیب یابی اولیه دستگاه از  61

62 

 

 کوچک و رزین هر مخزن کربنتعویض سیلیس و 

 متوسط و رزین هر مخزن کربنتعویض سیلیس و 
 

  بزرگ و رزین هر مخزن کربنتعویض سیلیس و 

000/200/1 

000/500/1 

000/000/2 

 

  000/800 اینچ 6تعویض نافی و کف  66

  000/300/1 اینچ 8تعویض نافی و کف  66

  000/620 صنعتی تعویض گیج فشار و سوئیچ های فشار باال و پایین 65

  000/690 صنعتی تعویض پمپ طبقاتی یا باز و بست جهت تعمیرات 63

  000/600 تعویض پمپ ورودی یا باز و بست جهت تعمیرات 67

  000/200/6 متر مکعب 50نصب و راه اندازی دستگاه زیر  68

  000/800/6 متر مکعب 150متر تا  50دستگاه از نصب و راه اندازی  69

  000/600/2 متر مکعب 50و سرویس دوره ای دستگاه زیر  ممبرایناسید شویی  60

  000/000/6 متر مکعب 150تا  50و سرویس دوره ای دستگاه از  ممبرایناسید شویی  61

 یا کربن سایز کوچک بدون لوله کشی زرین یا سیلسین با پر کردن FRPنصب مخزن  62

 با پر کردن زرین یا سیلسین یا کربن سایز متوسط بدون لوله کشی FRPنصب مخزن 
 

 بدون لوله کشی بزرگبا پر کردن زرین یا سیلسین یا کربن سایز  FRPنصب مخزن 

000/590/1 

 000/500/2 

000/500/6 
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  000/800 تعویض شیر برقی دستگاه صنعتی 66

  توافقی مترمکعب 150عیب یابی و تعمیرات دستگاه صنعتی باالی  66
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 خدمات لوله کشی گاز

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  روی کار زیر کار 

دستمزد هر واحد لوله کشی گاز )تفکیک کنتور( از 

متر محاسبه گردد. کلکتور گاز،  50یک الی پنجاه متر، 

طبق نرخ نامه و حفاری، طراحی نقشه و نوبت مشاوره 

 هزینه های بازرسی طبق فیش واریزی محاسبه شود.

 

 

 000/93 000/85 هر متر طول  1-2/1لوله کشی گاز  1

ر 
زی

ی 
ون

سک
ز م

گا
ی 

ش
ه ک

ول
ل

50 
ل 

طو
ر 

مت
ل 

داق
ح

50 
دد

گر
ی 

ه م
سب

حا
ر م

مت
 

 000/108 000/93 هر متر طول 6/1 1لوله کشی گاز 2

 000/162 000/123 هر متر طول 2/1 1لوله کشی گاز  6

6 
هر متر طول با جوشکاری  2/1 2-2لوله کشی گاز 

 ایکس ری
000/236 000/288  

هزینه رادیوگرافی یا نظارت جوش 
 با مالک است.

 

 000/662 000/618 هر متر طول 6لوله کشی گاز  5

 000/653 000/616 هر متر طول 6لوله کشی گاز  3

  000/10 سمباده زنی و تمیز کاری لوله گاز با تینر هر مترهزینه  7

8 
مقررات 17کار گذاری لوله آزبست هواکش ها با پشم و شیشه و سیم پیچی و تراز کردن طبق مبحث 

 ملی ساختمان ،هر متر طول
000/160  

9 

 گاز()بدون فیش واریزی بازرسی تشکیل پرونده و  و ثبت قرارداد طراحی و محاسبه نقشه گاز
 (6G) 
(3G) 

 ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد. 000/700متر،  250مترمربع مازاد بر زیربنای  100به ازای هر 

 
 000/620/1 

در  موارد خاص بصورت توافقی انجام  000/530/1
 میگردد.

  000/720 با جوشکاری معمولی هر واحد 2ساخت و نصب کلکتور گاز زیر  10

هزینه نظارت جوش یا رادیوگرافی  000/620/1 با جوشکاری ایکس ری هر واحد 2ساخت و نصب کلکتور گاز باالی  11
 با مالک است

  000/252 نصب شیر فرعی هر عدد 12

  000/72 با اتصاالت 1الی  2/1نصب شیر تک ضرب گازی  16

  000/3 حفاری دیوار )سوراخ کردن( هر سانت با دریل 16

و نقشه  هزینه مشاوره 000/000/3 متر 10از یک متر تا  6/1 1الی   2/1دستمزد لوله کشی گاز تجاری 15
و نظارت ناظر  و طراحی

 و متراژ با مالک است
متر طول  20باالتر از 

به مبلغ  طبق نرخ نامه
 مندرج اضافه میگردد .

 000/200/7 متر 20تا   6/1 1الی  2/1دستمزد لوله کشی گاز تجاری از سایز  13

 000/000/9 متر 10از یک متر تا  2/1 1الی   2/1از سایز تجاری دستمزد لوله کشی گاز  17

 000/200/10 متر 20تا  از  2/1 1الی  2/1دستمزد لوله کشی گاز تجاری از سایز  18

 000/600/16 متر 20از یک متر تا   2/1 2الی    2 دستمزد لوله کشی کاز تجاری از سایز  19

20 
نشانی یا هر ارگان و سازمان آتشای جهت تعیین یا تایید هر نوع تاسیسات که از طرف شرکت ملی گاز، سازمان نظام مهندسی هر نوع بازدید ایمنی یا مرحله

هر  مربع متر 250زیربنای باالی ریال محاسبه می شود و واحد هایی با   000/300  به ازاء هر واحددیگری بعهده پیمانکار گذاشته شود، 
 ریال محاسبه شود. 000/200/1واحد

21 
متر طبق قیمت مندرج در این نرخ نامه 6متر شامل هزینه اضافی نمی شود و بابت هر متر طول باالتر از  6لوله کشی بیرون رفت بعد از کلکتور تا 

 طبق سایز، دستمزد دریافت می گردد.

22 
کشی با مقررات ملی ساختمان ... مطابقت لولهتست هوا و ها، دریچه تامین هوا و بابت تست هواکش ناظرهر نوبت نظارت مجری قبل از بازرسی 

متر هر 250گردد و واحد هایی با زیربنای باالی ریال دستمزد می 000/300به ازاء هرواحد جهت اخذ نوبت بازرسی نهایی لوله کشی گاز  17مبحث 
 ریال محاسبه شود 000/200/1واحد
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و آتش نشانی خدمات لوله کشی آب  

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

  000/72 زیر کار و روکار هر متر طول 6/6- 2/1لوله کشی آب گالوانیزه   1

  000/108 زیر کار و روکار هر متر طول 1لوله کشی آب گالوانیزه   2

  000/168 زیر کار و روکار هر متر طول 2/1 1- 6/1 1لوله کشی آب گالوانیزه   6

  000/213 زیر کار و روکار هر متر طول 6- 2لوله کشی آب گالوانیزه   6

  000/600 زیر کار و روکار هر متر طول 4"لوله کشی آب گالوانیزه   5

  000/60 هر متر طول 13-20الیه  5لوله کشی آب و شوفاژ  3

  000/63 هر متر طول 25-62الیه  5شوفاژ لوله کشی آب و  7

  000/93 هر متر طول 60-50الیه  5لوله کشی آب و شوفاژ  8

  000/180 هر متر طول 75- 36الیه  5لوله کشی آب و شوفاژ  9

  000/600 نصب جعبه و کلکتور  هر کلکتور 10

  000/62 روکار با بست کوبی مخصوص پنج الیه هر متر طول  20الی  13پنج الیه سایز  آبلوله کشی  10

  000/68 روکار با بست کوبی مخصوص پنج الیه هر متر طول  62الی  25پنج الیه سایز  آبلوله کشی  11

  000/30 هر متر طول 62الی  13عایق فوم  12

  600/8 هر متر طول 50الی  60عایق فوم  16

  000/62 هر متر طول )سیستم سنتی( 25-20لوله کشی آب سبز  16

  000/68 هر متر طول )سیستم سنتی( 62لوله کشی آب سبز  15

  000/90 هر متر طول )سیستم سنتی( 60-50لوله کشی آب سبز  13

لوله کشی فاضالب طبقه دوم  000/78 نصب دریچه بازدید کتابی 17

که طبقه اول هایی ساختمان

ازا هر  به  آن مسکونی است 

ریال  000/500/1سرویس 

محاسبه شود و حداقل قیمت 

 ریال می باشد . 000/500/6

 000/68 )فاضالب، هود، اگزوزفن(  36-110لوله کشی فاضالب نیمه قوی  18

 000/30 )نیمه قوی( 125لوله کشی فاضالب  19

 000/86 )نیمه قوی( 130لوله کشی فاضالب  20

 000/166 110تا 50لوله بوش فیت 21

 ساپورت و بست با
 000/630 130تا125لوله بوش فیت  22
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 000/3 13لوله پلی اتیلن سایز  26

با اتصاالت کوپلی و 

 فلنج

 000/18 62تا20لوله پلی اتیلن سایز  26

 000/78 75تا60لوله پلی اتیلن سایز  25

 000/116 110تا90لوله پلی اتیلن سایز  23

 000/132 125لوله پلی اتیلن سایز  27

 000/260 125تا90لوله کشی پلی اتیلن از سایز  28

 000/600 200تا13لوله کشی پلی اتیلن از سایز  29 با اتصاالت جوشی

 000/630 613تا25لوله کشی پلی اتیلن از سایز 60

 000/236 110تا50لوله کشی پلی اتیلن فاضالبی از سایز  61
 

 000/620 130تا125لوله کشی پلی اتیلن فاضالبی از سایز  62

 متر محاسبه می گردد. 50متر طول،  50کمتر از و فاضالب لوله کشی آب و شوفاژ 

لوله کشی گرمایش از کف طبق نقشه استاندارد طراحی شده توسط شرکت مربوطه با  66

 20تا  13لوله پنج الیه یا با فوم معمولی و مش هر متر طول  xpفوم 

 نصب جعبه و کلکتور گرمایش از کف هر کلکتور

800/28  

66 000/600  

  000/25 هزینه طراحی نقشه گرمایش از کف به ازاء هر متر مربع زیربنا 65

  000/630 ساخت کلکتور آب و نصب کنتورهای فرعی به ازاء هر انشعاب 63

 000/108 هر متر  6/1 1- 2/1لوله کشی گالوانیزه )آتش نشانی(  67

 با نوار پیچی گازی
 000/166 هر متر  2/1 1- 2لوله کشی گالوانیزه )آتش نشانی(  68

 000/138 هر متر 2/1 2- 6لوله کشی گالوانیزه )آتش نشانی(  69

 000/236 هر متر 6لوله کشی گالوانیزه )آتش نشانی(  60

  000/198 )با مصالح ساختمانی و تراز کردن( هر عدد 2/1 1نصب جعبه آتش نشانی و شیر  61

  000/102 نصب جعبه آتش نشانی بدون تراز کردن هر عدد 62

  000/72 هر عدد 2/1 2نصب شیر خشک  66
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  000/102 آوری شیلنگ در جعبهنصب هیدرانت شیر خشک و تر و جمع 66

  000/676/2 و منبع آتش نشانی )یک منبع( بدون کار برقینصب پمپ  65

  000/973/2 نصب پمپ و منبع آتش نشانی )دو منبع( بدون کار برقی 63

  000/506 نصب فلوسوئیچ پمپ آتش نشانی و تست و تنظیم 67

  000/120 نصب سنسورهای آتش نشانی ) آبفشان / اسپرینکلر ( 68

69 
 -6 منبع دیافراگم -6پمپ رزرو  -2پمپ اصلی -1بدون کار برقی:  اندازینصب بوسترپمپ راه

 آوری کلکتور، نصب پرشر و مانومتر ساخت شاسی، جمع
 000/506/3با شاسی آماده  000/888/9

  000/86 ساخت و نصب ساپورت با جوشکاری 50

  000/168 روی سقفTساخت و نصب ساپورت با حفاری سقف به صورت  51

  000/56 عدد )بست گالبی( با تفنگ هیلتینصب هر  52

  000/102 روی سقفTنصب بست گالبی با حفاری سقف به صورت  56
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 نصب و سرويس لوازم بهداشتیخدمات 

 

 مالحظات «ریال»قیمت  شرح ردیف

 %60در صورت تکی بودن  000/680 نصب کولر آبی کامل طبق نقشه ضمیمه پشت بام 5

 000/860 کولر آبی در پرتگاهنصب  3 اضافه می شود

  %60منبع پلی اتلن  000/680 و مهره ماسورهگالوانیزه نصب منبع آب با لوله  7

 000/630 الیه 5نصب منبع آب با لوله  8 اضافه می شود

  000/660 نصب انواع بخاری گاز سوز دیواری 9

  000/260 نصب انواع بخاری گاز سوز مبله 10

  000/260 روشنایی گاز سوزنصب انواع  11

  000/260 نصب اجاق گاز 12

  000/30 نصب و تبدیل انواع اجاز گاز به گاز شهر و بلعکس هر شعله 16

  000/300 مهره و ماسورهاتصاالت گالوانیزه و نصب آبگرمکن زمینی با  16

  000/650 با لوله مسی مخصوص نصب آبگرمکن دیواری 15

  000/550 الیه 5و زودجوش با لوله  نصب آبگرمکن زمینی 13

  000/180 تبدیل آبگرمکن زمینی به گاز شهر 17

  000/236 تبدیل آبگرمکن دیواری به گاز شهر 18

  000/600 بدون دستمزد نصب تغییرت لوله کشی آبگرمکن زمینی به دیواری 19

  000/260 باز کردن آبگرمکن مخزنی 20

  000/550 نصب روشویی کابین دار 21

  000/720 نصب روشویی کابین دار با آینه و متعلقات 22

  000/930 نصب روشویی کابین دار مخصوص با آینه و چسب کاری 26

  000/630 نصب روشویی پایه دار 26
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 000/630 نصب توالت فرنگی یک تکه 25
در صورت طرح دار بودن، نصب در 

 اضافه می شود %75دیوار 

  000/680 فرنگی دو تکهنصب توالت  23

  000/236 نصب فالش تانک 27

  000/506 نصب فالش تانک توکار )نصب در دو مرحله( 28

  000/650 با شیلنگ آفتابه نصب شیر مخلوط 29

 000/150با علم دوش معمولی  000/600 علم دوش مخصوصشیر مخلوط حمام با نصب  60

  000/500 یونیکا چند تکهنصب شیر مخلوط حمام با علم دوش  61

  000/30 نصب شیر آفتابه با شیلنگ  62

  000/30 6/6و  2/1شیر تکی و تکضرب  66

  000/100 معمولی نصب سیفون ظرفشویی 66

  000/200 نصب سیفون ظرفشویی دوقلوی مخصوص 65

  000/220 نصب منقل شومینه 63

  000/626 نصب لوله کشی شومینه خانگی با لوله فلزی 67

  000/270 و دو قلو نصب سینک ظرفشویی یک قلو 68

  000/620 مخصوص با شیر مخلوط مخصوص نصب سینک ظرفشویی دو قلو 69

  000/300 شاسی دار و قاب دار و وان جکوزی سیار نصب وان 60
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 خدمات استخر، سونا و جکوزی

 استخر )آب سرد(

1 

 خانهاجرای خط رفت تصفیه به موتور  -1

000/200/13 

 ریال

 اجرای خط برگشت از موتورخانه و تقسیم بندی خط برگشت -2

 اجرای خط اسکیمر استخر  -3

 اجرای خط جاروی استخر -4

 استخر )آب سرد و گرم(

2 

 اجرای خط رفت تصفیه به موتور خانه  -1

000/600/19 

 ریال

 بندی خط برگشتاجرای خط برگشت از موتور خانه و تقسیم  -2

 اجرای خط اسکیمر استخر -3

 اجرای خط جاروی استخر -4

 اجرای خط رفت گرم به موتور خانه  -5

 اجرای خط برگشت آب گرم از موتورخانه و تقسیم آن در دیواره استخر -6

 لوله کشی جکوزی

3 

 اجرای خط رفت آب گرم و تصفیه به موتورخانه )یک خط( -1
000/960/1 

 ریال
 اجرای خط برگشت آب گرم و تصفیه به جکوزی )یک خط( -2

 اجرای خطوط پر فشار جکوزی به همراه خط هوای نازل )برای هر نازل( -3

 موتورخانه استخر )آب سرد(

4 

 نصب پمپ تصفیه آب استخر -1

000/200/25 

 ریال

 نصب فیلتر خاکی یا شنی جهت تصفیه آب استخر -2

 دستگاه کلرزن خطینصب  -3

 نصب دستگاه تزریق ازن -4

 موتورخانه استخر )آب گرم با پکیج(

5 

 نصب پمپ تصفیه آب استخر -1

 نصب فیلتر خاکی یا شنی جهت تصفیه آب استخر -2

 نصب دستگاه کلرزن خطی -3

 نصب دستگاه تزریق ازن -4

 نصب پمپ آبگرم استخر -5

 نصب مبدل آب گرم استخر -6

000/000/60 

 ریال
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  اتصال مبدل استخر به پکیج -7 

 موتورخانه جکوزی

6 

 نصب پمپ آبگرم و تصفیه جکوزی -1

000/000/60 

 ریال

 نصب فیلتر خاکی یا شنی جکوزی -2

 نصب دستگاه کلرزن خطی -3

 نصب دستگاه تزریق ازن  -4

 نصب یک عدد پمپ جت جکوزی به همراه لرزه گیر و صافی -5

 نصب مبدل آب گرم جهت جکوزی  -6

 اتصال مبدل جکوزی به پکیج -7

 موتورخانه استخر )آب گرم با دیگ(

7 

 نصب پمپ تصفیه آب استخر -1

000/380/118 

 ریال

 نصب فیلتر خاکی با شنی جهت تصفیه آب استخر -2

 نصب دستگاه کلرزن خطی -3

 نصب دستگاه تزریق ازن -4

 آبگرم استخرنصب پمپ  -5

 نصب مبدل آب گرم استخر -6

 نصب دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت -7

 نصب بک عدد پمپ سیر کوالسیون آب دیگ -8

 نصب یک عدد منبع انبساط دیگ -9

 نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی -11

 مصرفینصب پمپ سیر کوالسیون آب گرم  -11

 موتورخانه استخر آب گرم و جکوزی با دیگ

 7و بند  6مجموع موارد بند  -1 8
000/700/158 

 ریال

 موتورخانه ساختمان با دو عدد دیگ آب گرم

9 

 نصب دو عدد دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت  -1

000/380/118 

 ریال

 نصب دو عدد مپ خطی جهت سیرکوالسیون آب دیگ  -2

 نصب دو عدد منبع انبساط جهت دیگها -3

 نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی -4
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 خطی برگشت آب گرم مصرفی پک عدد پمی بنص -5 

 اتصال سیستم گرمایش ساختمان )بجز گرمایش از کف( به کلکتورها -6

 موتورخانه جهت سیستم گرمایش از کف )جهت یک کلکتور(

11 

 نصب یک عدد پمپ خطی جهت سیستم گرمایش از کف -1

000/620/19 

 ریال

 نصب مبدل مخصوص گرمایش از کف -2

 گیر مغناطیسی در ورودی و خروجی سیستمنصب سختی -3

 نصب ترموتر و فشار سنج جهت سیستم  -4

 به واحد گرمایش )دیگ یا پکیج(اتصال سیستم  -5

 سونای بخار با دیگ بخار

11 
 000/000/60 اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس -1

 نصب و راه اندازی دیگ بخار -2 ریال

 سونای بخار با دستگاه بخارساز

12 
 000/860/26 اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس -1

 نصب و راه اندازی دستگاه بخارساز مخصوص سونا -2 ریال
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 استخر

 قیمت جزئیات اجرایی موضوع اجرا ردیف

1 
 لوله کشی 

 استخر آب سرد

 اجرای خط رفت تصفیه به موتورخانه

111/871/15 
 اجرای خط برگشت از موتورخانه و تقسیم بندی خط برگشت

 اجرای خط اسکیمر استخر

 جاروی استخراجرای خط 

2 
 لوله کشی استخر

 آب سرد و گرم

 اجرای خط رفت تصفیه به موتورخانه

111/321/19 

 اجرای خط برگشت از موتورخانه و تقسیم بندی خط برگشت

 اجرای خط اسکیمر استخر

 اجرای خط جاروی استخر

 اجرای خط رفت گرم به موتورخانه

 موتورخانه و تقسیم آن در دیواره استخراجرای خط برگشت آب گرم از 

 جکوزی

 لوله کشی جکوزی 3

 اجرای خط رفت آب گرم و تصفیه به موتورخانه )یک خط(

 اجرای خط برگشت آب گرم و تصفیه به جکوزی )یک خط( 111/932/1

 اجرای خطوط پرفشار جکوزی به همراه خط هوای نازل )برای هر نازل(

 استخر آب سرد  موتورخانه

4 
 موتورخانه 

 استخر آب سرد

 نصب پمپ تصفیه آب استخر

111/841/24 
 نصب فیلتر خاکی یا شنی جهت تصفیه آب استخر

 نصب دستگاه کلرزن خطی

 نصب دستگاه تزریق ازن

5 
موتورخانه استخر 

 آبگرم با پکیج

 نصب پمپ تصفیه آب استخر

111/111/41 

 با شنی جهت تصفیه آب استخرنصب فیلتر خاکی 

 نصب دستگاه کلرزن خطی

 نصب دستگاه تزریق ازن

 نصب پمپ آب گرم استخر

 نصب مبدل آب گرم استخر



 7931سال   ن شهرستان شیرازخدمات تاسیسات مکانیکی ساختماعرف  نامهنرخ
 

 

21 
 

 اتصال مبدل استخر به پکیج

 موتورخانه جکوزی 6

 نصب پمپ آبگرم و تصفیه جکوزی

111/111/41 

 نصب فیلتر خاکی یا شنی جکوزی 

 دستگاه کلرزن خطینصب 

 نصب دستگاه تزریق ازن

 گیر و صافینصب یک عدد پمپ جت جکوزی به همراه لرزه

 نصب مبدل آب گرم جهت جکوزی

 اتصال مبدل جکوزی به پکیج

 استخر آب گرم موتورخانه

7 
 موتورخانه استخر

 آب گرم با دیگ

 نصب پمپ تصفیه آب استخر

111/681/118 

 فیلتر خاکی با شنی جهت تصفیه آب استخرنصب 

 نصب دستگاه کلرزن خطی

 نصب دستگاه تزریق ازن

 نصب پمپ آب گرم استخر

 نصب مبدل آب گرم استخر

 نصب دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت

 نصب یک عدد پمپ سیرکوالسیون آب دیگ

 نصب یک عدد منبع انبساط دیگ

 نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی

 نصب پمپ سیرکوالسیون آب گرم مصرفی

8 
 موتورخانه استخر آبگرم

 و جکوزی با دیگ
 111/711/158 7و  6مجموع موارد بند 

9 
موتورخانه ساختمان 

 با دو عدد دیگ آبگرم

 برگشتنصب دو عدد دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و 

111/681/118 
 نصب دو عدد پمپ خطی جهت سیرکوالسیون آب دیگ

 نصب دو عدد منبع انبساط جهت دیگ ها

 نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی
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 نصب یک عدد پمپ خطی برگشت آب گرم مصرفی

 اتصال سیستم گرمایش ساختمان )بجز گرمایش از کف( به کلکتورها

11 

موتورخانه جهت 

سیستم گرمایش از 

کف )جهت یک 

 کلکتور(

 نصب یک عدد پمپ خطی جهت سیستم گرمایش از کف

111/321/19 

 نصب مبدل مخصوص گرمایش از کف

 نصب سختی گیر مغناطیسی در ورودی و خروجی سیستم 

 نصب ترمومتر و فشارسنج جهت سیستم

 )دیگ یا پکیج(اتصال سیستم به واحد گرمایش 

 سونای بخار

 سونای بخار با دیگ بخار 11
 اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس

111/111/41 
 نصب و راه اندازی دیگ بخار

12 
سونای بخار با 

 دستگاه بخارساز

 اجرای لوله کشی سونای بخار با خط استیل با مس
111/841/24 

 بخار ساز مخصوص سونانصب و راه اندازی دستگاه 
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 توضیحات:

متر محاسبه گردد. کلکتور گاز،  50دستمزد هر واحد لوله کشی گاز )تفکیک کنتور( از یک الی پنجاه متر،  .1

 حفاری، طراحی نقشه و نوبت مشاوره طبق نرخ نامه و هزینه های بازرسی طبق فیش واریزی محاسبه شود.

کارفرما می باشد و در صورت واگذاری به پیمانکار توافقی حساب می  حمل منبع و پمپ و شاسی کشی منبع بعهده .2

 شود.

ریال محاسبه و تعمیرات  000/500/2ساعت ( استاد و یک شاگرد مبلغ  8دستمزد کارهای تعمیری جهت یک روز )  .6

 ساعتی بر همین مبنا طبق توافق طرفین انجام می گیرد.

 متر محاسبه می گردد . 50متر طول حداقل  50لوله کشی گاز مسکونی زیر  .6

 
 متر محاسبه می گردد . 50متر طول حداقل  50زیر لوله کشی آب مسکونی  .5

 
 متر محاسبه می گردد . 50متر طول حداقل  50زیر لوله کشی فاضل آب مسکونی  .3

 
ریال بابت یک استاد و شاگرد دریافت می گردد.  000/600دستمزد تعمیرات به صورت ساعتی و در هرساعت مبلغ  .7

 . تعمیرات کمتر از یک ساعت، یک ساعت محاسبه می گردد

 
ساعت  2عیب یابی دستگاه ها و خدمات مندرج در این  نرخ نامه که به صورت تعمیراتی و کوتاه مدت کمتر از   .8

 . پذیرد، شامل هزینه ایاب و ذهاب نیز می شودانجام می

 
ریال و باالتر به ازاء  000/250ریال، شهرک های اطراف  000/170و ذهاب هر سرویس در محدوده شهر  هزینه ایاب .9

 به مبلغ فوق اضافه می گردد. 000/20هر یک کیلومتر 

 
متر و مسیرهای غیر  6دستمزد لوله کشی زیر سقف ، شامل گاز و آتش نشانی و فاضالب در ارتفاع باالتر از  .10

متر 6زیر سقف کمتر از ) پنجاه درصد ( به مبالغ قید شده در این نرخنامه اضافه میگردد و در  %50متعارف 
 اضافه می گردد. %60جهت لوله های گاز و آب و آتش نشانی 

 

دیوارها و حفاری داکت ها و  سوراخ ها ، شامل لوله کشی آب ، گاز ، فاضل آب ، آتش نشانی و شیارزنی  .11
 ریال . 000/500/2شوفاژ ، بابت هر واحد ساختمان مبلغ 

 

 باشدکه طبقه اول آن مسکونی است توافقی میهایی لوله کشی فاضالب طبقه دوم ساختمان .12


