




 ................ ............................ ...................................... آدرس:  ............... .....................................  متصدی واحد صنفی:...... ..................................................  آقای:

  حداکثر نرخ، ستان یزدتجارت ا معدن وسازمان صنعت،  1399 / 03/09 مورخ 51446/34شماره موجب نامه ه باحتراماً،   

 گردد.الع ثانوی به شرح ذیل اعالم می تا اط  03/09/1399از تاریخ   صنعتیسیسات برق أاجرت خدمات ت

 (ريال) قیمت شرح  رديف

1 
متر  4  مازاد برار ضعيفاهم فش 5حد  تست دستگاه مگر تا  پركردن و عمليات چاه ارت بدون كندن چاه و

 گردد اضافه می   %40متری هر
1425600 

 19575 افزایش(  %20متر  3متر )ارتفاع بيش از 3متر تا ارتفاع  هر 30نصب داک تا نمره  2

 28350 افزایش(   %20متر  3متر )ارتفاع بيش از 3متر تا ارتفاع  هر 60 تا 30نصب داک از نمره  3

 32400 افزایش(   %20متر  3متر )ارتفاع بيش از  3متر تا ارتفاع  ر ه 90 تا 60نمره   نصب داک از 4

 36450 به بال  100*50نصب تراكينگ فلزی یا پالستيکی  5

6 
پركردن   كانال زمينی بدون كندن و داخل لوله پوليکا و ، داک  داخل سينی، 2*4  تا 2/*75 كشیكابل

 افزایش(  % 20متر  3)ارتفاع بيش از 
24300 

7 
پركردن   كانال زمينی بدون كندن و داخل لوله پوليکا و  ،داک  داخل سينی، 2*10 تا  2*6 كشیكابل

 افزایش(  % 20متر  3)ارتفاع بيش از 
27000 

8 
  كانال زمينی بدون كندن و  داخل لوله پوليکا و  ،داک  داخل سينی،  5*4  تا 3/*75 كشی سه فازكابل

 افزایش(   %20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از 
27000 

9 
  كانال زمينی بدون كندن و  داخل لوله پوليکا و ، داک  داخل سينی، 5* 16 تا 3*6كشی سه فازكابل

 افزایش(   %20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از 
32400 

10 
كانال زمينی بدون   داخل لوله پوليکا و  ،داک داخل سينی،  3*50+25 تا 3*25+16كشی سه فازكابل

 افزایش(  % 20ر مت  3پركردن )ارتفاع بيش از  كندن و
48600 

11 
  كانال زمينی بدون كندن و داخل لوله پوليکا و ،داک   داخل سينی،  1*10 تا 1*4كشی ارت كشی یاسيم كابل

 افزایش(   %20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از 
18225 

12 
دن  كانال زمينی بدون كن داخل لوله پوليکا و  ،داخل سينی،داک 1*35 تا 1*16كشی ارتسيم كشی یاكابل

 افزایش(  % 20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از  و
27000 

13 
كانال زمينی بدون   داخل لوله پوليکا و  ،داک  داخل سينی،  1*120 تا 1*50كشی ارتسيم كشی یاكابل

 افزایش(  % 20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از  كندن و
39150 

14 
كانال زمينی بدون    اخل لوله پوليکا ود  ،داک  داخل سينی،  1*300 تا 1*150كشی ارتسيم كشی یاكابل

 افزایش(  % 20متر  3پركردن )ارتفاع بيش از  كندن و
42525 

 32400  %30متر  3)ارتفاع بيش از متری  3ارتفاع  سانتی تا30بابست با فاصله  4*4  تا 4/* 75  كشی روكاركابل 15

 افزایش( 

 39150 افزایش( %30متر  3متری  )ارتفاع بيش از  3ارتفاع  سانتی تا30بست با فاصله  با 2*10 تا 2*6كشی روكاركابل 16

 48600 افزایش( %30متر  3متری  )ارتفاع بيش از  3ارتفاع  سانتی تا 30بابست با فاصله  5*16 تا 5*4كشی روكاركابل 17

 742500 عدد  نصب فنداسيون پيش ساخته) برج نور( با جرثقيل بدون كندن چاله هر  18

 1944000 عدد  با جرثقيل بدون كندن چاله هر  پرژكتور  با پنج عدد ج نور(نصب دكل )بر 19

 2241000 عدد  با جرثقيل بدون كندن چاله هر پرژكتور  بيش ازشش عدد  نصب دكل )برج نور( 20

 141750 حياطی هر شاخه با نصب پایه پاركی، های خيابانی،نصب چراغ  21

 459000 متری  4متر تا  2طی از حيا پاركی،  ،های خيابانیپایه چراغنصب  22

 661500 متر به بال 4حياطی از  پاركی،  ،های خيابانیپایه چراغنصب  23

 32400 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از  3تا ارتفاع  16 تا 9 نصب لوله فولدی یا فلکسی سایز 24

 40500 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از  3تا ارتفاع  35 تا 21نصب لوله فولدی یا فلکسی سایز 25

 48600افزایش( % 20متر  3متری )بيش از  3به بال تا ارتفاع  35 نصب لوله فولدی یا فلکسی سایز 26

 40500 عدد  شبکه هر  سربندی پریز روكار و اجرت نصب و 27

 21600 متر  غيره هر و  شبکه    FSTP،،،UTP ،،،،CIAXALكشی داده)كابل 28

 22950 عدد  هر  DB9تاRJانواع كانکتور از  ن(نصب پانچ )كی استو  29

 534600 باطری خارجی هر دستگاه با UPSراه اندازی  نصب و 30

 270000 كيلووات  5 لووات تا/ كي 5تيک تکفاز از های اتوماترانس واریابل، ،راه اندازی استابالیز نصب و 31

 378000 كيلووات 30 كيلووات تا  8ک تکفاز از های اتوماتيترانس واریابل، ،راه اندازی استابالیز نصب و 32

 540000 كيلووات 9 كيلووات تا  5/1های اتوماتيک سه فاز از ترانس واریابل،راه اندازی استابالیز،  نصب و 33

 1269000 كيلووات 30 كيلووات تا  15های اتوماتيک سه فاز از ترانس واریابل، ،الیزراه اندازی استاب نصب و 34

 1701000 كيلووات   500 كيلووات تا  30های اتوماتيک سه فاز از ترانس واریابل،راه اندازی استابالیز،  نصب و 35

 توافقی عدد  سانتی متر هر 20های خاص ضخامت حداقل سوراخکاری 36

 229500 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از  3متال در ارتفاع  150تا  70 سربندی پرژكتور  نصب و 37

 378000 افزایش(   %20متر  3متری )بيش از  3گازی در ارتفاع   هليم و 400تا   250سربندی پرژكتور نصب و 38

 189000 افزایش(  % 20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع  LED،،،SNDمدادی  1000تا   500سربندی پرژكتور نصب و 39

 486000 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع  به بال 400سربندی پرژكتور  نصب و 40

41 
  3در ارتفاع   لمپ كم مصرف هرعدد آلومينيومی كوچک و های صنعتی آویز با حباب استيلی،نصب چراغ 

 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از 
378000 

42 
در    عدد  هر استارتر  هليم وی،  لمپ گاز های صنعتی آویز با كالهک كارگاهی بزرگ ومونتاژچراغ  نصب  و

 افزایش(   %20متر  3متری )بيش از  3ارتفاع 
540000 

 97500 افزایش(   %20متر  3متری )بيش از 3در ارتفاع   بدون ساپورت هرعدد 15 تا 10 نصب سينی كابل از سایز 43

 126900 افزایش(  % 20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع   بدون ساپورت هرعدد 30 تا 20 نصب سينی كابل از سایز 44

 162000 افزایش(  % 20متر   3متری )بيش از  3در ارتفاع   بدون ساپورت هرعدد به بال  35 ابل از سایزنصب سينی ك 45

 17800 افزایش(  % 20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع   عدد  هر 30نصب ساپورت تا سایز 46

 54000 افزایش(  %20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع   عدد هر به بال 35 نصب ساپورت از سایز  47

   بسمه تعالی                                شماره:                                

 اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی             تاریخ:               

 کشی ساختمان یزد                     و سیم                       










 189000 عدد  كيلو وات هر 2/2 سربندی موتور تکفاز تا 48

 229500 عدد  كيلو وات هر 5 سربندی موتور سه فاز تا 49

 378000 عدد  كيلو وات هر 15كيلوات تا 5سربندی موتور سه فاز از  50

 519750 عدد  كيلوات به بال هر  15سربندی موتور سه فاز گيربکس دار از  51

 810000 عدد  كيلو وات هر 55 كيلوات تا 15موتور ستاره مثلث از سربندی  52

 1269000 عدد  كيلو وات هر  110 كيلوات تا  60سربندی موتور ستاره مثلث از  53

 1944000 عدد  كيلو وات هر 440 كيلوات تا  160سربندی موتور ستاره مثلث از  54

 1863000 كيلووات  7/3  وات تايلوك / 37راه اندازی آن از  ه فاز وس كانورترهای تکفاز و  سربندی اینورتر و  اجرت نصب و  55

 3240000 كيلووات  15 وات تا كيلو 5/ 5راه اندازی آن از  سه فاز و كانورترهای تکفاز و  سربندی اینورتر و  اجرت نصب و  56

 4779000كيلووات 90ات تاو كيلو 30راه اندازی آن از  سه فاز و كانورترهای تکفاز و سربندی اینورتر و اجرت نصب و 57

 6318000 كيلووات  400وات تاكيلو  110آن از  راه اندازی  سه فاز و  كانورترهای تکفاز و   سربندی اینورتر و  اجرت نصب و  58

 37800 غيره بکس و ، گلند،سينی جهت تابلو و 29الی   7سوراخکاری از سایز 59

 54000 غيره  بکس و گلند، ، جهت تابلو و سينی48الی    36از سایز  سوراخکاری 60

 126900 غيره  بکس و  سينی، گلند،  جهت تابلو و96الی   48  سوراخکاری از سایز 61

 186300 غيره بکس و سينی، گلند، به بالجهت تابلو و 96 سوراخکاری از سایز 62

 اجناس %50 افزایش % 40در صورت زیمنس    (LSاندازی آن )دلتا، راه برنامه نویس و و PLCنصب سيستم  63

 اجناس %50 افزایش  %40در صورت زیمنس  (LSراه اندازی آن )دلتا، نویس وبرنامه مونيتورینگ و ونصب سيستم   64

 2241000 ساعت  رفع عيب هر و  و PLCتعميرات   65

 518400 ساعت  كار كردن روی دستگاه صنعتی جهت رفع عيوب خاص هر 66

 اجناس PLC ،20%  بدون اینورتر و غيره( كشی وسيم ،تابلو برق توزیع )مينياتوری مونتاژ 67

 اجناس PLC، 25% كشی شده یا فرمان بدون اینورتر وپست یا شمش های ایستاده توزیع یاسلول  مونتاژ 68

 اجناس %20 اتوماتيک  های بانگ خازنی بارگالتور بصورت دستی و تابلو برق مونتاژ 69

 518400 40* 50ابعاد  زی تابلو برق تاراه اندا سربندی و ، تست ونصب 70

 810000 50/1  تا 50ابعاد  راه اندازی تابلو برق تا سربندی و ، تست ونصب 71

  229500عدد سه فاز هر سربندی تابلو  72

  126900عدد تک فاز هر سربندی تابلو  73

  81000عدد فرمان  هر   سربندی تابلو 74

75 
تنظيم   دستی و پله بصورت اتوماتيک و  6سلول بانگ خازن تا  تابلو یااندازی راه سربندی و نصب و

 ( افزایش %20پله بيشتر   6)از  بالنس پله ها رگالتور و
1269000 

 1188000 سربندی برق اصلی های توزیع با پایه هر سلول واجرت نصب سلول  76

 270000 عدد  ر سه فاز(ه )تخته پریزی تکفاز و SOPسربندی تابلوهای  اجرت نصب و 77

 229500 عدد  چشم الکترونيکی هر  ،سربندی فتوسل اجرت نصب و 78

 121500 5/32 تا  3/16اجرت نصب و سربندی چهار شاخه سه فاز نرگی از  79

 189000 5/32 تا 3/16سربندی دیواری چهار شاخه سه فاز مادگی از  اجرت نصب و 80

 63 175500اجرت سربندی چهار شاخه سه فاز  81

 63 378000اجرت سربندی دیواری چهار شاخه مادگی سه فاز  82

 37800 عدد  اجرت نصب قاب مينياتوری تکفاز هر 83

 51975 عدد  اجرت نصب قاب مينياتوری سه فاز هر 84

 121500 عدد  سربندی فيوز تکفاز هر اجرت نصب و 85

 148500 عدد  سربندی فيوز سه فاز هر اجرت نصب و 86

 202500 افزایش (  %20متر 3ارتفاع بيش از  سانتی متر)از 12سایز    اكينگ فلزی تانصب تر 87

 162000 افزایش( % 20متر  3ارتفاع بيش از  )از سانتی متر  12سایز   فلزی بالتر از نصب تراكينگ غير  88

 229500 افزایش(   %20متر  3ارتفاع بيش از  سانتی متر)از 12سایز    نصب تراكينگ فلزی تا 89

 189000 افزایش( % 20متر  3ارتفاع بيش از  سانتی متر)از  12سایز   از نصب تراكينگ غير فلزی بالتر 90

 21600 غيره( زاویه و  راهی،نصب اتصالت تراكينگ )مانند گوشه، سه 91

 48600 افزایش(   %20متر به بال  3متر )ارتفاع ميلي 28سایز   نصب لوله فلزی یا خرطومی فلزی تا 92

 54000 افزایش(  %20متر به بال 3متر )ارتفاع ميلي 47سایز   تا 28 ب لوله فلزی یا خرطومی فلزی از سایزنص 93

 67500 افزایش(  %20متر به بال  3متر )ارتفاع ميلي 60سایز   تا 47  سایزنصب لوله فلزی یا خرطومی فلزی از  94

 81000 افزایش(  %20متر به بال  3ل )ارتفاع به با متر ميلي  60  ی یا خرطومی فلزی از سایزنصب لوله فلز 95

 36450 افزایش(  %20متر به بال  3)ارتفاع  مترميلي 28 تا سایز PVCنصب لوله  96

 41850 افزایش(  %20متر به بال  3متر )ارتفاع ميلي 47سایز  تا  28 از سایز PVCنصب لوله  97

 59400 افزایش(  %20متر به بال  3تفاع متر )ارميلي 60سایز  تا  47 از سایز PVCنصب لوله  98

 67500 افزایش(  %20متر به بال  3به بال )ارتفاع  متر ميلي 60از سایز PVCنصب لوله  99

 36450 افزایش(  %20متر به بال  3متر)ارتفاع ميلي 28  نصب لوله پلی اتيلن تا سایز 100

 81000 افزایش(  % 20متر به بال  3)ارتفاع متر ميلي 47سایز  تا 28  نصب لوله پلی اتيلن از سایز  101

 103950 افزایش(  % 20متر به بال  3متر )ارتفاع ميلي 60سایز   تا 47  نصب لوله پلی اتيلن از سایز  102

 117450 افزایش(  %20متر به بال  3به بال )ارتفاع  مترميلي 60  نصب لوله پلی اتيلن از سایز  103

 168750 افزایش(  % 20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع   عدد بدون ساپورت هر 50 تا 40  نصب سينی كابل از سایز 104

 202500 افزایش(  % 20متر   3متری )بيش از  3در ارتفاع   عدد بدون ساپورت هر به بال 50نصب سينی كابل از سایز 105

 54000فزایش( ا  %20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع   هرعدد 40 تا 30نصب ساپورت از سایز 106

 81000افزایش(   %20متر  3متری )بيش از  3در ارتفاع  عدد  هر  50 تا  40  نصب ساپورت تا سایز 107

 توافقی(نصب ساپورت )جوشکاری و...... 108

 40500 10*10نصب جعبه تقسيم پالستيکی  109

 67500 15*15نصب جعبه تقسيم پالستيکی  110

 207900 سانتی با لوله گذاری  20دیوار    در  متر(سانتي 1 قطر تاسوراخکاری ارتباطی معمولی ) 111

 162000 سانتی بدون  لوله گذاری  20دیوار  متر(در سانتي 1قطر سوراخکاری ارتباطی معمولی )تا 112

 283500 سانتی با لوله گذاری  60دیوار  متر(در سانتي 1قطر سوراخکاری ارتباطی معمولی )تا 113

 243000 سانتی بدون لوله گذاری  60دیوار  متر(در سانتي 1قطر ی معمولی )تاسوراخکاری ارتباط 114

 337500 سانتی با لوله گذاری  20دیوار   متر(درسانتي 1 قطر سوراخکاری ارتباطی معمولی داخل بتون )تا 115

 270000 ذاری سانتی بدون  لوله گ 20دیوار  در  متر(سانتي 1 قطر سوراخکاری ارتباطی معمولی داخل بتون )تا 116







 337500 نصب ميخ بدون لوازم  استفاده ار تفنگ هيلتی و  117

 472500 20*20 دركه نصب دریچه بازدید  118

 CA 27000نرگی  RGنصب  119

 62100 كی استون جک CAمادگی RGنصب  120

 CA 47250نرگی  RGنصب  121

 79650كی استون جک                           CAنمادگی   RGنصب  122

 78300 دیوار( توكار )داخل ترانک و سربندی پریز برق روكار و نصب و 123

 21600 بدون سربندی ب پریز دیتا شبکه روكار و توكار نص 124

 62100 دیوار(  توكار )داخل ترانک و تلفن روكار و سربندی پریز نصب و 125

 67500 روكاررولپالک  پيچ و سه فاز با  نصب جعبه فيوز تکفاز و 126

 58050 شناسائی هر نودی   تست و تجهيزات با ها وها پریزها پانچ پنلكدبندی كابل  برچسب زنی و 127

 1147500 عدد  كيلو وات هر  60 كيلوات تا 40سربندی موتور ستاره مثلث از  128

 540000 كيلوات به بال هرعدد  15سربندی موتور تکفاز از  129

 4792500 كيلووات  22  كيلو وات تا 15راه اندازی آن از  سه فاز و كانورترهای تکفاز و  سربندی اینورتر و  رت نصب و اج  130

 37800 بی متال مسی و 10،16،25 پرس كابشو از سایز 131

 51300 بی متال مسی و 35،50،75،95 پرس كابشو از سایز 132

 64800 مسی وبی متال150الی120پرس كابشو از سایز 133

 78300 بی متال مسی و 300  الی 185 پرس كابشو از سایز 134


 

 

 

 

 
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 36264095های خيابان سلمان نبش كوچه گازرگاميدان اميرچقماق ابتد  آدرس اتحاديه :                       

دید همگان در محل واحد صنفی نصب و در صورت درخواست مشتری نسبت به صدور  متصدی واحد صنفی موظف است نرخنامه را درمعرض  -1

 صورتحساب  اقدام نماید. 

باشد. این نرخنامه بدون مهر و امضاء رئيس اتحادیه فاقد اعتبار است و رعایت این نرخنامه تا اطالع ثانوی الزامی می -2

  36291719با واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مركز استان یزد با تلفن: شود درصورت مشاهده هرگونه تخلف  از مشتریان محترم تقاضا می -3

و یا با اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی یزد با تلفن:  124یا با اداره نظارت و  بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تلفن 

 تماس حاصل  فرمایند.  36264095

 







