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 نرخنامه سیستم های حفاظتی اتحادیه

  1401الکتریک و الکترونیک اصفهان سال  

 از این اتحادیه مجموعه های دارای مجوز رسمیتوسط 

 جهت ارائه همکار به مصرف کننده میباشد( ) این نرخنامه فقط
 

 

 هزینه های اجرائی و خدماتی سیستم های نظارت تصویرینرخ          – 1جدول 

 نرخ نصب قطعات وتجهیزات سامانه اعالم سرقت خودرو        -2جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه اعالم حریق      – 3جدول 

 پذیر براساس هزینه نصب کلیسرویس و نگهداری سیستم های اعالم حریق کانوشنال و آدرسنرخ    – 1/4جدول 

 ژپذیر بر اساس کاربری و متراریق کانوشنال و آدرسسرویس و نگهداری سیستم های اعالم حنرخ   – 2/4جدول 

 نرخ اجرت نصب دربازکن تصویری        – 5جدول 

 نرخ اجرت نصب تایمر پله و فتوسل        – 6جدول 

 کرکره نرخ نصب و تجهیزات سامانه دربهای اتوماتیک پارکینگی لوالئی      – 7جدول 

 کرکره ات سامانه دربهای اتوماتیک پارکینگی کشوئی و زیرسقفینرخ نصب و راه اندازی تجهیز      – 8جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه دربهای اتوماتیک شیشه ای       - 9جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه دربهای اتوماتیک کرکره      – 10جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه راهبند     – 11جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه گیت فروشگاهی     – 12جدول 

 نرخ اجرت سیم کشی و لوله کشی و داکت کوبی     – 13جدول 

 نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه اعالم سرقت اماکن      - 14جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

2 

 

 مقررات و قوانین کشوری

خوار و بار و مسکن ، بن کارگری و مانند آن که در دو جدول ذیل نشان داده اطالعات این الیه شامل مواردی مانند حداقل حقوق روزانه ، حق 

 شده است : 

( ریال 1401حداقل هزینه پرسنل ) برای سال   

 پارامترها روزانه ماهانه ساالنه

 حقوق پایه 1.393.250 41.797.491 501.569.892

 حق مسکن مبلغ ثابت 5.500.000 66.000.000

102.000.000 008.500.0  بن کارگری مبلغ ثابت 

000.914.313 درصد ماهانه 20 11.159.500   بیمه سهم کارفرما 

100.087.20 درصد ماهانه 3 1.673.925   بیمه بیکاری 

روز حقوق 6معادل  4.179.749 50.156.989  حق عائله مندی ) میانگین دارای دو فرزند ( 

 عیدی و پاداش دو دوازدهم 6.966.249 83.594.982

.797.49141  سنوات خدمت یک دوازدهم 3.483.124 

54.4120.999  8.03260.38  حداقل هزینه پرسنل 

 

 هزینه پایه دستمزد یک ساعت 

 پارامترها روزانه ماهانه ساالنه

جمعه ( 52منهای  365جمع ساعت کار در سال )  313 7.33 2.294  

( 20:7کسر مرخصی استحقاقی ) روز *  26 7.33 191  

161 37.3 ( 20:7) روز *  1401تعداد روز تعطیل در سال  22   

 1942 1401جمع ساعت خالص کار در طول سال    

) بر حسب ریال ( 1401هزینه پایه دستمزد یک ساعت در سال  431.373  

درصد 20بعالوه  517.647  ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت ) ساعتی ( ) بر حسب ریال ( 

1.95ضربدر 1.009.412 یب باال سری ) سربار عملیاتی + سربار غیر عملیاتی (ضر   

1.33ضربدر  1.211.294  ضریب سربار سود و قرارداد 

 نرخ ساعت پایه خدمات ) ریال ( 1.211.000
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 توضیحات : 

 ضریب باالسری ) سربار عملیاتی ( :

مصرف می شوند . از این جمله میتوان به هزینه فضا ، این نوع سربار شامل هزینه هایی است که به طور معمول در اجرای یک کار  

 تجهیزات و استهالک ، ابزار ، پذیرایی و غیره اشاره کرد .

درصد برآورد شده است .  62بر اساس بررسی ها و استعالم های انجام شده ، میانگین سرانه سربارهای عملیاتی ذکر شده   

طبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای () مرجع : برگرفته و به روز رسانی شده مطالعه ت  

 

  ضریب باالسری ) سربار غیرعملیاتی ( :

سربارهای اشاره شده در بخش های قبلی ، به طور مستقیم مربوط به اجرای کار هستند . ولی هر واحد صنفی دارای انواع دیگری از 

ن آن هزینه ها ، پروژه به سرانجام نمیرسد . از جمله این هزینه هزینه ها است که بدون آنها شاکله اصلی واحد صنفی از دست رفته و بدو

ها میتوان به هزینه های اداری تشکیالتی و بازار یابی فروش اشاره کرد . به طور عموم سربارهای هزینه های ستادی یک واحد صنفی ، در 

 این بخش قرار میگیرند . 

صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای ( ) مرجع : برگرفته و به روز رسانی شده مطالعه تطبیقی  

 

 ضریب سربار سود و قرارداد : 

ود برای محاسبه قیمت کار انجام شده ، بایستی سربار ناشی از بیمه ، مالیات و سود مورد انتظار نیز لحاظ شود . با توجه به موارد ) نرخ س

تعیین میشود . 1.33د و قرارداد برابر مورد توقع + سربار تضامین و سپرده ها + سربار مالیات ( ضریب سربار سو  

 

 

 یادآوری :

 این سربارها از منابع اشاره شده استخراج و بعنوان مبنا استفاده شده است .

   یانبه نش یعاه اجتماون کار و رفاعت وزارتتی رنتنیا هن در درگاآ یعمل های تبعورالتو دس یارجبخشنامه مزد سال 

www.mcls.gov.ir   ینابه نش تدمخبران ج کار و طکل رواب هادار و یتارنما و   http://rkj.mcls.gov.ir  رترس قرادر دس 

  . تاس هشد هداد
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 توسط مجموعه های دارای مجوز رسمی 1401سال هزینه های اجرائی و خدماتی سیستم های نظارت تصویری  -1دول ج

 

 مبلغ )ریال ( توضیحات شرح فعالیت و خدمات ردیف

1 

متر  3نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع 

با پیچ و رولپالک در داخل ساختمان بصورت 

 استاندارد ) نصب پایه دوربین هم شامل میشود(

 دوربین مینیاتوری تا قیمت

000/000/5 
840/698/1 

 دوربین سقفی تا قیمت

000/000/5 
840/698/1 

 دوربین صنعتی و نیمه صنعتی

 000/000/5تاقیمت  
840/698/1 

2 

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش 

متر داخل ساختمان به صورت  6متر تا  3از 

 استاندارد ) به قیمت های باال اضافه میگردد(

 710/424 متر 3به ازاء هر متر ارتفاع باالی 

3 

 3نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع 

داخل ساختمان به صورت متر با پیچ و رولپالک 

 استاندارد

 ) به قیمت های باال اضافه میگردد(

 000/000/1به ازاء هر  000/000/5با قیمت باالی 

 ریال + قیمت باال
875/589 

4 

 راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین شامل

 ) کانکتورهای تصویر ، دیتا و تغذیه و تنظیمات لنز 

 و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین 

 در داخل ساختمان (

برای هر نوع دوربین مینیاتوری ، سقفی، صنعتی ، 

 متحرک و اسپیددام
360/076/2 

5 

متر  3نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع 

با پیچ و رولپالک در خارج ساختمان به صورت 

 استاندارد

 ) نصب پایه دوربین هم شامل میشود (

 325/185/3 000/000/5دوربین مینیاتوری تا قیمت  

 325/185/3 000/000/5دوربین سقفی تا قیمت 

 325/185/3 000/000/5دوربین صنعتی و نیمه صنعتی  تا قیمت 

6 

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش 

متر خارج ساختمان به صورت  6متر تا  3از 

 استاندارد ) به قیمت های قبل اضافه میگردد (

 560/132/1 متر 3تر ارتفاع باالی به ازاء هر م

7  

 3نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع  

متر با پیچ و رولپالک خارج ساختمان به صورت 

 استاندارد ) به قیمت های باال اضافه میگردد ( 

 000/000/1به ازاء هر   000/000/5با قیمت باالی 

 ریال + قیمت باال
800/943 

8 
یم هر عدد دوربین شامل تنظیمات لنز راه اندازی و تنظ

 وفوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در خارج ساختمان 

برای هر نوع دوربین مینیاتوری ، سقفی وصنعتی ، 

 متحرک و اسپیددام 
425/713/2 
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( تا PTZنصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک )

متر در داخل ساختمان به صورت  3ارتفاع 

 ن را نیز شامل میشود( استاندارد ) پایه گردا

 950/954/4  000/000/10تا قیمت 

10 

( تا  PTZ)  نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک

متر در خارج ساختمان به صورت  3ارتفاع 

 استاندارد ) پایه گردان را هم شامل میشود ( 

 000/000/7  000/000/10تا قیمت 

11 

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ اسپیددام تا ارتفاع 

 متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد 3

 ) پایه گردان را نیز شامل میشود (

 000/000/8 000/000/20تا قیمت 

12 

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک اسپیددام تا 

متر در خارج ساختمان به صورت  3ارتفاع 

 استاندارد )پایه گردان را هم شامل میشود(

 000/000/10 000/000/20تا قیمت 

13 

 3نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع 

متر با پیچ و رولپالک در داخل ساختمان به صورت 

 استاندارد)نصب پایه دوربین را هم شامل میشود ( 

 000/700/1 000/000/5دوربین مینیاتوری تا قیمت 

 000/700/1 000/000/5دوربین سقفی تا قیمت 

 000/700/1 000/000/5تا قیمت دوربین صنعتی و نیمه صنعتی 

14 

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع 

مترداخل ساختمان به صورت  6متر تا  3بیش از 

 استاندارد ) به قیمت های باال  اضافه میگردد(

 000/400 متر  3به ازاء هر متر ارتفاع باالی 

15 

 3نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع 

ت ا پیچ و رولپالک داخل ساختمان بصورمتر ب

 استاندارد ) به قیمت های باال اضافه میگردد

 000/000/1به ازاء هر  000/000/5با قیمت باالی 

 ریال + قیمت باال
000/600 

16 

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه 

شامل )کانکتورهای تصویر، دیتا و تغذیه و تنظیمات 

ظیمات تصویر دوربین در داخل لنز و فوکوس و تن

 ساختمان

برای هر نوع دوربین مینیاتوری ، سقفی و صنعتی ، 

 متحرک و اسپیددام 
000/400/3 

17 

 3نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع 

متر با پیچ و رولپالک در خارج ساختمان به صورت 

 استاندارد ) نصب پایه دوربین را هم شامل میشود ( 

 000/000/3  000/000/5مینیاتوری تا قیمت  دوربین

 000/000/3 000/000/5دوربین سقفی تا قیمت 

 000/000/3 000/000/5دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت 

18 

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع بیش از 

متر خارج ساختمان به صورت استاندارد ) به  6متر تا  3

 اضافه میگردد(  قیمت های قبل

 000/000/1 متر  3به ازاء هر متر ارتفاع باالی 

19  

 3نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع 

متر با پیچ و رولپالک خارج ساختمان بصورت 

 استاندارد ) به قیمت های قبل اضافه میگردد( 

 000/000/1به ازاء هر  000/000/5با قیمت باالی 

 ریال + قیمت باال
000/000/1 
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20 

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه 

شامل تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر 

 دوربین در خارج ساختمان 

برای هر نوع دوربین مینیاتوری ، سقفی و صنعتی ، 

 متحرک و اسپیددام 
000/000/4 

21 

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک 

(PTZ تا ارتفاع )داخل ساختمان بصورت  متر در 3

 استاندارد ) پایه گردان را نیز 

 شامل میشود(

 000/000/5 000/000/100تا قیمت 

22 

( تا PTZنصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک  

متر در خارج ساختمان به صورت  3ارتفاع 

 استاندارد ) پایه گردان را نیز شامل میشود(

 000/000/7  000/000/10تا قیمت 

23 

فیزیکی دوربین تحت شبکه اسپیددام تا نصب 

متر در داخل ساختمان به صورت  3ارتفاع 

 استاندارد ) پایه گردان را نیز شامل میشود(

 000/500/7 000/000/200تا قیمت  

24 

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک اسپیددام 

متر در خارج ساختمان به صورت  3تا ارتفاع 

 نیز شامل میشود(استاندارد) پایه گردان را 

 000/000/10 000/000/20تا قیمت 

25 
انجام تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین 

 دوربین IPمداربسته و یا تنظیمات 

راه اندازی به قیمت راه اندازی دوربین آنالوگ 

 اضافه گردد
000/400/1 

26 
و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر  نصب فیزیکی

 عدد هارد  1ه همراه آنالوگ به صورت استاندارد ب
DVR 000/000/3 

27 

نصب فیزیکی و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر 

عدد  1به همراه تحت شبکه به صورت استاندارد 

 هارد

NVR 000/000/4 

28 
تنظیمات شبکه ، تصویر ، ضبط و نرم افزاری 

 هرکانال دوربین فعال بر روی سیستم ضبط 
 000/000/1 برای هر عدد کانال فعال 

 NVR & DVR 000/000/1 نصب و فرمت هر عدد هارد بر روی دستگاه ضبط  29

30 
 نصب  و راه اندازی میکروفن مجزا از  دوربین به همراه

 اتصاالت 
 000/500/1 نصب فیزیکی و اتصال به دستگاه ضبط 

31 

راه اندازی و تنظیم فرمان های ورودی و خروجی 

شر، آژیر و آالرم دوربین دستگاه ضبط و اتصال فال

 ... به پورت آالرم 

 

راه اندازی هر عدد ورودی و یا خروجی و یا 

 اتصال جانبی 
000/000/2 

32 
نصب و تنظیم و راه اندازی نرم افزاز کالینت 

 سیستم ضبط تصاویر بر روی هر عدد کامپیوتر

هرگونه انتقال تصویر بر روی هرعدد موبایل یا 

 کامپیوتر 
000/000/3 

33 
استاتیک و پورت ها بر روی  IPشبکه و تنظیمات 

 مودم جهت انتقال تصویر 
 000/000/3 هر دستگاه ضبط 

34 
 6هزینه هرگونه فعالیت نصب در ارتفاع بیش از  

 د متر که نیاز به اجاره جرثقیل و یا نردبان بلند دار
 %15 +اجاره هزینه 
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35 
راه اندازی نرم افزار های پردازش تصویر روی 

 سیستم ضبط دوربین با 

به ازاء هرکانال ) جهت موارد خاص کاهش یا  

 افزایش توافقی می باشد (

 ارزش 15%

 نرم

 سخت یا افزار

 افزار

 شده ارائه

36 
مشاوره سیستم نظارت تصویری بر مبنای 

 استانداردهای موجود 

جهت مواردخاص کاهش یا افزایش توافقی می 

 باشد

 ارزش 3%

 قرارداد

 و اجرای فعالیت پیمانکار نظارت برقرارداد  37
جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می 

 باشد 

 ارزش 20%

 قرارداد

 گارانتی محصول در محل شرکت پیمانکار   38
جهت مواردخاص کاهش یا افزایش توافقی می 

 باشد 

 ارزش 15%

 تجهیزات

 پیشنهادی

39  
 طراحی سیستم نظارت تصویری به همراه تهیه نقشه

AS BUILT  به صورت استاندارد 

جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می 

 باشد 

 ارزش 0%

 قرارداد

 000/500/1 به ازاء هر دستگاه  نصب سوئیچ ریپیتر، تقویت کننده و ...  40

 000/500/1 پورت  5سوئیچ  نصب سوئیچ شبکه ساده به همراه اتصاالت سر کابل  41

42 
اتصاالت سر کابل  ب سوئیچ شبکه ساده به همراهنص

 ) به قیمت های قبل اضافه میگردد(
 000/500 پورت به ازاء هر پورت اضافه میگردد 5باالی 

43 
نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه اتصاالت 

 سرکابل 

پورت و درصورت انجام تنظیمات مدیریت  5سوئیچ 

 سوئیچ 
000/500/4 

44  
اتصاالت نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه 

 اضافه میگردد( سرکابل ) به قیمت های قبل 

پورت به ازاء هر پورت اضافه و درصورت  5باالی 

 انجام تنظیمات مدیریت سوئیچ 
000/500/4 

 توافقی کانفیگ در محل فروشنده  تنظیمات شبکه هر لینک شبکه بی سیم  45

 توافقی متر  5ع در ارتفا نصب و راه اندازی هر لینک نقطه به نقطه بی سیم  46

47  
دازی هر لینک نقطه به مولتی نقطه نصب و راه ان

 بی سیم
 توافقی متر  5در ارتفاع 

 توافقی متر  5در ارتفاع  نصب و راه اندازی هر لینک مولتی نقطه بی سیم   48

49  
هزینه نصب و راه اندازی هر لینک شبکه در ارتفاع 

 متر  5بیش از 
 توافقی به ازاء هر متر 

50  
 هزینه نصب رک دیواری با پیچ و رولپالک

 به صورت استاندارد  
 000/000/2 یونیت با هر عمق  9تا  1رک سایز 

 000/000/2 هر سایز و هر عمق رک  هزینه نصب رک ایستاده به صورت استاندارد 51
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52 

انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و 

 شماره گذاری با بست پالستیکی

 صورت استاندارد  به 

 000/000/4 یونیت  9تا رگ 

53 

انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و 

 شماره گذاری با بست پالستیکی 

 به صورت استاندارد 

 000/800 یونیت به ازاء هر یونیت اضافه  9رک باالی 

54 
نصب لیبل پالستیکی و شماره گذاری کابل ها و ارائه 

 به کارفرما  صورت مکتوب به اطالعات کابل ها 

به ازاء هر مورد کابل داخل رک یا پشت دستگاه 

 ضبط
****** 

تعویض هرگونه اتصاالت سرکابل  55
RJ_45,AV,BNC,RCA 

 000/300 لحیمی ، پرسی ، پیچی و فشاری 

 000/800  تعویض و تنظیم لنز ثابت دوربین  56

 000/000/1  تعویض و تنظیم لنز متغیر 57

 000/000/2  و تنظیم فرمان نرم افزاری لنز موتورایز تعویض 58

59 
کاور و پایه استانداردجهت محافظت تعویض 

 دوربین
 000/000/2 

 توافقی  تعویض کاورهای خاص و ضدانفجار و ... 60

 000/000/1 پایه دوربین سقفی یا صنعتی تعویض پایه دوربین های ثابت  61

62 
حالته  4یا  2رک تعویض و راه اندازی پایه متح

 جهت محیط داخلی 
 000/000/3 

63 
حالته  4یا  2تعویض و راه اندازی پایه متحرک 

 جهت محیط خارجی 
 000/000/4 

64 
تعویض و راه اندازی و تنظیمات کیبورد 

 PTZکنترلردوربین های 
 000/000/5 راه اندازی جهت یک دوربین

65 
ازاء هر به  PTZراه اندازی کیبورد کنترلر دوربین 

 عدد دوربین 
 000/000/3 هر عدد دوربین اضافه 

 000/600  تعویض هرعدد میکروفن  66

 000/500 متر 3تا ارتفاع  تعویض هرعدد منبع تغذیه  67

 000/000/1 مرکز به همراه اتصال به یک دوربین  تعویض منبع تغذیه مرکزی  68

 000/000/1 بدون هزینه جوشکاری نوریوژکتور و یا پر IRنصب و راه اندازی پروژگتور  69

70 
پشتیبان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل 

 فعالیت پیمانکار 
 000/000/2 مراجعه کارفرما به محل پیمانکار 

 000/500/2 مراجعه پیمانکار به محل کارفرما  پشتیان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل نصب  71

 000/000/2  پیمانکارمراجعه کارفرما به محل  تگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها ریست رمز ورود دس 72
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 000/500/1 مراجعه پیمانکار به محل کارفرما  ریست رمز ورود دستگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها  73

74 
به روزرسانی نرم افزاری دوربین ، سیستم ضبط  

 ویا کالینت ها 
 000/500/2 کارفرما به ازاء هر مورد درخواست 

 تعرفه تاکسیرانی هزینه رفتن به محل و بازگشت  هزینه ایاب و ذهاب به محل کارفرما  75

76 
حضور در محل کارفرما جهت بررسی و عیب یابی ) 

 هزینه ایاب و ذهاب نیز دریافت میگردد(

جهت مشخص نمودن هر مورد ایراد و در صورت 

 کارفرما  برطرف نشدن در زمان مراجعه به محل
000/000/1 

77 
عیب یابی و یا رفع عیب سیستم مداربسته به ازاء هر 

 بارحضور در محل کارفرما 

 به ازاء رفع عیب هر تجهیز بدون تعویض یا 

 جابه جائی آن 
000/000/1 

 

 

 توضیحات : 

 ی باشد .منظور از راه اندازی دوربین اتصال گانکتورهای تصویر و برق و دریافت تصویر از دوربین م 

 . هزینه راه اندازی شامل هزینه انجام اتصاالت تصویر ، دیتا و برق می باشد 

 

  ، منظور از دوربین آنالوگ تمامی پروتکل های تصویری دوربین در بستر آنالوگ می باشد و تـمام دوربین های آنـالوگHD     

 ، TURBO HD   ، HD-AVI ،  HD –SDI  ،HD-TVI ،  HD- CVI ،  AHDشامل می شود .  را 

 در صورت مراجعه به محل کارفرما و انجام هرگونه فعالیت جهت باز نمودن و ارسال تجهیز به محل  سرویس و نگهداری 

 ، هزینه آن مطابق با تعرفه خدمات محاسبه میگردد و هزینه  فعالیت انجام شده به صورت مجزا محاسبه میگردد.       

 تم مداربـسته بایت انجام هـرگونه عملـیات رفع عیـب است که در لیسـت فوق منـظور هـزینه عیب یابی و یا رفع سیـس 

 نگردیده است .       

  بابت فعالیت های خاص و یا خدمات در زمینه هائی که اجرای آن به صورت توافقی در لیست اعالم گردیده است ، خدمات 

 داقل قیمت های پیشنهادی باال می باشد. انجام شده  نیز به صورت توافق با کارفرما و با ح      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401سال نرخ نصب قطعات وتجهیزات سامانه اعالم سرقت خودرو  – 2جدول 
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 مبلغ ) ریال ( شرح ردیف

 اجرت نصب اعالم سرقت ساده ) غیر تصویری ( 1
 525/241/2 برای خودروهای ایرانی

 225/657/3 برای خودروهای خارجی

2 
با سوکت  های سیم کشینصب اعالم سرقت ساده با سیستم  رتاج

 ) مولتی پلکسی و غیره ...( خارجی دارای کدفابریک
 000/340/2 برای خودروهای ایرانی

3 
اجرت نصب اعالم سرقت ساده با سیستم های سیم کشی بدون 

 سوکت فابریک ) مولتی پلکسی و غیره ...( خارجی دارای کد
 225/657/3 برای خودروهای ایرانی

4 

اجرت نصب اعالم سرقت ساده با سیستم اتاق های خاص مدل 

به باال ماشین های اروپایی )داشبورد و روی درب و جعبه  2016

 دنده خاص (

 850/426/5 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب اعالم سرقت تصویری 5
 450/595/2 برای خودروهای ایرانی

 160/020/3 برای خودروهای خارجی

6 
به باال  2016اجرت نصب اعالم سرقت تصویری با سیستم اتاق 

 )داشبورد و درب و جعبه دنده خاص (
 550/842/6 برای خودروهای خارجی

 اجرت سیم کشی کامل اعالم سرقت  غیر تصویری 7
 420/849 برای خودروهای ایرانی

 130/274/1 برای خودروهای خارجی

8 
 ت تصویریاجرت سیم کشی کامل اعالم سرق

 

 775/061/1 برای خودروهای ایرانی

 675/533/1 برای خودروهای خارجی

9 
اجرت نصب آژیر وشاسی الدری درب موتور اعالم سرقت غیر 

 تصویری

 710/424 برای خودروهای ایرانی

 850/707 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب آژیر وشاسی الدری درب موتوراعالم سرقت تصویری 10
 090/519 خودروهای ایرانی برای

 635/778 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب رله قطع برق اعالم سرقت غیر تصویری )سختی کار ( 11
 685/542 برای خودروهای ایرانی

 635/778 برای خودروهای خارجی

12 
 اجرت نصب رله قطع برق اعالم سرقت تصویری

 سختی کار (

 420/849 برای خودروهای ایرانی

 560/132/1 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب شوک سنسور اعالم سرقت غیر تصویری 13
 140/283 برای خودروهای ایرانی

 925/353 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب شوک سنسور اعالم سرقت تصویری 14
 710/424 برای خودروهای ایرانی

 710/424 برای خودروهای خارجی

 م الکترونیکی اعالم سرقت  غیرتصویریاجرت نصب چش 15
 900/471 برای خودروهای ایرانی

 875/589 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب چشم الکترونیکی اعالم سرقت  تصویری 16
 710/424 برای خودروهای ایرانی

 875/589 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب پمپ صندوق پران و سیم کشی مربوطه 17
 362/934 وهای ایرانیبرای خودر

 560/132/1 برای خودروهای خارجی

 420/849 برای خودروهای ایرانی اجرت تعویض پمپ قفل مرکزی با باز و بسته  کردن رودری 18
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 328/472/1 برای خودروهای خارجی

19 
اجرت تنظیم شوک سنسور و سرویس شاسی الدری وتست و عیب 

 یابی

 850/707 برای خودروهای ایرانی

 850/707 برای خودروهای خارجی

 اجرت نصب شیشه باال بر  برای دو درب جلو 20
 825/825 برای خودروهای ایرانی

 940/226/1 برای خودروهای خارجی

21 
اجرت نصب شیشه باال بر  برای چهار درب خاص سیستم مولتی 

 پلکس

 510/368/1 برای خودروهای ایرانی

 450/595/2 برای خودروهای خارجی

22 
با دریچه گاز نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های دنده ایی 

 )بدون دیاگ ( سیمی 
 000/000/3 

23 
نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های دنده ایی بدون دریچه 

 گاز سیمی  )بدون دیاگ (
 000/000/2 

24 
 نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های اتوماتیک 

 ) بدون دیاگ (
 000/700/2 

 000/500/3  به باال 2016نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های  25

26 
نصب مانیتور آیینه ای و روی داشبوردی برای دنده عقب و نصب 

 دوربین عقب به همراه سیم کشی
 000/500/2 

 000/000/1  نصب مانیتور آفتاب گیر برای دنده عقب 27

 000/500/1  کشی نصب دوربین دنده عقب به همراه سیم 28

 000/700/1  نصب دوربین پیرامونی اتومبیل بدون سیم کشی  به ازای هر آیینه )زیر آیینه ای ( 29

 000/000/1  اجرت سیم کشی دوربین پیرامونی به ازای هر آیینه 30

 000/500/1  نصب دوربین پیرامون جلو و عقب اتومبیل به ازای هر آیینه 31

 000/900  شیشه 2ر تقویت شیشه باالب 32

 000/300/1  شیشه 4تقویت شیشه باالبر  33

 000/700  تعویض رله باکس 34

 000/200/2  نصب ردیاب دنده ای 35

 000/000/3  نصب ردیاب اتوماتیک و خاص 36

 000/500/1  قطع کردن دزدگیر در محل کارفرما و سایلنت کردن آن 37

 000/800  و مراجعه حضوری قطع کردن دزدگیر در محل فروشگاه 38

  براساس کار انجام شده تعمیر ریموت ساده )حداقل ( 39

  براساس کار انجام شده تعمیر ریموت تصویری )حداقل ( 40

 000/300  ست کردن ریموت ساده روی اتومبیل هرعدد در محل فروشگاه  41

 392/35  ست کردن ریموت تصویری روی اتومبیل هر عدد در محل فروشگاه  42

 *****  پاک کردن ریموت به همان صورت باال  43

 940/226/1  بازکردن کل سیستم دزدگیر از روی اتومبیل وجمع آوری سیم کشی   44

 775/061/1  نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل ایرانی  45

 625/769/1  نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل خارجی  46

 

 



 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

12 

 

 1401طعات و تجهیزات سامانه اعالم حریق سال نرخ نصب ق  -3جدول 

 

 شرح ردیف
سیستم آدرس پذیر 

 )ریال(

سیستم متعارف 

 )ریال(

1 

اجرت طراحی نقشه سیستم اعالم حریق طبق استانداردهای مورد نیازو 

اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی اصفهان ) هرمتر مربع ( در صورت وجود 

 اندازیقرارداد نصب و راه

 تساب مبالغ قبوض عوارض شهرداری و آتش نشانی ()بدون اح

440/37 240/32 

 900/471 750/542 متر 3اجرت نصب قطعات ) هر قطعه دیواری ( تا ارتفاع حداکثر  2

 750/542 875/589 متر 3اجرت نصب قطعات ) هر قطعه سقفی ( تا ارتفاع حداکثر  3

4 
فاع و کنترل پنل آن تا ارتاجرت نصب بیم دتکتور  :  شامل گیرنده، فرستنده 

 متر10
000/360/22 000/360/22 

5 
 ضریب افزایش قیمت ردیفهای فوق نسبت به افزایش ارتفاع

 ) به نسبت هر متر (

ارزش نصب  10%

 قطعه

ارزش نصب  10%

 قطعه

6 

هزینه مراحل  اهم چک و تست مدارات )  قبل از نصب (چنانچه کل هزینه 

 میلیون ریال50نصب تا 

زش کل ار25%

 نصب

ارزش کل 25%

 نصب

هزینه مراحل  اهم چک و تست مدارات )  قبل از نصب (چنانچه کل هزینه 

 میلیون ریال 50نصب باالتر از 

ارزش کل 20%

 نصب

ارزش کل 20%

 نصب

 000/400/23 000/850/5 (Programingنصب کنترل پنل هر زون / لوپ بهمراه برنامه ریزی) 7

 000/400/10 000/000/13 ویل سیستم به کارفرما / آتش نشانیراه اندازی و تست و تح 8

 رایگان رایگان 8آموزش بهره برداری همزمان با مرحله راه اندازی ردیف  9

 000/800/7 000/400/10 آموزش بهره برداری در مراجعات بعدی به درخواست کارفرما 10

 

 محاسبه ی سیستم اعالم حریق و سیستم اطفا حریق اتوماتیک باشد مبنایتبصره یک: چنانچه قرارداد با کارفرما فقط به صورت طراح

 3/1(*4بدین صورت می باشد:    )عدد محاسبه شده در ستون یک جدول 
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 پذیر براساس هزینه نصب کلیاری سیستم های اعالم حریق کانوشنال و آدرسسرویس و نگهد-1 -4جدول 

 

 شرح ردیف
سیستم آدرس پذیر 

 )ریال(

سیستم متعارف 

 )ریال(

1 
 سرویس و نگهداری سالیانه  سیستم بر حسب تعداد قطعات و تعداد زون و یا

 لوپ سیستم 

% اجرت نصب  25

 کل

% اجرت نصب  25

 کل

 

 

 پذیر بر اساس کاربری و متراژاری سیستم های اعالم حریق کانوشنال و آدرسسرویس و نگهد-2-4جدول 

 

 شرح ردیف
سیستم آدرس پذیر 

 ریال()

سیستم متعارف 

 )ریال(

1 
ا مترمربع ب 120کاربری مسکونی و ادرای به ازای هر واحد تا متراژ حداکثر 

 احتساب پارکینگ، انباری و مشاعات مربوطه به ازای هر بازدید
000/105/1 000/105/1 

2 
مترمربع با احتساب  50کاربری تجاری به ازای هر واحد تا متراژ حداکثر 

 اعات مربوطه به ازای هر بازدیدپارکینگ و مش
000/455 000/455 

 

 اضافه خواهد شد. %15باشد به مبالغ جدول  2-5تبصره یک: چنانچه متراژها باالتر از موارد ذکر شده در جدول 

 د شدتبصره دو: تعداد بازدید براساس توافق کارفرما و پیمانکار به صورت )ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه یا....( انجام خواه

 ردد.گبه میتبصره سه:چنانچه در بازه زمانی ذکر شده در تبصره دو نیاز به مراجعه و خدمات بیشتر باشد مبلغ با توافق طرفین محاس

 

 

 1401سال  بازکن تصویرینرخ اجرت نصب در  -5جدول 

 

 یال(قیمت)ر واحد  نوع خدمات  ردیف

 طبقه  اجرت نصب وراه اندازی سیستم درب بازکن تصویری یک 1
 500/359/2 هر دستگاه 

 825/825 هر عدد اجرت نصب و راه اندازی گوشی تصویری اضافه  2

 510/368/1 هر عدد ) پنل (  اجرت نصب و راه اندازی دوربین اضافه  3

 850/707 هر عدد اجرت نصب و راه اندازی گوشی صوتی  4

 

 با امکانات اضافه از  )پروگرامینگ ( ه اندازی سیستمهای دربازکن تصویری که نیاز به برنامه ریزی تبصره : اجرت نصب و را                              

 افق طرفین ( )با تو   20%الی   15قبیل اکسس کنترل و غیره و یا سیستمهای هوشمند ،  براساس قیمت کل تجهیزات                                

 محاسبه میشود.                               

  

 

 

 1401سال  نرخ اجرت نصب تایمر پله و فتوسل  -6جدول 
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 یال(قیمت)ر واحد  نوع خدمات  ردیف

 510/368/1 هر زوج  اجرت نصب وراه اندازی تایمر پله و فتوسل با کنتاکتور  1

 

 

 

 1401سال  لوالئی سامانه دربهای اتوماتیک پارکینگینرخ نصب و تجهیزات   -7جدول 

 

 مبلغ ) ریال ( شرح دیفر

1 

کیلویی دو لنگه  400تا  250راه اندازی درب اتوماتیک لوالیی  جوشکاری نصب و

ل الکترومکانیکال ) خرچنگی و معمولی ( ) شامل دو عدد بازو ، یک جفت چشم خطی ، فالشر پن

 ( بدون سیم کشیکنترل و دو عدد ریموت کنترل 

000/000/15 

2 

کیلو دو لنگه  2000کیلو تا  600ندازی درب اتوماتیک لوالیی از جوشکاری و نصب و راه ا

ن الکترومکانیکال شامل دو عدد بازو و یک جفت چشم ، فالشر پنل کنترل و دو عدد ریموت بدو

 سیم کشی

000/000/17 

3 
جوشکاری و نصب درب اتوماتیک لوالیی دو لنگه از نوع الکترومکانیک زیر سطحی شامل) دو 

 ( و دو عدد ریموت کنترل چشم خطی ، فالشر ، پنل کنترل  عدد سیلندر ،
000/000/20 

4 
 جوشکاری و نصب درب لوالیی دو لنگه از نوع هیدرولیک )شامل : دو عدد بازو ، 

 چشم خطی ، فالشر ، پنل کنترل و دو عدد ریموت کنترل (
000/000/17 

 360/076/2 هر عدد بازو تعویض و یا نصب 5

 000/000/2 جوشکاری پایه بازو )براکت ( به ازای هر بازوتعویض و  6

7 
 تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل 

 هر ریموت ( ء) به ازا

تا پنج عدد 

 یباال 140/283

پنج عدد 

 ریال 165/165

 توافقی اجراء آهن کشی و تسمه کشی 8

 475/477/2 ب اکسس کنترلتعویض و یا نص 9

 توافقی ریال بیرون شهر توافقی 000/520هزینه ایاب و ذهاب شهری  10

 000/000/2 )اگر جوشکاری و تعویض کلی قفل داشته باشد (اجرت نصب قفل برقی و سیم کشی 11
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 1401سال  یتجهیزات سامانه دربهای اتوماتیک پارکینگی کشوئی و زیرسقفو راه اندازی نرخ نصب   -8جدول 

 

 ریال (مبلغ) شرح ردیف

1 

 کیلو  1500متر بازشو وزن  4جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی یک لنگه تا 

 ) زیر سقفی و معمولی و کنار رونده ، زنجیری ( ) شامل موتور با پنل کنترل ، 

 یک جفت چشم خطی ، فالشر و دو عدد ریموت کنترل

000/000/15 

2 

 کیلو  800متر بازشو وزن  5اتوماتیک کشویی دو لنگه تا جوشکاری و نصب درب 

 ) از وسط بازشو و یا تلسکوپی یک طرفه ( ) شامل موتور با پنل کنترل ، 

 یک جفت چشم خطی ، فالشر ، و دو عدد ریموت کنترل (

000/000/17 

3 
نل موتور با پ تا پنج متر باز شو شامل 2500تا  1500جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی از وزن 

 کنترل ، یک جفت چشم ، فالشر و دو عدد ریموت
000/000/20 

 000/000/3 موتور با پنل کنترل و سربندی نصب و یا تعویض 4

 675/533/1 چشم خطی نصب و یا تعویض 5

 940/226/1 فالشرنصب و یا تعویض  6

 940/226/1 نصب و یا تعویض کلید دستی 7

 ریموت کنترل ارجینال و کارت اکسس کنترل به ازاء هر ریموت یا کارتتغییر کد و یا ست کردن  8

تا پنج عدد 

 یباال140/283

پنج عدد 

 ریال 165/165

 توافقی اجراء آهن کشی و تسمه کشی 9

 000/500/2 نصب و یا تعویض اکسس کنترل 10

 000/000/1 اجرت نصب ریل اضافه هر متر 11

 توافقی شهری توافقی حساب میشودهزینه ایاب و ذهاب شهری بیرون  12
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 1401سال  یشه اینرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه دربهای اتوماتیک ش  - 9جدول 

 

 مبلغ ) ریال ( شرح ردیف

1 

دو  :متر ) شامل  3و عرض  2.20ارتفاع لنگه شیشه  دونصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشوئی با 

یموت شم خطی و پیشانی ، موتور، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد رلت شیشه و فریم ، ریل ، چ

 کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استابالیزر (

000/000/22 

2 

امل : ) شمتر  5و عرض   2.20ارتفاع لنگه شیشه   چهار نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشوئی با 

دد عو دو کاور جلو و پشت کنترل باکس ی و پیشانی ، موتور ، شیشه و فریم ، ریل ، چشم خط لت چهار

 (و باطری و استابیالیزر ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال

000/000/24 

3 

)  متر 3به باال و عرض  2.20ارتفاع  لنگه شیشه دونصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشوئی با 

و دو  کاور جلو و پشت کنترل باکسپیشانی ، موتور ،  شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و لت دوشامل : 

 (و باطری و استابیالیزر عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال

000/000/20 

4 

) باال  به 5به باال و عرض  2.20ارتفاع  لنگه شیشه چهارنصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشوئی با 

و  شتکاور جلو و پ کنترل باکسخطی و پیشانی ، موتور ، شیشه و فریم ، ریل ، چشم  لت چهارشامل : 

 و باطری دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال

 (و استابیالیزر 

000/000/25 

5 

یل ، طرفه )لوالیی( ) شامل : دولت شیشه و فریم ، رنصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع سویینگ دو 

 دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری وچشم خطی و پیشانی ، موتور کنترل باکس 

 استابالیزر (

000/000/18 

6 

م شیشه و فریلت  چهار) شامل : از خروج اضطراری و بر یک اوتنصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع 

و  الو دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیککنترل باکس ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، 

 (طری و استابیالیزربا

000/000/30 

7 
و  لت شیشه و فریم ، چشم خطی چهار) شامل : تاشو )فولدینگ (نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع 

 (یالیزرو دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استابکنترل باکس پیشانی ، موتور ، 
000/000/25 

8 

 

،  لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی چهار) شامل :  مثلثینصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع 

 و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استابیالیزر(کنترل باکس موتور ، 
000/000/25 

9 

فریم  ولت شیشه  دومل : ) شا شیشهنیم گرد )کرو(  تا چهار لنگه  نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع 

اطری و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و بکنترل باکس ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، 

 و استابیالیزر(

000/000/33 

10 
م ، چشم ) شامل : چهار لت شیشه و فری با چهار لنگه شیشه(  کرو) نیم گرد نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع 

 یزر(و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استابیالکنترل باکس ، موتور ،  خطی و پیشانی
000/000/310 

11 

ریم ، فنصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان  ) ریولونگ ( با سه باله ) شامل : سه  لت شیشه و 

 چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و 

 قفل الکترومکانیکال و باطری و استابیالیزر(

350/695/59 

12 

یم ه و فرنصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان  ) ریولونگ ( با چهار باله ) شامل : چهار  لت شیش

 ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و

 (قفل الکترومکانیکال و باطری و استابیالیزر 

900/975/75 

13 

 
 000/000/1 نصب و یا تعویض باطری
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14 

 
 000/600/2 نصب و یا تعویض کنترل باکس

15 

 
 000/500/1 نصب و یا تعویض چشم پیشانی و یا خطی

 000/700/2 نصب و یا تعویض موتور   16

 000/200/2 نصب و یا تعویض قفل الکترومکانیکال و استابالیزر 17

 و یا ست کردن ریموت کنترل و کارت اکسس کنترل ) به ازاء هر ریموت و کارت (  تغییر کد 18

 تا پنج عدد

 یباال140/283

پنج عدد 

165/165  

 توافقی اجرا آهن کشی و تسمه کشی  19

 000/700/2 تعویض و یا نصب اکسس کنترل  20

21 
 مل از محل کارخانه تا محلهزینه ایاب و ذهاب شهری ، بیرون شهری توافقی حساب میشود هزینه ح

 اجرا طبق کرایه حساب میشود .
 توافقی

 توافقی جمع آوری کل سیستم  22

÷ 
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 1401سال تیک کرکره نرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه دربهای اتوما  -10جدول 

 

 مبلغ ) ریال ( شرح ردیف

1 
ور ( نترالی  )شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتسسانترال ساید   توبوالر نصب درب کرکره کامل از 

 متر 5متر و ارتفاع  5تا عرض  هرمترمربع 
307/380/1 

2 
  ساید  )شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتور (موتور  نصب درب کرکره کامل از نوع 

 متر به باال 5ع امتر و ارتف 5از عرض  مترمربع هر
022/595/1 

 000/000/1 ر(نصب و یا تعویض شفت ) هر مت 3

 025/601/4 نصب و یا تعویض موتور 4

 000/000/1 نصب و یا تعویض ریل ) هر متر ( 5

 000/600/1 نصب و یا تعویض رسیور و سربندی 6

 000/600/1 نصب و یا تعویض چشم خطی 7

 000/300/1 نصب و یا تعویض فالشر 8

 525/227/1 نصب و یا تعویض کلید دستی 9

              (    رتازاء هر ریموت باکاکارت اکسس کنترل ) به ست کردن ریموت کنترل اورجینال و یاتغییر کد و  10

تا پنج عدد 

240/283 

پنج عدد  یباال

 ریال 165/165

 توافقی کشی و تسمه کشی اجراء آهن 11

 000/500/2 نصب و یا تعویض  اکسس کنترل 12

  محاسبه میشود لوازم مصرفی مانند کابل و لوله و داکت 13

 000/500/3 اجرت نصب قفل برقی جهت کرکره با سیم کشی 14

 675/533/1 یکطرفه کرکره قفل با جوشکاری جفت و دندهاجرت نصب  15

 000/800/1 ع()هر مترمرب کیلو 7 تا وزن متر 3 تا ارتفاعاجرت نصب و راه اندازی تیغه کرکره  پلی کربنات  16

17 
 7 ات و وزن میباشد داربست به نیاز متر 3 باالیی تیغه کرکره  پلی کربنات اجرت نصب و راه انداز

 )هر مترمربع( کیلو 
000/200/2 

 000/100/2 ربع(مکیلو )هرمتر  7 باالی وزن متر 3 تا اجرت نصب و راه اندازی تیغه کرکره  پلی کربنات ارتفاع 18

19 
طبق  هزینه حمل تیغه از محل کارخانه تا محل اجرا هزینه ایاب و ذهاب شهری توافقی حساب میشود .

 کرایه حساب میشود .
 توافقی
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 :میگردد تعیین عامل 2 به میگرددبسته نصب کامل رول بصورت که شده مونتاژ کربنات پلی کرکره تیغه نصبتوضیحات : 

 کرکره مونتاژ مربع متر هر وزن( 1

 کرکره نصب ارتفاع( 2

 

 :نکته

 .باشد مربع ترم 10 باالی ابعاد  -

 (قیمت همان با متر 10 زیر ابعاد)

 میگردد قید فاکتور در جدا جوش قلم و لوازم و کشی سیم هزینه -

 میگردد قید جدا کشی پروفیل هزینه-

 

 

 1401سال  راهبندنرخ نصب قطعات و تجهیزات سامانه   - 11جدول 

 

 مبلغ ) ریال ( شرح ردیف

 000/000/15 ( نترلکو ریموت  ، بیس پلیت کانیکال ) شامل : باکس و موتور ، بازوم راهبند از نوع الکترومنصب سیست 1

 000/500/3 نصب و یا تعویض موتور 2

 000/800 نصب و یا تعویض بازو  ) هر متر ( 3

 675/533/1 نصب و یا تعویض  رسیور و سربندی 4

    رت ( و کارت اکسس کنترل ) به ازاء هر ریموت یا کا  تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال 5

تا پنج عدد 

 یباال 140/283

پنج عدد 

 ریال165/165

 675/533/1 برنامه  ریزی مجدد سیستم 6

 475/477/2 نصب و یا تعویض  اکسس کنترل 7

 **** لوازم مصرفی مانند کابل و لوله داکت محاسبه میشود 8

9 
هری بیرون شهری توافقی حساب میشود هزینه حمل راهبند تا محل طبق کرایه هزینه ایاب و ذهاب ش

 محاسبه میشود
 توافقی
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 1401سال نصب قطعات و تجهیزات سامانه گیت فروشگاهی نرخ   - 12جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )ریال (  شرح  ردیف 

 000/500/4 در شهر اصفهانبه همراه سیم کشی  RF , EM. AMو اجرت نصب گیت تک پایه  1

 000/500/5 در شهر اصفهان  به همراه سیم کشی RF , EM. AMو اجرت نصب گیت دو پایه  2

 000/800/6 در شهر اصفهان  به همراه سیم کشی AM. RFو اجرت نصب گیت سه  پایه  3

 000/500/4 در شهر اصفهان  اجرت تنظیم هر پایه گیت با استفاده از لپ تاپ و اسیلوسکوپ  4

 000/500/1 در شهر اصفهان نظیم دستی هر پایه گیت اجرت ت 5

 000/200 به ازائ یک سوراخ و یک رول بولت  8اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره  6

 000/800/2 به ازائ یک سوراخ و یک رول بولت 13اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره  7

 000/300 برنجی یا پالستیکی  اجرت نصب گرده ماهی یا کف خواب آلومینیومی . 8

 000/900 اجرت نصب خنثی کننده لیبل  9

 000/000/2 اجرت سرویس گیت پس از مدت زمان گارانتی در داخل شهر  10

 توافقی اجرت سرویس گیت پس از مدت زمان گارانتی در خارج شهر  11
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 1401سال  کوبی کشی و داکت نرخ اجرت سیم کشی و لوله  - 13جدول 

 قیمت ) ریال( واحد نوع خدمات ردیف

 752/37 متر طول استاندارد  25و  20اجرت لوله کشی بازانو آماده سایزهای   1

 111/40 متر طول استاندارد  40و  32اجرت لوله کشی بازانو آماده سایزهای   2

3 
 اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر

 مترمربع 150طبق نقشه هر واحد تا  
 050/483/4 هر واحد

4 
 اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر 

 مترمربع 150بیش از  طبق نقشه
 850/426/5 هر واحد

5 
 اجرت لوله کشی و سیم کشی اعالم حریق 

 متر مربع 150جهت هر واحد تا 
 900/190/5 هر واحد

6 
 اجرت لوله کشی و سیم کشی اعالم حریق 

 متر مربع 150ش از جهت هر واحد بی
 800/662/5 هر واحد

 790/934/1 هر درب اجرت لوله کشی و سیم کشی درب  برقی 7

 177/106 متر طول روکار 5/13اجرت لوله کشی فوالدی  8

 367/153 متر طول روکار 16اجرت لوله کشی فوالدی  9

 165/165 متر طول روکار 21اجرت لوله کشی فوالدی  10

 673/30 هر متر اصلی RGی تلفن و آیفون و کواکسیال و اجرت کابل کش 11

12 
 توکار  5×5/2تا مقطع  2×1اجرت کابل کشی از مقطع 

 داخل لوله یا سینی ()
 752/37 متر طول

 797/11 متر طول 1×  5/1اجرت سیم کشی افشان  13

 157/14 متر طول 1×  5/2اجرت سیم کشی افشان  14

 595/23 متر طول 2×5/2تا مقطع  2×1مقطع  اجرت سیم کشی افشان از 15

 595/23 متر طول ( 2داکت نمره اجرت داکت کوبی ) 16

 033/33 متر طول ( 3داکت نمره اجرت داکت کوبی ) 17

 752/37 متر طول ( 4داکت نمره اجرت داکت کوبی ) 18

 190/47 متر طول ( 5داکت نمره اجرت داکت کوبی ) 19

 830/44 متر طول سانت در سفال و گچ 4زنی به قطر  اجرت شیار 20

 380/94 هر عدد سانت 4اجرت سوراخکاری در سقف های تیرچه بلوک و یونالیت به قطر  21

 510/368/1 هر دستگاه اجرت نصب و سربندی تابلو فرمان 22

 825/825 هر عدد اجرت نصب جعبه تقسیم 23
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   ک و   ـوماتیـهای اتـرقت  ، دربـریق و اعالم سـته ، اعالم حـانه های مداربسـسام عاتـهیزات و قطـه تجـکلی : 1تبصره  

 شود. ست حداقل به مدت  یک سال گارانتی و مشمول حداقل سه سال خدمات پس از فروشا راهبند الزم                    

  زینه ـد هـای اتوماتیک و  راهبنـدربه سرقت  ،  ریق و اعالمـ، اعالم ح  ستهـامانه های مداربـه سـرای کلیـب : 2تبصره  

 ت می باشد. ایاب و ذهاب و دستمزد تکنسین شامل دوره گارانتی  نمیگردد و در ازاء ارائه فاکتور قابل دریاف                    

 تریک وـالکصنف ه حادیـنفی دارای پروانه کسب از  اتـدهای صـمول واحـط مشـیم شده فقـنامه تنظ رخـ: ن 3تبصره  

 می باشد. الکترونیک ) رسته سیستمهای حفاظتی (                    

 نامه منظور نگردیده است و برحسب مورد ، در نرخغیره مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و مواردی از قبیل :  4تبصره  

 قابل محاسبه میباشد.                    

 ق افتوا باهزینه آن  ،   غیره باشدوره و  نظارت برعملیات زیر ساخت و مشا به طراحی ،  ازی: در مواردی که ن 5تبصره   

 میشود.طرفین محاسبه                     

 هبه پروژ: فروشنده مجاز میباشد برای انجام کلیه خدمات ذکر شده در جداول این نرخنامه که نیاز  به مراجعه  6تبصره   

   ماید. نشد ، هزینه ایاب و ذهاب را مطابق با عرف رایج ، در فاکتور لحاظ نموده و از خریدار دریافت با                    

 .% نقد و مابقی پس از تحویل کار تا یک ماه  50: قیمت ها بر مبنای نقدی می باشد و نهایتا  7تبصره   

 : در صورت تسویه حساب بیش از دو ماه توافقی می باشد . 8تبصره   

 .: خدمات اضافه شامل کنده کاری و تخریب ، آهن کشی اضافه طبق توافق  9تبصره    

 خدمات و گارانتی  %10استفاده جنس +  %10: قیمت نهائی فروش هر دستگاه درب اتوماتیک ) قیمت خرید +  10تبصره    

 .+ اجرت نصب و راه اندازی + اجرت خدمات اضافه می باشد (                      
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 1401خ نصب قطعات و تجهیزات سامانه اعالم سرقت اماکن سال نر - 14جدول 
 

 نرخ ضریب
 برند ایرانی و چینی

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار 

 )بغیر از پکیج ( )ریال(

هزینه خدمات 

نصب و راه 

ازی بصورت اند

اعالم  پکیج

 سرقت )ریال(

 توضیحات
تعداد 

 پارتیشن
 ردیف نوع کنترل پنل مرکزی

910/415/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  806/094/3  
 

 1 ریموتی ساده ) بهمراه دو عدد ریموت ( تک پارتیشن

040/530/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  935/208/4  
 

 تک پارتیشن
ننده خط شهری سر خود ) ریموتی همراه با تلفن ک

 بهمراه دو عدد ریموت (
2 

976/355/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  871/034/6  
 

 تک پارتیشن
 سر خود  sms / gsmریموتی همراه با ماژول 

 ) بهمراه دو عدد ریموت (
3 

780/684/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  676/363/4 ریموت ( ریموتی ساده ) بهمراه دو عدد دو پارتیشن *   4 

691/334/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  586/013/5  دو پارتیشن * 
ریموتی همراه با تلفن کننده خط شهری سر خود ) 

 بهمراه دو عدد ریموت (
5 

949/562/9 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  845/241/7  دو پارتیشن * 
 سر خود sms / gsmریموتی همراه با ماژول 

 وت () بهمراه دو عدد ریم 
6 

235/201/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  131/880/5  
 

 7 کدینگ ) رمزی ( کیپد سر خود تک پارتیشن

638/748/9 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  534/427/7  
 

 تک پارتیشن
کدینگ ) رمزی ( کیپد سر خود بهمراه ماژول 

sms/gsm سر خود 
8 

418/284/9 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  313/963/6  
 

 9 کدینگ ) رمزی ( کیپد جدا تک پارتیشن

237/584/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  132/263/8  
 

 تک پارتیشن
 sms/gsmکدینگ ) رمزی ( کیپد جدا بهمراه ماژول 

 سر خود
10 

209/642/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  104/321/2  
  

 11 اضافه نمودن کیپد

325/785/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  202/464  
  

 12 اضافه نمودن ریموت ، تگ ، کارت

104/321/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  0 
  

 13 خدمات نرم افزاری در حالت حضوری

 
104/321/2  0 

  
 14 خدمات نرم افزاری در حالت غیرحضوری

 توافقی توافقی بعالوه هزینه ایاب و ذهاب
  

 15 پروگرام و یا خدمات نرم افزاری اکسس کنترل

 توضیحات:

  پارتیشن دو هر اندازی راه بر مشروط *

 .میگردد اضافه آن به 1 ضریب پارتیشن هر ازاء به ، اول( پارتیشن از )بغیر کدینگ پنلهای کنترل مورد در* 
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 نرخ ضریب
 برند خارجی

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

فزار هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم ا

 )بغیر از پکیج (

هزینه خدمات 

نصب و راه 

اندازی بصورت 

اعالم سرقت پکیج  

 توضیحات
تعداد 

 پارتیشن
 ردیف نوع کنترل پنل مرکزی

692/866/16 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  588/545/14  تک پارتیشن  
سر خود )  sms / gsmریموتی همراه با ماژول 

 موت (بهمراه دو عدد ری
16 

495/195/15 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  391/874/12  17 ریموتی ساده ) بهمراه دو عدد ریموت ( دو پارتیشن * 

404/845/15 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  300/524/13  دو پارتیشن * 
ریموتی همراه با تلفن کننده خط شهری سر خود 

 ) بهمراه دو عدد ریموت (
18 

ب و ذهاببعالوه هزینه ایا  134/795/17  030/474/15  دو پارتیشن * 
سر خود )  sms / gsmریموتی همراه با ماژول 

 بهمراه دو عدد ریموت (
19 

952/711/16 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  847/390/14  20 کدینگ ) رمزی ( کیپد سر خود تک پارتیشن  

355/259/18 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  250/938/15 یشنتک پارت    
کدینگ ) رمزی ( کیپد سر خود بهمراه ماژول 

sms/gsm سر خود 
21 

134/795/17 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  030/474/15  22 کدینگ ) رمزی ( کیپد جدا تک پارتیشن  

951/094/19 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  846/773/16  تک پارتیشن  
کدینگ ) رمزی ( کیپد جدا بهمراه ماژول 

sms/gsm خود سر 
23 

313/963/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  209/642/4  24 اضافه نمودن کیپد   

910/415/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  806/094/3  25 اضافه نمودن ریموت ، تگ ، کارت   

104/321/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  26 خدمات نرم افزاری در حالت حضوری   0 

 104/321/2  27 افزاری در حالت غیرحضوری خدمات نرم   0 

134/795/17 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  030/474/15  28 پروگرام و یا خدمات نرم افزاری اکسس کنترل   

 : توضیحات

 * پارتیشن دو هر اندازی راه بر مشروط *

 . میگردد اضافه آن به 1 ضریب پارتیشن هر ازاء به ،(  اول پارتیشن از بغیر)  کدینگ پنلهای کنترل مورد در
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 دتکتورها نرخ ضریب

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار )بغیر 

 از پکیج ( )ریال(

هزینه خدمات نصب و راه 

اعالم  پکیجاندازی بصورت 

 سرقت )ریال(

 ردیف نوع دتکتور نوع برند موقعیت

ینه ایاب و ذهاببعالوه هز  617/100/4  512/779/1  indoor 31 تک عنصری هر برند 

617/100/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  512/779/1  indoor 32 دو عنصری هر برند 

291/108/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  986/794/1  indoor 33 دو تا دو عنصری هر برند 

728/332/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  623/110/2  indoor 34 چهار عنصری هر برند 

150/379/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  045/058/2  indoor هر برند pet   کیلوگرم 18باالی  35 

221/230/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  116/909/2  indoor هر برند pet   کیلوگرم 40باالی  36 

637/365/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  533/044/5  indoor 37 آنتی ماسک هر برند 

559/603/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  455/282/6  indoor 38 مایکروویو هر برند 

261/377/9 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  156/056/7  indoor 39 آنتی ماسک مایکروویو هر برند 

365/698/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  261/377/9  indoor عنصری دو طرفه خطی دو تا دو هر برند  40 

352/344/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  247/023/4  indoor متر 20بیم خطی زیر  هر برند  41 

917/092/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  812/771/5  indoor متر 20بیم خطی باالی  هر برند  42 

416/901/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  312/580/4  indoor تک عنصری  هر برند *  43 

416/901/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  312/580/4  indoor 44 دو عنصری * هر برند 

889/916/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  784/595/4  indoor 45 دو تا دو عنصری * هر برند 

326/635/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  421/812/4  indoor 46 چهار عنصری * هر برند 

ب و ذهاببعالوه هزینه ایا  948/179/7  843/858/4  indoor هر برند *   ( pet )  کیلوگرم 18باالی  47 

435/166/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  331/845/7  indoor 48 آنتی ماسک * هر برند 

059/178/12 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  954/856/9  indoor 49 آنتی ماسک مایکروویو * هر برند 

اب و ذهاببعالوه هزینه ای  357/404/11  253/083/9  indoor 50 مایکروویو * هر برند 

 

 : توضیحات

 . باشد می پذیر آدرس بستر در نصب بر مشروط  50 تا 43 ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

26 

 

 دتکتورها نرخ ضریب

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار )بغیر از 

کیج (پ  

هزینه خدمات نصب 

و راه اندازی 

اعالم  پکیجبصورت 

 سرقت

 ردیف نوع دتکتور نوع برند موقعیت

605/278/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  500/957/5  out door 51 تک عنصری هر برند 

605/278/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  500/957/5  out door 52 دو عنصری هر برند 

ب و ذهاببعالوه هزینه ایا  079/294/8  974/972/5  out door 53 دو تا دو عنصری هر برند 

716/510/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  612/189/6  out door 54 چهار عنصری هر برند 

716/510/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  612/189/6  out door هر برند pet   کیلوگرم 18باالی  55 

191/058/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  015/737/7  out door هر برند pet   کیلوگرم 40باالی  56 

557/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  418/284/9  out door 57 آنتی ماسک هر برند 

925/152/13 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  821/831/10  out door 58 مایکروویو هر برند 

925/152/13 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  182/831/10  out door 59 آنتی ماسک مایکروویو هر برند 

731/247/16 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  627/926/13  out door تا دو عنصری دو طرفه 4خطی  هر برند  60 

019/049/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  015/737/7  out door متر 20بیم خطی زیر  هر برند  61 

225/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door متر 20بیم خطی باالی  هر برند  62 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door 63 تک عنصری  * هر برند 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door 64 دو عنصری * هر برند 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  185/644/9  out door 65 دو تا دو عنصری * هر برند 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door 66 چهار عنصری * هر برند 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door هر برند *   ( pet )  کیلوگرم 18باالی  67 

328/700/14 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  224/379/12  out door 68 آنتی ماسک * هر برند 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  518/644/9  out door 69 آنتی ماسک مایکروویو * هر برند 

731/247/16 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  627/926/13  out door 70 مایکروویو * هر برند 

 

 : توضیحات

 . باشد می پذیر آدرس بستر در نصب بر مشروط 70 تا 63 ردیف
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 دتکتورها نرخ ضریب

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار 

 )بغیر از پکیج (

هزینه خدمات نصب و 

راه اندازی بصورت 

اعالم سرقت پکیج  

 ردیف نوع دتکتور نوع برند موقعیت

ایاب و ذهاب بعالوه هزینه  507/868/3  403/547/1  71 سنسور شکست شیشه هر برند  

910/415/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  806/094/3  72 سنسور لرزشی مخصوص اماکن ایرانی و چینی  

716/510/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  612/189/6  73 سنسور لرزشی مخصوص اماکن برند خارجی  

هاببعالوه هزینه ایاب و ذ  119/058/10  015/737/7  74 سنسور بی سیم تشخیص جابجایی هر برند  

313/963/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  209/642/4  75 سنسور تشخیص رطوبت ایرانی و چینی  

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  418/284/9  76 سنسور تشخیص رطوبت برند خارجی  

775/975/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  77 سنسور مونوکسید کربن ایرانی و چینی  

395/356/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  930/570/3  78 سنسور مونوکسید کربن برند خارجی  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  310/190/1  79 سنسورهای دود ، حرارت ، ترکیبی ایرانی و چینی  

133/963/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  209/642/4  80 سنسورهای دود ، حرارت ، ترکیبی برند خارجی  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  81 سنسور شعله ایرانی و چینی  

313/963/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  209/642/4  82 سنسور شعله برند خارجی  

910/415/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  806/094/3  83 کنتاکت مگنت توکار هر برند  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  84 کنتاکت مگنت رو کار هر برند  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  85 پدال اضطراری هر برند  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  86 تمپر دو طرفه هر برند  

ه هزینه ایاب و ذهاببعالو  507/868/3  403/547/1  87 تمپر یک طرفه هر برند  

120/734/113 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  016/413/111  88 بیم خربزه ای تحت شبکه هر برند  

716/910/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  612/189/6 عنصری 2بیم خطی  هر برند    89 

522/605/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  418/284/9 عنصری 4بیم خطی  هر برند    90 

328/700/14 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  224/379/12 عنصری 6بیم خطی  هر برند    91 

134/795/17 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  030/474/15 عنصری و باالتر 8بیم خطی  هر برند    92 
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 تجهیزات نرخ ضریب

رون شهرستان اصفهانتیپ مسکونی و تجاری معمولی د  

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار 

 )بغیر از پکیج (

هزینه خدمات 

نصب و راه 

اندازی بصورت 

اعالم سرقت پکیج  

 ردیف نوع تجهیزات نوع برند موقعیت

806/094/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  701/773  93 پایه چشم پالستیکی ایرانی و چینی  

ایاب و ذهاببعالوه هزینه   806/094/3  701/773  94 پایه چشم پالستیکی برند خارجی  

806/094/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  701/773  out door 95پایه چشم  ایرانی و چینی  

806/094/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  701/773  out door 96پایه چشم  برند خارجی  

915/326/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  811/005/1  97 آنتن کمکی تقویت ماژول سیم کارتی هر برند  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  98 تلفن کننده صوتی خط شهری ایرانی و چینی  

689/951/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  598/630/2  99 تلفن کننده صوتی خط شهری برند خارجی  

352/344/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  247/023/4  100 ماژول سیم کارتی ایرانی و چینی  

165/116/12 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  060/795/9  101 ماژول سیم کارتی برند خارجی  

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  403/547/1  102 نصب اپلیکیشن بر پایه پیامک روی هر گوشی هر برند  

109/415/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  806/094/3  103 نصب اپلیکیشن تحت شبکه روی هر گوشی هر برند  

553/926/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  448/605/3  104 ماژول تحت شبکه ایرانی و چینی  

119/058/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  015/737/7  105 ماژول تحت شبکه برند خارجی  

806/409/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  701/773 ولت 12باتری سیلد لید اسید  هر برند    106 

286/404/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  182/083/1  107 ترانس ) بغیر از کنترل پنل ( هر برند  

694/862/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  590/541  108 آداپتور ) بغیر از کنترل پنل ( هر برند  

591/307/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  487/986/2  109 ماژول افزایش زون ایرانی و چینی  

475/164/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  371/843/4  110 ماژول افزایش زون برند خارجی  

591/307/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  487/986/2  111 ماژول افزایش زون بی سیم ایرانی و چینی  

475/164/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  371/843/4  112 ماژول افزایش زون بی سیم برند خارجی  

026/559/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  922/237/1  113 ماژول تقویت سیگنال بی سیم ایرانی و چینی  

525/750/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  420/429/2  114 ماژول تقویت سیگنال بی سیم برند خارجی  
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پ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهانتی  

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم 

 افزار )بغیر از پکیج (

هزینه خدمات نصب و 

راه اندازی بصورت 

اعالم سرقت پکیج  

 ردیف نوع تجهیزات نوع برند موقعیت

286/404/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1 وات 25اهم  8( هورن ) بلندگو  هر برند    115 

410/224/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1 ولت به باال 24هورن ) بلندگو ( شیپوری  هر برند    116 

747/831/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/500  BUZZER 117 هر برند  

228/141/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/820 تمپر ( جعبه بلندگو فلزی ) بدون هر برند    118 

227/141/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/820  119 جعبه بلندگو پالستیکی ) بدون تمپر ( هر برند  

012/971/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/600 ولت 24سیرن داخلی ، ) پیزو ( تا  ایرانی و چینی    120 

649/187/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/500 ولت 24یرن داخلی ، ) پیزو ( تا س برند خارجی    121 

507/868/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1  122 سیرن بی سیم ایرانی و چینی  

410/224/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/500/1  123 سیرن بی سیم برند خارجی  

929/914/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/500/1 ر بدون باتری بک آپآژیر فالش ایرانی و چینی    124 

890/533/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/2  125 آژیر فالشر بدون باتری بک آپ برند خارجی  

410/224/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/500/1  126 آژیر فالشر همراه باتری بک آپ ایرانی و چینی  

573/808/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/3 ند خارجیبر    127 آژیر فالشر همراه باتری بک آپ 

838/564/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/2  IN DOOR 128 آژیر فالشر بی سیم ایرانی و چینی 

080/677/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/3  OUT DOOR 129 آژیر فالشر بی سیم برند خارجی 

و ذهاببعالوه هزینه ایاب   325/785/2  000/400  130 مدار آژیر ) برد آژیر ( هر برند  

656/481/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1 پایه تک فاز 5رله  هر برند    131 

915/326/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1  132 مدار تک رله تک فاز هر برند  

929/914/3 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/1  133 مدار دو رله تک فاز هر برند  
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 نرخ ضریب
 تجهیزات

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم 

 افزار )بغیر از پکیج (

هزینه خدمات نصب و 

راه اندازی بصورت 

اعالم سرقت پکیج  

 ردیف نوع تجهیزات نوع برند موقعیت

عالوه هزینه ایاب و ذهابب  130/497/3  000/800 30*30باکس ) بغیر از کنترل پنل ( تا سایز  هر برند    136 

650/570/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/800  
 

 هر برند
باکس ) بغیر از کنترل پنل ( بیشتر از سایز 

30*30  
137 

352/344/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  247/023/4 چینیایرانی و     bus 138ماژول تقویت  

274/582/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  170/261/5  bus 139ماژول تقویت  برند خارجی  

235/201/8 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  131/880/5  pgm 140ماژول خروجی  ایرانی و چینی  

041/296/11 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  937/974/8  pgm 141ماژول خروجی  برند خارجی  

447/988/5 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/3  142 قفل مقابل برقی ایرانی و چینی  

274/582/7 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/3  143 قفل مقابل برقی برند خارجی  

119/058/10 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  000/000/5 کیلو 500تا  MAG LOCK ایرانی و چینی    144 

925/152/13 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  821/831/10 کیلو 500باالتر از  MAG LOCK ایرانی و چینی    145 

352/344/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  247/023/4  146 ماژول کنترل تردد ایرانی و چینی  

313/963/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  209/642/4  IN 
DOOR 

 READER 147 ایرانی و چینی

352/344/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  247/023/4  148 سایر ماژولها ایرانی و چینی  

254/691/79 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  150/370/77 رگیرنده مانیتورینگ تحت شبکه ) بغیر از نرم افزا هر برند    149 
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 خدمات نرخ ضریب

 تیپ مسکونی و تجاری معمولی درون شهرستان اصفهان

 ردیف نوع خدمات هزینه خدمات تعویض ، نصب قطعه ، نرم افزار )بغیر از پکیج (

104/321/2 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  150 هزینه جمع آوری تجهیزات ) به ازاء هر ساعت (  

هاببعالوه هزینه ایاب و ذ  209/642/4  151 حداقل هزینه خدمات عیب یابی ) بدون تعویض قطعه ( برند ایرانی و چینی 

418/284/9 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  152 حداقل هزینه خدمات عیب یابی ) بدون تعویض قطعه ( برند خارجی 

209/642/4 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب رند ایرانی و چینیخدمات تست و چکاپ سیستم ب فقط کنترل پنل   153 

612/189/6 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  154 خدمات تست و چکاپ سیستم برند خارجی فقط کنترل پنل 

850/386 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  155 خدمات تست و چکاپ تجهیزات برند ایرانی و چینی به ازاء هر قطعه ) بغیر از کنترل پنل ( 

850/386 بعالوه هزینه ایاب و ذهاب  156 خدمات تست و چکاپ تجهیزات برند خارجی به ازاء هر قطعه ) بغیر از کنترل پنل ( 

 

 :  توضیحات

 اطالع از پس و نموده تست کامل بصورت را کاالها و قطعات تمامی ، تجهیزات آوری جمع از قبل ابتدا بایستی تکنسین 157 ردیف مورد در

 نماید. اقدام آنها آوری عجم به نسبت ، خویش کارفرمای به رسانی

 ، گرفت قرار عرف حد از تر طوالنی یابی عیب خدمات زمان مدت مربوطه تکنسین تشخیص طبق چنانچه:  159 و 158 های ردیف مورد در

 میگردد. محاسبه آن خدمات نرخ طرفین بین توافق طبق

 

 . میگردد محاسبه ذهاب و ایاب هزینه یکبار فقط محل به مراجعه روز هر در

 . پذیرد می نجاما طرفین  توافق با و شده اعالم ضرائب بر مازاد... (  و خاص ، نظامی ، صنعتی ، صنعتی نیمه مانند)  ساختمانی دیگر های تیپ

 + پکیج یها نرخ:  معمولی تجاری و مسکونی تیپ در اصفهان شهرستان از بیرون(  کامل پکیج)  سرقت اعالم سیستم اندازی راه و نصب هزینه

 و یابا هزینه( +   عرف و بودن دارا صورت در)  اسکان هزینه( + عرف و بودن دارا صورت در)  تغذیه+  تکنسین برگشت و رفت زمان مدت

 ذهاب

 صورت در)  تغذیه+  تکنسین برگشت و رفت زمان مدت( +  پکیج از بغیر)  خدمات ضریب های نرخ:  اصفهان شهرستان از خارج خدمات هزینه

 ذهاب و ایاب هزینه( +   عرف و بودن دارا صورت در)  اسکان هزینه( + عرف و نبود دارا

 . میگردد محاسبه اصفهان شهرستان تلفنی تاکسی آژانس نرخنامه طبق ذهاب و ایاب هزینه

 . اشدب می انپذیرامک مربوطه اتحادیه توسط فقط آن بودن تقلبی یا کاال بودن اصل و  خارجی برند با چینی ، ایرانی برند تشخیص مالک

 . شتدا نخواهد و نداشته دیگری گروه یا و فرد قبال در جایگاهی و بوده معتبر کسب پروانه دارای نصب مجریان به مختص فقط نرخنامه

 اما ، داشتهن تیتفاو سیم با حالت با چینی و ایرانی برندهای جهت ، سیم بی حالت در(  پنل کنترل از بغیر)  تجهیزات اندازی راه و نصب هزینه

 میگردد اضافه ها آیتم تمام به 2 ضریب خارجی برندهای مورد در

 میگردد محاسبه هزینه بعنوان طرفین توافق با اماکتن سرقت اعالم سیستم به مربوط نقشه ترسیم و تهیه ، مشاوره ، بازدید

 . شد واهدخ محاسبه طرفین توافق با که میگردد هزینه لشام فوق شده یاد تجهیزات جانمائی و کشی کابل و کشی سیم بر عالیه و اولیه نظارت

 گانهجدا شیارزنی و ، سقف و دیوار بین ارتباط جهت سوراخکاری ، زنی کانال ، کشی لوله ، گذاری لوله ، کشی کابل ، کشی سیم هزینه

 . میگردد محاسبه

 . گردد می محاسبه جداگانه قطعات تعمیرات هزینه

 . باشد می زرو 30 بمدت خدمات گارانتی

 


