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( تِ ًام ذالك ًَض )
استفازُ وٌٌسُ هحتطم :

پیطاپیص اظ حسي تَجِ ٍ اعتواز ضوا ًسثت تِ هحصَالت گطٍُ صٌعتی ضایاى تطق سپاسگصاضین .
" ذَاّطوٌس است لثل اظ هؽالعِ لیست لیوت  ،تِ ًىات ظیط تَجِ فطهائیس "
 .1تِ لیوت ولیِ هحصَالت  % 9هالیات تط اضظش افعٍزُ اظافِ هی گطزز.
 .2لیوت هحصَالت شوط ضسُ زض ایي وتاتچِ تط اساس تحَیل زضب واضذاًِ ( تسٍى ًصة ) هحاسثِ ٍ اضائِ ضسُ ،
تسیْی است لیوتْا تا احتساب تْای ًصة ًیع لاتل اضائِ هی تاضٌس.
 .3ولیِ هحصَالت زاضای گاضاًتی ٍ ذسهات پس اظ فطٍش هی تاضٌس  .الثتِ عَاهلی هاًٌس استفازُ ًاصحیح ً ،صة تَسػ افطاز
غیط هترصص  ،تغییطات ٍلتاغ  ،حَازث ؼثیعی ٍ سطلت ضاهل گاضاًتی ًوی گطزز.
 .4وطایِ حول اظ زضب واضذاًِ تا هحل هَضز ًظط ذطیساض  ،تا ذطیساض هی تاضس.
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT( LEDسطی سٌْس – زًا – ضْثاظ – آپَلَ
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

1

سٌْذ ٍ 21ات
شایاى

SH-SL-12H

1

سٌْذ ٍ 12ات
شایاى

SH-SL-24H

3

سٌْذ ٍ 12ات
شایاى تًَلی

SH-SL-24H

2

سٌْذ ٍ 33ات
شایاى

SH-SL-30H

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چطاغ ذیاتاًی ٍ 12ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 12ات ضایاى – وس- SH-SL-12 H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 12 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ – تعساز ال ای زی  12 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-
ضاض ًَضی  1200 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :هحسٍزُ زهای

10.800.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى  3.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 24ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 24ات ضایاى – وس- SH-SL-24 H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 12 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ – تعساز ال ای زی  24 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-
ضاض ًَضی  2400 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :هحسٍزُ زهای

11.000.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى  3.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 24ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 24ات ضایاى – وس- SH-SL-24 H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 12 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ – تعساز ال ای زی  24 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-
ضاض ًَضی  2400 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :هحسٍزُ زهای

11.800.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى  3.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 30ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 30ات ضایاى – وس- SH-SL-30 H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ – تعساز ال ای زی  30 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-
ضاض ًَضی  3000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :هحسٍزُ زهای

12.500.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى  3.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT( LEDسطی سٌْس – زًا – ضْثاظ – آپَلَ
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

5

دًا ٍ 24ات
شایاى

SH-SL-48H

6

دًا ٍ 03ات
شایاى

SH-SL-60H

7

دًا ٍ 43ات
شایاى

SH-SL-80H

8

شْباز 233
ٍات شایاى

SH-SL-100H

9

شْباز 213
ٍات شایاى

SH-SL-120H

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چطاغ ذیاتاًی ٍ 48ات  – LEDهسل زًا ٍ 48ات ضایاى – وس - SH-SL-48H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 12 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  48 :عسز  LEDیه ٍات
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-ضاض
ًَضی  4800 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -700*280*64 :هحسٍزُ زهای

15.300.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.4ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 60ات  – LEDهسل زًا ٍ 60ات ضایاى – وس - SH-SL-60H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 12 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  60 :عسز  LEDیه ٍات
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-ضاض
ًَضی  6000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -700*280*64 :هحسٍزُ زهای

18.300.000

واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.4ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 80ات  – LEDهسل زًا ٍ 80ات ضایاى – وس - SH-SL-80H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  80 :عسز  LEDیه
ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز-
ضاض ًَضی  8000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -700*280*64 :هحسٍزُ

23.700.000

زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.4ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 100ات  – LEDهسل ضْثاظ ٍ100ات ضایاى – وس - SH-SL-100H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  100 :عسز LED
یه ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز-ضاض ًَضی  10000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -700*280*64 :

25.800.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.4ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 120ات  – LEDهسل ضْثاظ ٍ 120ات ضایاى – وس - SH-SL-120H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  120 :عسز LED
یه ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز-ضاض ًَضی  12000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -737*302*70 :

29.400.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.5ویلَگطم –

5

واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT( LEDسطی سٌْس – زًا – ضْثاظ – آپَلَ
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

23

شْباز 253
ٍات شایاى

SH-SL-150H

22

آپَلَ ٍ 243ات
شایاى

SH-SL-180H

21

آپَلَ ٍ 133ات
شایاى

SH-SL-200H

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چطاغ ذیاتاًی ٍ 150ات  – LEDهسل ضْثاظ ٍ 150ات ضایاى – وس - SH-SL-150H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  150 :عسز LED
یه ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز-ضاض ًَضی  15000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -737*302*70 :

32.300.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 180ات  – LEDهسل آپَلَ ٍ 180ات ضایاى – وس - SH-SL-180H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  180 :عسز LED
یه ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز-ضاض ًَضی  18000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -737*302*70 :

35.500.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 200ات  – LEDهسل آپَلَ ٍ 200ات ضایاى – وس - SH-SL-200H
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36-30 :لت ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -تعساز ال ای زی  200 :عسز LED
یه ٍات ًَ -ع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ-ع لٌع :پلی وطتٌات ضفاف وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز-ضاض ًَضی  20000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -737*302*70 :

37.700.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.5ویلَگطم –
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT ( LEDسطی هاغٍالض سٌْس ٍ ضْثاظ
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

13

سٌْذ ٍ 13ات
شایاى هاژٍالر

SH-SL-13s

14

سٌْذ ٍ 33ات
شایاى هاژٍالر

SH-SL-33s

15

سٌْذ ٍ 03ات
شایاى هاژٍالر

SH-SL-03s

16

شْباز 233
ٍات شایاى
هاژٍالر

SH-SL-233s

17

شْباز 253
ٍات شایاى
هاژٍالر

SH-SL-253s

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چطاغ ذیاتاًی ٍ 20ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 20ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-SL-20S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت  -تعساز ال ای زی  24 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -ضاض ًَضی  2400 :لَهي  -زضجِ
حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :

8.800.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 3.5ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 30ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 30ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-SL-30S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت  -تعساز ال ای زی  48 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -ضاض ًَضی  3600 :لَهي  -زضجِ
حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :

10.100.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 3.5ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 60ات  – LEDهسل سٌْس ٍ 60ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-SL-60S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت  -تعساز ال ای زی  72 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -ضاض ًَضی  7200 :لَهي  -زضجِ
حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 480*230*60 :

12.700.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 3.5ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 100ات  – LEDهسل ضْثاظ ٍ 100ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-SL-100S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت  -تعساز ال ای زی  144 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -ضاض ًَضی  12000 :لَهي  -زضجِ
حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 700*280*64 :

19.700.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ -ظى 8.8ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
چطاغ ذیاتاًی ٍ 150ات  – LEDهسل ضْثاظ ٍ 150ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-SL-150S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت  -تعساز ال ای زی  192 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ ًَ -ع سین هَضز استفازُ ً :سَظ  -ضاض ًَضی  18000 :لَهي  -زضجِ
حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 737*302*70 :

22.400.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست – ٍظى  9.3ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا

7
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT( LEDسطی تفتاى
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 1سال گاضاًتی

چطاغ ذیاتاًی ٍ 35 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L35Cهسل تفتاىٍ 35ات ضایاى –

18

تفتاى 35
ٍات

تَاى ٍ 35 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L35C

واضوطز  – vdc 30-36 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی 3500
لَهي – هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -400*156*56ظى  2.6ویلَگطم

10.000.000

– جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
چطاغ ذیاتاًی ٍ 60 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L60Cهسل تفتاى ٍ 60ات ضایاى –

19

تفتاى 60
ٍات

تَاى ٍ 60 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L60C

واضوطز  – vdc 24 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی  3500لَهي
– هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -500*215*85ظى  3ویلَگطم –

10.900.000

جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
چطاغ ذیاتاًی ٍ 80 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L80Cهسل تفتاى ٍ 80ات ضایاى –

20

تفتاى 80
ٍات

تَاى ٍ 80 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L80C

واضوطز  – vdc 24 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی  8000لَهي
– هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -500*215*85ظى  3ویلَگطم –

18.000.000

جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
چطاغ ذیاتاًی ٍ 120 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L120Cهسل تفتاى ٍ 120ات ضایاى –

21

تفتاى 120
ٍات

تَاى ٍ 120 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L120C

واضوطز  – vdc 24 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی 12000
لَهي – هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -723*282*95ظى  5.7ویلَگطم

19.500.000

– جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
چطاغ ذیاتاًی ٍ 150 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L150Cهسل تفتاى ٍ 150ات ضایاى –

22

تفتاى 150
ٍات

تَاى ٍ 150 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L150C

واضوطز  – vdc 24 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی 15000
لَهي – هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -824*323*110ظى  7ویلَگطم

23.700.000

– جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
چطاغ ذیاتاًی ٍ 180 COBات  LEDتا وس  - SH-SL-L180Cهسل تفتاى ٍ 180ات ضایاى –

23

تفتاى 180
ٍات

تَاى ٍ 180 :ات – هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 90-260 :لت – هحسٍزُ فطواًس ّ 50-60طتع – ٍلتاغ

SH-SL-L180C

واضوطز  – vdc 24 :ظطیة لسضت ووتط اظ  – 0.95زضجِ حفاظت  - ip65 :ضاض ًَضی 18000
لَهي – هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25ساًتیگطاز – اتعاز ٍ -824*323*110ظى 7.5

24.800.000

ویلَگطم – جٌس تسًِ  :الَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ
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چطاغ ذیاتاًی  )LED STREET LIGHT( LEDسطی ّیوالیا
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ّیوالیا

SH-SL35S-H

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 53ات شایاى )(SH-SL-35S-H

12

ٍ 53ات

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  84 :عذد ال ای دی دس دٍ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  8099 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2284338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 33ات شایاى )(SH-SL-55S-H

15

ّیوالیا
ٍ 33ات

SH-SL55S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  20 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  6399 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2182338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 23ات شایاى )(SH-SL-75S-H

10

ّیوالیا
ٍ 23ات

SH-SL
-75S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  06 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  4499 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2280338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 8.6کیلَگشم
چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH-SL-100S-H

12

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-SL100S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  088 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 00999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

2481338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.2کیلَگشم
چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 039ات شایاى )(SH-SL-150S-H

14

ّیوالیا
ٍ 039ات

SH-SL150S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  000 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 04999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.0کیلَگشم
چشاغ خیاباًی هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH-SL-200S-H

12

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-SL200S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  089 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 05999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 0.3.کیلَگشم

9

SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande

ًَضافىي ّای  (LED FLOOD LIGHT ( LEDسطی الواس
ضزیف

ًام تجاضی

30

الواس  60ضایاى

وس
واال

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى

ضطح واال

تصَیط

98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط

پطٍغوتَضٍ 60ات  Ledترت – هسل الواس  60ضایاى تا وس SH-FL-60C

SHFL60C

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،5000اتعاز180*236*287هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

12.200.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 64 :ات  -COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطٍغوتَضٍ 100ات  Ledترت – هسل الواس  100ضایاى تا وس SH-FL-100C

31

الواس 100

SHFL100C

الواس 120

SHFL120C

الواس 150

SHFL150C

ضایاى

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،10000اتعاز 360.9*290*102.8هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

20.300.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 100 :ات  -COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطٍغوتَضٍ 120ات  Ledترت – هسل الواس  120ضایاى تا وس SH-FL-120C

32

ضایاى

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،12000اتعاز 360.9*290*102.8هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

20.300.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 120 :ات - COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطٍغوتَضٍ 150ات  Ledترت – هسل الواس  150ضایاى تا وس SH-FL-150C

33

ضایاى

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،15000اتعاز 360.9*290*102.8هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

23.300.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 70 :ات  -COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطٍغوتَضٍ 180ات  Ledترت – هسل الواس  180ضایاى تا وس SH-FL-180C

34

الواس 180
ضایاى

SHFL180C

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،18000اتعاز 360.9*290*102.8هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

30.500.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 70 :ات  -COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطٍغوتَضٍ 200ات  Ledترت – هسل الواس  200ضایاى تا وس SH-FL-200C

35

الواس 200
ضایاى

SHFL200C

ٍلتاغهصطفی ٍ220-110لتٍ -لتاغواضوطز ٍ 36لت  ،ضًگ  LEDسفیس سطز ٍ ؼثیعی
لَهي  ،20000اتعاز 360.9*290*102.8هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

31.500.000

 -زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط ًَ ،ع ال ای زی ٍ 100 :ات- COBتَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -3-2 ٍ14878-1

10

ًَ - 14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
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ًَضافىي ّای  (LED FLOOD LIGHT ( LEDسطی ظهطز
لیوت هصطف
وٌٌسُ – ظهستاى
98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

36

زهرد  30شایاى یک ٍات

SH-FL-30H

37

زهرد  60شایاى یک ٍات

SH-FL-60H

38

زهرد  80شایاى یک ٍات

SH-FL-80H

39

زهرد  100شایاى یک ٍات

SH-FL-100H

40

زهرد  120شایاى یک ٍات

SH-FL-120H

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی
تعَیط

پطغوتَضٍ 30ات  Ledترت – هسل ظهطز  30ضایاى یه ٍات تا وس SH-FL-30H
ٍلتاغهصطفی ٍ260-90لتٍ -لتاغواضوطز  37تا ٍ 48لت DC
لَهي  ،3000اتعاز180*236*287هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

11.200.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط  ،تعساز  LEDهَضز استفازُ  30عسز  -تَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -1ًَ - 14878-3-2 ٍ14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطغوتَضٍ 60ات  Ledترت – هسل ظهطز  60ضایاى یه ٍات تا وس SH-FL-60H
ٍلتاغهصطفی ٍ260-90لتٍ -لتاغواضوطز  19تا ٍ 20لت DC
لَهي  ،6000اتعاز180*236*287هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

13.200.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط  ،تعساز  LEDهَضز استفازُ  60عسز  -تَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -1ًَ - 14878-3-2 ٍ14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطغوتَضٍ 80ات  Ledترت – هسل ظهطز  80ضایاى یه ٍات تا وس SH-FL-80H
ٍلتاغهصطفی ٍ260-90لتٍ -لتاغواضوطز  25تا ٍ 32لت DC
لَهي  ،8000اتعاز190*323.5*424هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

18.900.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط  ،تعساز  LEDهَضز استفازُ  80عسز  -تَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -1ًَ - 14878-3-2 ٍ14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطغوتَضٍ 100ات  Ledترت – هسل ظهطز  100ضایاى یه ٍات تا وس SH-FL-100H
ٍلتاغهصطفی ٍ260-90لتٍ -لتاغواضوطز  25تا ٍ 32لت DC
لَهي  ،10000اتعاز190*323.5*424هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

27.300.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط  ،تعساز  LEDهَضز استفازُ  100عسز  -تَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -1ًَ - 14878-3-2 ٍ14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
پطغوتَضٍ 120ات  Ledترت – هسل ظهطز  120ضایاى یه ٍات تا وس SH-FL-120H
ٍلتاغهصطفی ٍ260-90لتٍ -لتاغواضوطز  25تا ٍ 32لت DC
لَهي  ،12000اتعاز190*323.5*424هیلیوتط ،واّص هصطف اًطغی تا  80زضصس
هٌاسة جْت ًَضپطزاظی تاتلَ ٍ زیَاضّا  ،جْت استفازُ زض تطجْای ضٍضٌائی

27.300.000

 زاضای تاییسیِ اظ آظهایطگاّْای هعتثط  ،تعساز  LEDهَضز استفازُ  120عسز  -تَلیس تطاساس استاًساضزّای هلی -1ًَ - 14878-3-2 ٍ14878ع تغصیِ switching power supply :تاوس ضّگیطی
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ًَضافىي  (LED FLOOD LIGHT ( LEDسطی الواس هاغٍالض
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

41

الواس 253
ٍات شایاى
هاژٍالر

SH-FL-150S

42

الواس 133
ٍات شایاى
هاژٍالر

SH-FL-200S

ضطح واال

گطیس A

تصَیط

 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی
ًَضافىي ٍ 150ات  – LEDهسل الواس ٍ 150ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-FL-150S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت  -تعساز ال ای زی  192 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ -

23.000.000

ضاض ًَضی  18000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 424*323.5*190 :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ ٍ -ظى  10ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا
ًَضافىي ٍ 200ات  – LEDهسل الواس ٍ 200ات ضایاى هاغٍالض – وس - SH-FL-200S
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت  -تعساز ال ای زی  240 :عسز  LEDیه ٍات -
ًَع زضایَض  :پاٍض سَئیچیٌگ -

29.000.000

ضاض ًَضی  23000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) - 424*323.5*190 :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست تا لالة یىپاضچِ ٍ -ظى  10.2ویلَگطم -
واضتطز  :ضٍضٌائی ضْطی ذیاتاًْا  ،پیازُ ضٍّا ٍ پاضوْا

ًَضافىي ّای  (LED FLOOD LIGHT ( LEDسطی پَالضیس
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

43

44

45

پَالسیس
ٍ 599ات

پَالسیس
ٍ 699ات
پَالسیس
ٍ 099ات

SH-FL-300

SH-FL-600

SH-FL-900

ًَسافکي  ledهذل پَالسیس ٍ 599 -ات)(SH-FL-300 B
با هشخصات هٌذسج دس پیَست

ًَسافکي  ledهذل پَالسیس ٍ 699 -ات)(SH-FL-600 B
با هشخصات هٌذسج دس پیَست
ًَسافکي  ledهذل پَالسیس ٍ 099 -ات)(SH-FL-900 B
با هشخصات هٌذسج دس پیَست

58.500.000

142.000.000

196.400.000
SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande
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ًَضافىي ّای  )LED FLOOD LIGHT RGB( LEDسطی هَلتی والط
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

46

الواس
هَلتی کالر
 33شایاى

SH-FLM-30

47

الواس
هَلتی کالر
 03شایاى

SH-FLM-60

48

الواس
هَلتی کالر
 23شایاى

SH-FLM-90

49

الواس
هَلتی کالر
 213شایاى

SH-FLM-120

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی

پطغوتَض ٍ 30ات ال ای زی هَلتی والط ضایاى تا وس SH-FLM-30
Remote control
COB LED
WATER PROOF IP65

8.600.000

پطغوتَض ٍ 60ات ال ای زی هَلتی والط ضایاى تا وس SH-FLM-60
Remote control
COB LED
WATER PROOF IP65

13.200.000

پطغوتَض ٍ 90ات ال ای زی هَلتی والط ضایاى تا وس SH-FLM-90
Remote control
COB LED
WATER PROOF IP65

18.300.000

پطغوتَض ٍ 120ات ال ای زی هَلتی والط ضایاى تا وس SH-FLM-120
Remote control
COB LED
WATER PROOF IP65

24.700.000

13
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ًَضافىي  )LED STREET LIGHT( LEDسطی ّیوالیا
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ّیوالیا

SH-FL35S-H

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 53ات شایاى )(SH-FL-35S-H

53

ٍ 53ات

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  84 :عذد ال ای دی دس دٍ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  8099 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2284338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 33ات شایاى )(SH-FL-55S-H

52

ّیوالیا
ٍ 33ات

SH-FL55S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  20 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  6399 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2182338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 23ات شایاى )(SH-FL-75S-H

51

ّیوالیا
ٍ 23ات

SH-FL
-75S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  06 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  4499 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2280338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 8.6کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH-FL-100S-H

53

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-FL100S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  088 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 00999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

2481338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.2کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 039ات شایاى )(SH-FL-150S-H

52

ّیوالیا
ٍ 039ات

SH-FL150S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  000 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 04999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.0کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH-FL-200S-H

55

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-FL200S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  089 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 05999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 0.3.کیلَگشم
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ًَضافىي  )LED STREET LIGHT( LEDسطی ّیوالیا
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ّیوالیا

SH-FL300S-H

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 599ات شایاى )(SH-FL-300s-H

50

ٍ 599ات

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  548 :عذد ال ای دی دس ّشت هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت
 -شاس ًَسی  56999 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 603*399*003 :

2583338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  02.4کیلَگشم
ًَسافکي هذل ّیوالیا ٍ 899ات شایاى )(SH-FL-400s-H

52

ّیوالیا
ٍ 899ات

SH-FL400S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  849 :عذد ال ای دی دس دُ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  86999 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 603*399*003 :

2285338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  04کیلَگشم

15
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چطاغ صٌعتی سَلِ ای  (LED HIGHBAY LIGHT (LEDسطی آشض ٍ آشیي
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط

چطاغ صٌعتی ٍ 60ات  – LEDهسل آشض  60ضایاى – وس SH-HB-60 -هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت -
فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز  24 :تا ٍ 27لت ًَ -DCع سین هَضز استفازُ ً :سَظ ًَ -ع ال ای

58

آرر 03
شایاى

SH-HB-06

59

آرر 233
شایاى

SH-HB-166

60

آرر 213
شایاى

SH-HB-196

61

آرر 213
شایاى
اکسترًال

SH-HB196E

62

آریي 213
شایاى

SH-HB-196

63

آریي 253
شایاى

SH-HB-156

زی ٍ 64 :ات ًَ - COBع تغصیِ ًَ - switching power supply :ع لٌع :پلی وطتٌات وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز .ضاض ًَضی  6000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط )  - 385*472 :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا

13.200.000

 - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ اوستطٍغى – ٍظى4.45
ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا
چطاغ صٌعتی ٍ 100ات  – LEDهسل آشض  100ضایاى – وس SH-HB-100 -هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت -
فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت ًَ -DCع سین هَضز استفازُ ً :سَظ ًَ -ع ال ای
زی ٍ 100 :ات ًَ - COBع تغصیِ ًَ - switching power supply :ع لٌع :پلی وطتٌات وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز .ضاض ًَضی  10000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط )  - 425*472 :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا

21.100.000

 - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ اوستطٍغى – ٍظى5.45
ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا
چطاغ صٌعتی ٍ 120ات  – LEDهسل آشض  120ضایاى – وس SH-HB-120 -هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت -
فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت ًَ -DCع سین هَضز استفازُ ً :سَظ ًَ -ع ال ای
زی ٍ 120 :ات ًَ - COBع تغصیِ ًَ - switching power supply :ع لٌع :پلی وطتٌات وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی
گطزز .ضاض ًَضی  12000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط )  - 425*472 :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا

21.100.000

 - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست ٍ اوستطٍغى – ٍظى5.45
ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا

چطاغ صٌعتی ٍ 120ات  – LEDهسل آشض  120ضایاى اوستطًال – وس SH-HB-120
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ -لتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت ًَ -DCع
سین هَضز استفازُ ً :سَظ ًَ -ع ال ای زی ٍ 120 :ات ًَ - COBع تغصیِ ًَ - switching power supply :ع لٌع:
پلی وطتٌات وِ زض ّیچ حالتی وسض ًوی گطزز .ضاض ًَضی  12000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) :

14.200.000

 - 425*472هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم
توام زایىاست ٍ اوستطٍغى – ٍظى 5.45ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا
چطاغ صٌعتی ٍ 120ات  – LEDهسل آشیي  120ضایاى – وس- SH-HB-- 120هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت
 فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز  30 :تا ٍ 36لت ًَ - DCع سین هَضز استفازُ ً :سَظًَع ال ای زی  120 :عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ-ع تغصیِ ًَ- switching power supply :ع لٌع :پلی وطتٌات وِ زض ّیچ
حالتی وسض ًوی گطزز .ضاض ًَضی  12000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) 475*221 :

26.250.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست -
ٍظى 12.2ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا
چطاغ صٌعتی ٍ 150ات  – LEDهسل آشیي  150ضایاى – وس  - SH-HB-150-هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا 260
ٍلت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز ٍ 36 :لت ًَ - DCع سین هَضز استفازُ ً :سَظ
ًَع ال ای زی  150 :عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ-ع تغصیِ ًَ- switching power supply :ع لٌع :پلی وطتٌات وِ زض ّیچ
حالتی وسض ًوی گطزز .ضاض ًَضی 15000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP65 :اًساظُ ( هیلیوتط ) 475*221 :

27.300.000

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  - 25ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم توام زایىاست -
ٍظى  12.2ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی سالٌْای ٍضظضی  -سَلِ ّای صٌعتی  -واضگاّْا
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چطاغ صٌعتی سَلِ ای  (LED HIGHBAY LIGHT (LEDسطی ظئَس
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

صئَس

SH-HB150H

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چشاغ صٌعتی  ledهذل صئَس ٍ 039 -ات)(SH-HB-150H
هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا 56

64

ٍ 039ات

ٍلت ًَ - DCع سین هَسد استفادُ ً :سَص
ًَع ال ای دی  009 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ ًَ- switching power supply :ع لٌض:
پلی کشبٌات کِ دس ّیچ حالتی کذس ًوی گشدد .شاس ًَسی  04999 :لَهي  -دسجِ حفاظت - IP65 :

19.350.000

اًذاصُ ( هیلیوتش ) 589*054 :
هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم
توام دایکاست ٍ -صى 3.6کیلَگشم  -کاسبشد  :سٍشٌائی سالٌْای ٍسصشی  -سَلِ ّای صٌعتی  -کاسگاّْا

چشاغ صٌعتی  ledهذل صئَس ٍ 099 -ات)(SH-HB-200H
هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا 56

65

صئَس
ٍ 099ات

SH-HB200H

ٍلت ًَ - DCع سین هَسد استفادُ ً :سَص
ًَع ال ای دی  503 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ ًَ- switching power supply :ع لٌض:
پلی کشبٌات کِ دس ّیچ حالتی کذس ًوی گشدد .شاس ًَسی  08999 :لَهي  -دسجِ حفاظت - IP65 :

24.400.000

اًذاصُ ( هیلیوتش ) 549*084 :
هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم
توام دایکاست ٍ -صى 3.6کیلَگشم  -کاسبشد  :سٍشٌائی سالٌْای ٍسصشی  -سَلِ ّای صٌعتی  -کاسگاّْا

17

SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande

چطاغ صٌعتی سَلِ ای  (LED HIGHBAY LIGHT (LEDسطی آشضاى
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چشاغ صٌعتی سالٌی ال ای دی سشی آرساى ٍ 099ات
)(SH-HB-100
00

آرساى
ٍ 099ات

SH-HB-100

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا 56
ٍلت ًَ - DCع ال ای دی  055 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ switching power supply :
جشیاى ثابت  -شاس ًَسی  00999 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 823*000 :

2185338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم
دایکاست– ٍصى  6.3کیلَگشم  -کاسبشد  :سالٌی  ،خیاباًی ٍ پشطکتَسی

چشاغ صٌعتی سالٌی ال ای دی سشی آرساى ٍ 039ات
)(SH-HB-150
02

آرساى
ٍ 039ات

SH-HB-150

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا 56
ٍلت ًَ - DCع ال ای دی  009 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ switching power supply :
جشیاى ثابت  -شاس ًَسی  06999 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 823*000 :

2282338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم
دایکاست– ٍصى  6.3کیلَگشم  -کاسبشد  :سالٌی  ،خیاباًی ٍ پشطکتَسی

18
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چطاغ صٌعتی  )LED HIGH BEY LIGHT( LEDسطی ّیوالیا
لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ّیوالیا

SH-HB35S-H

ضطح واال

تصَیط واال

– ظهستاى 98
گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط ؼالئی

چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 53ات شایاى )(SH-HB-35S-H

04

ٍ 53ات

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  84 :عذد ال ای دی دس دٍ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  8099 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2284338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 33ات شایاى )(SH-HB-55S-H

02

ّیوالیا
ٍ 33ات

SH-HB55S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  20 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  6399 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2182338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  8.6کیلَگشم
چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 23ات شایاى )(SH-HB-75S-H

23

ّیوالیا
ٍ 23ات

SH-HB
-75S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  06 :عذد ال ای دی دس سِ هاطٍل یک ٍات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت -
شاس ًَسی  4499 :لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 809*033*099 :

2280338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 8.6کیلَگشم
چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH- HB -100S-H

22

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-HB100S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  088 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 00999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

2481338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.2کیلَگشم
چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 039ات شایاى )(SH- HB -150S-H

21

ّیوالیا
ٍ 039ات

SH-HB150S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  000 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 04999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى  4.0کیلَگشم
چشاغ صٌعتی هذل ّیوالیا ٍ 099ات شایاى )(SH- HB -200S-H

23

ّیوالیا
ٍ 099ات

SH-HB200S-H

هحذٍدُ ٍلتاطٍسٍدی  09 :تا ٍ 069لت  -فشکاًس بشق شْشی ّ 69-39 :شتض ٍ-لتاط کاسکشد  59 :تا ٍ 56لت ًَ - DCع
ال ای دی  089 :عذد ال ای دی ٍ 0ات ًَ-ع تغزیِ  switching power supply :جشیاى ثابت  -شاس ًَسی :
 05999لَهي  -دسجِ حفاظت  - IP65 :اًذاصُ ( هیلیوتش ) 833*543*053 :

1283338333

هحذٍدُ دهای کاسکشد  + 33 :تا  - 03ساًتیگشاد  -طَل عوش  39999 :ساعت  -جٌس بذًِ  :آلَهیٌیَم توام دایکاست با
قالب یکپاسچِ – ٍصى 0.3.کیلَگشم
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هحصَالت ضٍضٌائی  LEDذاًگی ٍ ازاضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

22

آیال شایاى

SH-TL-10

25

آیذا شایاى

SH-TL-96

20

آیال شایاى

SH-TL-92L

22

الٌا شایاى

SH-FPL-15

24

درخشاى

SH-PL-36

تصَیط

ضطح واال

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط

هْتاتی ٍ 10Ledات هسل آیال ضایاى  ،وس  - SH-TL-10هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع
ٍلتاغ واضوطز ٍ 38 :لت  - DCتعساز  60عسز - LEDضاض ًَضی  1000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - ip42 :اًساظُ ( هیلیوتط ) -600*260 :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25زضجِ ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -

282338333

ًَع سطپیچ  - G13 :جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم اوستطٍز ٍ- -ظى 250 :گطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی ازاضت  ،هٌاظل  ،هغاظُ ّا  ،سالٌْای وٌفطاًس ٍ ...

هْتاتی ٍ 20Ledات هسل آیسا ضایاى  ،وس -SH-TL-20هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع -
ٍلتاغ واضوطز ٍ 38 :لت  - DCتعساز  120عسز - LEDضاض ًَضی  2000 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP42 :اًساظُ ( هیلیوتط ) 1200*260- :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25زضجِ ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -

281538333

جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم اوستطٍز ًَ -ع سطپیچ ٍ - G13- :ظى 500 :گطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی ازاضت  ،هٌاظل  ،هغاظُ ّا  ،سالٌْای وٌفطاًس ٍ

هْتاتی ٍ 24Ledات هسل آیسا ضایاى  ،وس -SH-TL-24lهحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع
ٍلتاغ واضوطز ٍ 38 :لت  - DCتعساز  160عسز - LEDضاض ًَضی  2400 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP42 :اًساظُ ( هیلیوتط ) 1500*260- :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25زضجِ ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -

282238333

جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم اوستطٍز ًَ -ع سطپیچ ٍ - G13- :ظى 380 :گطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی ازاضت  ،هٌاظل  ،هغاظُ ّا  ،سالٌْای وٌفطاًس ٍ

هْتاتی ٍ 15ات  ledهسل الٌاٍ 15 fplات  ،وس -SH-fpl-15هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی 60-50 :
ّطتع ٍ-لتاغ واضوطز ٍ 38 :لت  - DCتعساز  72عسز - LEDضاض ًَضی  1500 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP42 :اًساظُ ( هیلیوتط ) :

282238333

 -410*43*28-هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25زضجِ ساًتیگطاز  -ؼَل عوط  50000 :ساعت -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم اوستطٍز ًَ -ع سَوت ٍ - 2G11 :ظى 500 :گطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی ازاضت  ،هٌاظل  ،هغاظُ ّا  ،سالٌْای وٌفطاًس ٍ ...

چطاغ سمفی تَواض ٍ 36ات  - ledهسل زضذطاى ()SH-PL-36
هحسٍزُ ٍلتاغٍضٍزی  90 :تا ٍ 260لت  -فطواًس تطق ضْطی ّ 60-50 :طتع ٍ-لتاغ واضوطز ٍ 38 :لت  - DCتعساز  192عسز - LEDضاض
ًَضی  3600 :لَهي  -زضجِ حفاظت  - IP42 :اًساظُ ( هیلیوتط )  - 600*600 :هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :تا  – 25زضجِ ساًتیگطاز -

282338333

ؼَل عوط  50000 :ساعت  -جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم تا ضًگ پَزضی الىتطٍ استاتیه ٍ -ظى 2 :ویلَگطم  -واضتطز  :ضٍضٌائی ازاضت ،
هٌاظل  ،هغاظُ ّا  ،سالٌْای وٌفطاًس ٍ
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هحصَالت ضٍضٌائی  LEDذاًگی ٍ ازاضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

22

داًالیت 25
ٍات هذل تاباى
شایاى

SH-DL-15

43

داًالیت 15
ٍات هذل تاباى
شایاى

SH-DL-95

تصَیط

ضطح واال

گطیس A
 3سال گاضاًتی تعَیط

چطاغ زاًالیت ٍ 15ات هسل تاتاى ضایاى تا وس SH-DL-15
هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 260-90 :لت – تعساز  LEDهَضز استفازُ  75 :عسز – تَاى اسوی ّط ٍ 0.2 : LEDات -
تَاى اسوی سیستن ٍ 15 :ات – تَاى هصطفی سیستن ٍ 15 :ات – ًَع زضایَض سیستن constant current :

382238333

ٍظى واهل چطاغ  0.7 :ویلَگطم – ضاض ًَضی  1500 :لَهي – ؼَل عوط  50000 :ساعت – زضجِ حفاظت IP42 :
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم تا ضًگ پَزضی الىتطٍاستاتیه – ًَع SMD : LED
چطاغ زاًالیت ٍ 25ات هسل تاتاى ضایاى تا وس SH-DL-25
هحسٍزُ ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 260-90 :لت – تعساز  LEDهَضز استفازُ  120 :عسز – تَاى اسوی ّط ٍ 0.2 : LEDات -
تَاى اسوی سیستن ٍ 25 :ات – تَاى هصطفی سیستن ٍ 25 :ات – ًَع زضایَض سیستن constant current :

280338333

ٍظى واهل چطاغ  1.25 :ویلَگطم – ضاض ًَضی  2500 :لَهي – ؼَل عوط  50000 :ساعت – زضجِ حفاظت IP42 :
جٌس تسًِ  :آلَهیٌیَم تا ضًگ پَزضی الىتطٍاستاتیه – ًَع SMD : LED
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چطاغ پاضوی  LEDسطی الثطظ – ظاگطس – لًَا – هْتاب – لوط ٍ فاًَس ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

42

زاگرس
شایاى ٍ 33ات

SH-GLZ-06

41

زاگرس
شایاى ٍ 53ات

SH-GLZ-56

43

البرز  25شایاى

SH-GLA-15

42

البرز  33شایاى

SH-GLA-06

45

البرز  25شایاى

SH-GLA-15

40

البرز  33شایاى

SH-GLA-06

42

البرز  53شایاى

SH-GLA-56

44

لًَا  33شایاى

SH-GLL-06

42

لًَا  53شایاى

SH-GLL-56

تصَیط

ضطح واال

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
 3سال گاضاًتی

سطچطاغی ّای پاضوی ال ای زی هٌاسة تطای ًصة ضٍی پایِ چطاغْای پاضوی لَلِ ای ٍ فاًتعی
چطاغ پاضوی  LEDظاگطس ضایاى  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط 50000 :
ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ
زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز  -وس SH-GLZ-30

2583338333

چطاغ پاضوی  LEDظاگطس ضایاى  -تَاى ٍ 50 :ات  ،ضاض ًَضی  5000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط 50000 :
ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  50عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ

2284338333

 ، 90-260زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیِswitching power :

482338333

 ، 90-260زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیِswitching power :

282538333

زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز  -وس SH-GLZ-50
چطاغ پاضوی  LEDالثطظ ضایاى ٍ 15ات عالهتی یه ؼطفِ تا وس  - SH-GLA- 15تَاى ٍ 15 :ات ٍ زاضای  15عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی :
ٍ ، supplyلتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز
چطاغ پاضوی  LEDالثطظ ضایاى ٍ 30ات عالهتی یه ؼطفِ تا وس  - SH-GLA-30تَاى ٍ 30 :ات ٍ زاضای  30عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی :
ٍ ، supplyلتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز

سطچطاغی ّای پاضوی ال ای زی آٍیع هٌاسة تطای ًصة ضٍی پایِ چطاغْای هسل فاًتعی تطای ضٍضٌائی الیي پیازُ ضاُ
چطاغ پاضوی  LEDالثطظ ضایاى ٍ 15ات آٍیعاًی تا وس - SH-GLA- 15تَاى ٍ 15 :ات ٍ زاضای  15عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی -260 :
 ، 90زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیِswitching power :
ٍ ، supplyلتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز

282338333

چطاغ پاضوی  LEDالثطظ ضایاى ٍ 30ات آٍیعاًی تا وس  - SH-GLA-30تَاى ٍ 30 :ات ٍ زاضای  30عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی 90-260 :
 ،زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیِ، switching power supply :

482538333

 ،زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  50عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیِ، switching power supply :

2283338333

حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ

2282338333

حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط  50000 :ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  50عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ

2084338333

23

هاُ ضایاى

SH-MAH

سطچطاغی پاضوی هسل هاُ ضایاى لؽط  25ساًتی هتط  -تسٍى الهپ

قطر  15ساًتی هتر 2038333 :
قطر  33ساًتی هتر 280338333 :
قطر  35ساًتی هتر 282338333 :

22

دهاًٍذ شایاى

SH-DAMAVAND

سطچطاغی پاضوی هسل زهاًٍس ضایاى  -تسٍى الهپ

با بذًِ آلَهیٌیَم ریختِ گری با حباب پلی
کربٌات 281438333 :

ٍلتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز
چطاغ پاضوی  LEDالثطظ ضایاى ٍ 50ات آٍیعاًی تا وس  - SH-GLA-15تَاى ٍ 50 :ات ٍ زاضای  50عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  5000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی 90-260 :
ٍلتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز
چطاغ پاضوی  LEDلًَا ضایاى ٍ 30ات تا وس  - SH-GLA-30تَاى ٍ 30 :ات ٍ زاضای  30عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ
ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز
چطاغ پاضوی  LEDلًَا ضایاى ٍ 50ات تا وس  - SH-GLA-50تَاى ٍ 50:ات ٍ زاضای  50عسز  LEDیه ٍات  ،ضاض ًَضی  5000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ
ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع  ،هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز
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چطاغ پاضوی  LEDسطی الثطظ – ظاگطس – لًَا – هْتاب – لوط ٍ فاًَس ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

21

هْتاب شایاى
ٍ 25ات

SH-GLM-11

23

هْتاب شایاى
ٍ 33ات

SH-GLM-06

22

قور شایاى
ٍ 25ات

SH-GLGH-11

25

قور شایاى
ٍ 33ات

SH-GLGH-06

تصَیط

ضطح واال

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
 3سال گاضاًتی

سطچطاغی ّای پاضوی ال ای زی هٌاسة تطای ًصة ضٍی پایِ چطاغْای پاضوی لَلِ ای ٍ فاًتعی

20
22
24
22
233
232
231
233

فاًَس شایاى
ٍ 25ات
فاًَس شایاى
ٍ 33ات
فیرٍزُ شایاى
الهیی
فیرٍزُ شایاى
ٍ 25ات
فیرٍزُ شایاى
ٍ 33ات
کلبِ شایاى
الهیی
کلبِ شایاى 25
ٍات
کلبِ شایاى 33
ٍات

چطاغ پاضوی  LEDهْتاب ضایاى ٍ 15ات  -تَاى ٍ 15 :ات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLM-15

2382338333

چطاغ پاضوی  LEDهْتاب ضایاى ٍ 30ات  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

2281338333

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

282338333

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

482538333

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLM-30
چطاغ پاضوی  LEDلوط ضایاى ٍ 15ات  -تَاى ٍ 15 :ات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLGH-15
چطاغ پاضوی  LEDلوط ضایاى ٍ 30ات  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLGH-30
چطاغ پاضوی  LEDفاًَس ضایاى ٍ 15ات  -تَاى ٍ 15 :ات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :

SH-GLF-11

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLGH-15

482338333

چطاغ پاضوی  LEDفاًَس ضایاى ٍ 30ات  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :

SH-GLF-06

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

283338333

چطاغ پاضوی سطی فیطٍظُ ضایاى الهپی  -زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLGH-15

580538333

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLF-30

SH-GLFIROZEH
SHGLFIROZEH-11
SHGLFIROZEH-06
SHGLKOLBEH
SHGLKOLBEH-15
SHGLKOLBEH-30

چطاغ پاضوی  LEDفیطٍظُ ضایاى ٍ 15ات  -تَاى ٍ 15 :ات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLFIROZEH-15

481338333

چطاغ پاضوی  LEDفیطٍظُ ضایاى ٍ 30ات  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

482338333

چطاغ پاضوی سطی ولثِ ضایاى الهپی  -زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLGH-15

380338333

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  15عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

083538333

 50000ساعت ًَ ،ع ٍ 1 : LEDات ٍ زاضای  30عسز ال ای زی ٍ 1ات ًَ ،ع تغصیٍِ ، switching power supply :لتاغ ٍضٍزی  30تا ٍ 36لت  50 ، DCتا ّ 60طتع ،

080338333

هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH- GLFIROZEH -30

چطاغ پاضوی  LEDولثِ ضایاى ٍ 15ات  -تَاى ٍ 15 :ات  ،ضاض ًَضی  1500 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLKOLBEH-15
چطاغ پاضوی  LEDولثِ ضایاى ٍ 30ات  -تَاى ٍ 30 :ات  ،ضاض ًَضی  3000 :لَهي ٍ ،لتاغ ٍضٍزی  ، 90-260 :زضجِ حفاظت  ، IP65 :جٌس  :آلَهیٌیَم  ،ؼَل عوط :
هحسٍزُ زهای واضوطز  + 55 :زضجِ ساًتیگطاز  -25 ،زضجِ ساًتیگطاز -وس SH-GLKOLBEH-30
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چطاغ ّای ذیاتاًی  LEDسطی سَالض ( – ) SOLAR LED street light with poleتا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
لیوت هصطف وٌٌسُ –ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

104

حسام
شایاى

SH-SLS-19

105

سَرى
شایاى

SH-SLS-92

106

سَرًا
شایاى

SH-SLS-29

107

سرٍش
شایاى

SH-SLS-92D

108

سیٌا
شایاى

SH-SLS-48D

109

سراج
شایاى

SH-SLS-60

110

ضحی
شایاى

SH-SLS-60D

111

شوس
شایاى

SH-SLS-166

ضطح واال

تصَیط

( تسٍى فٌساًسیَى )
گطیس A
گاضاًتی هحصَالت ال ای زی  3 :سال – تاتطی ضاهل گاضاًتی ًوی گطزز.

گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 12ات یىؽطفِ هسل حسام ضایاى گطیس A
تا وس ٍ – SH-SLS-12لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

46.200.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  3هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  30آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 40ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 24ات یىؽطفِ هسل سَضى ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-24لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

61.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  4هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  42آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 80ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 48ات یىؽطفِ هسل سَضًا ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-48لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

106.400.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 150ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 24ات زٍ ؼطفِ هسل سطٍش ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-24Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

117.700.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  100آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 80ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 48ات زٍ ؼطفِ هسل سیٌا ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-48Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

194.800.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 150ات ،
 2عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 60ات یىؽطفِ هسل سطاج ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-60لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

133.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 180ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 60ات زٍ ؼطفِ هسل ظحی ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-60Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

229.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 180ات ،
1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 100ات یىؽطفِ هسل ساالض ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-100لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

236.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 300ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup

زض صَضت زضذَاست فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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چطاغ ّای ذیاتاًی  LEDسطی سَالض ( – ) SOLAR LED street light with poleتا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

112

حسام
شایاى

SH-SLS-19

113

سَرى
شایاى

SH-SLS-92

114

سَرًا
شایاى

SH-SLS-29

115

سرٍش
شایاى

SH-SLS-92D

116

سیٌا
شایاى

SH-SLS-48D

117

سراج
شایاى

SH-SLS-60

118

ضحی
شایاى

SH-SLS-60D

119

ساالر
شایاى

SH-SLS-166

ضطح واال

تصَیط

( تسٍى فٌساًسیَى )
گطیس A
گاضاًتی هحصَالت ال ای زی  3 :سال – تاتطی ضاهل گاضاًتی ًوی گطزز.

گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 12ات یىؽطفِ هسل حسام ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-12لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

58.200.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  3هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  42آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 50ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 24ات یىؽطفِ هسل سَضى ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-24لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

68.500.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  4هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  65آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 50ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 48ات یىؽطفِ هسل سَضًا ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-48لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

122.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  150آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 200ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  15آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 24ات زٍ ؼطفِ هسل سطٍش ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-24Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

150.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  120آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 100ات ،
 2عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 48ات زٍ ؼطفِ هسل سیٌا ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-48Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

224.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  6هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  150آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 200ات ،
 2عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 60ات یىؽطفِ هسل سطاج ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-60لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

149.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  1عسز تاتطی  150آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 120ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  15آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 60ات زٍ ؼطفِ هسل ظحی ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-60Dلتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

236.500.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  150آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 150ات ،
 2عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ چطاغ ذیاتاًی ذَضضیسی  LEDسَالض ٍ 100ات یىؽطفِ هسل ساالض ضایاى گطیس A
تا وس ٍ –SH-SLS-100لتاغ واضوطز ٍ 12لت DC

244.000.000

تْوطاُ پایِ تصَضت چٌس ٍجْی ٍ سثس ًگْساضی پاًل ذَضضیسی تِ اضتفاع  9هتط ،
ّوطاُ  2عسز تاتطی  150آهپط ساعت ٍ 12لت  2 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 200ات ،
 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup

زض صَضت زضذَاست فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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چطاغ ّای پاضوی  LEDسطی سَالض ( – ) SOLAR LED street light with poleتا لاتلیت  3 ٍ 2 ، 1ضثاًِ ضٍظ backup
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

( تسٍى فٌساًسیَى )

تصَیط

گطیس A
گاضاًتی هحصَالت ال ای زی  3 :سال – تاتطی ضاهل گاضاًتی ًوی گطزز.

گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال
هجوَعِ پایِ ضٍضٌائی فاًتعی لٌسًی هسل آسا ضایاى  3هتطی زاضای زسته زض اضتفاع  3هتطی تطای ضٍضٌائی
ذیاتاى هٌاسة تطای ًصة چطاغ پاضوی ٍ 30ات ال ای زی تا وس  SH-GLS-S01تِ ّوطاُ استطاوچط ًصة
صفحِ سَالض ذَضضیسی تِ ّوطاُ تاتطی ٍ سَالض ضاضغ وٌتطلط –

120

SH-GLS-S61

پَضص ضًگ  :پلی اٍضتاى ( هطىی ٍ ؼالئی ) – هماٍم زض تطاتط ذطزگی ٍ  – uvتواهی واٍضّا ٍ ًیعُ ّا اظ

91.000.000

آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس تسًِ  – st37تیس پلیت st52
ّوطاُ  1عسز تاتطی  60آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 60ات ،

 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  1ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ ضٍضٌائی فاًتعی لٌسًی هسل آسا ضایاى  3هتطی زاضای زسته زض اضتفاع  3هتطی تطای ضٍضٌائی
ذیاتاى هٌاسة تطای ًصة چطاغ پاضوی ٍ 30ات ال ای زی تا وس  SH-GLS-S02تِ ّوطاُ استطاوچط ًصة
صفحِ سَالض ذَضضیسی تِ ّوطاُ تاتطی ٍ سَالض ضاضغ وٌتطلط –

121

آسا شایاى

SH-GLS-S62

پَضص ضًگ  :پلی اٍضتاى ( هطىی ٍ ؼالئی ) – هماٍم زض تطاتط ذطزگی ٍ  – uvتواهی واٍضّا ٍ ًیعُ ّا اظ

97.400.000

آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس تسًِ  – st37تیس پلیت st52
ّوطاُ  1عسز تاتطی  60آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 100ات ،

 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط  -تا لاتلیت  2ضثاًِ ضٍظ backup
هجوَعِ پایِ ضٍضٌائی فاًتعی لٌسًی هسل آسا ضایاى  3هتطی زاضای زسته زض اضتفاع  3هتطی تطای ضٍضٌائی
ذیاتاى هٌاسة تطای ًصة چطاغ پاضوی ٍ 30ات ال ای زی تا وس  SH-GLS-S03تِ ّوطاُ استطاوچط ًصة
صفحِ سَالض ذَضضیسی تِ ّوطاُ تاتطی ٍ سَالض ضاضغ وٌتطلط –

122

SH-GLS-S63

پَضص ضًگ  :پلی اٍضتاى ( هطىی ٍ ؼالئی ) – هماٍم زض تطاتط ذطزگی ٍ  – uvتواهی واٍضّا ٍ ًیعُ ّا اظ

106.500.000

آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس تسًِ  – st37تیس پلیت st52
ّوطاُ  1عسز تاتطی  100آهپط ساعت ٍ 12لت  1 ،عسز پٌل ذَضضیسی ٍ 100ات ،

 1عسز وٌتطلط ٍ 12لت  10آهپط تا لاتلیت  3ضثاًِ ضٍظ backup
5زض صَضت زضذَاست فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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پایِ چطاغ ّای پاضوی چوٌی فاًتعی سطی سحط ضایاى
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
 1سال گاضاًتی

چطاغ پاضوی  ledؼطح سحط ضایاى تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی تا اضتفاع  90ساًتی هتط تا

213

SH-GLS

سطچطاغی ( اضتفاع پایِ اظ وف فلٌچ پایِ تا تاالی چطاغ هی تاضس ) – تْیِ
سطچطاغی ٍ چطاغ تِ عْسُ ذطیساض هحتطم هی تاضس .

7.200.000

تَظیح ایٌىِ لیوت سطچطاغی ٍ الهپ جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز.

سحر
شایاى
چطاغ پاضوی  ledؼطح سحط ضایاى تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه –جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی تا اضتفاع  300ساًتی هتط تا

212

SH-GLS

سطچطاغی ( اضتفاع پایِ اظ وف فلٌچ پایِ تا تاالی چطاغ هی تاضس ) – تْیِ

10.700.000

سطچطاغی ٍ چطاغ تِ عْسُ ذطیساض هحتطم هی تاضس .
تَظیح ایٌىِ لیوت سطچطاغی ٍ الهپ جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی چوٌی فاًتعی سطی زلفیي ضایاى
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
 1سال گاضاًتی

چطاغ پاضوی  ledؼطح زلفیي ضایاى یه ؼطفِ تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه –

SHGLDOLPHIN1

215

210

دلفیي
شایاى

جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی– تْیِ سطچطاغی ٍ چطاغ تِ
عْسُ ذطیساض هحتطم هی تاضس .

7.800.000

تَظیح ایٌىِ لیوت سطچطاغی ٍ الهپ جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز.

چطاغ پاضوی  ledؼطح زلفیي ضایاى سِ ؼطفِ تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه –

SHGLDOLPHIN3

جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ٍ هاتمی لؽعات اظ پطٍفیل –
تْیِ سطچطاغی ٍ چطاغ تِ عْسُ ذطیساض هحتطم هی تاضس .

5.400.000

تَظیح ایٌىِ لیوت سطچطاغی ٍ الهپ جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز.

چطاغ پاضوی  ledؼطح زلفیي ضایاى چْاض ؼطفِ تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه –

212

SHGLDOLPHIN4

جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ٍ هاتمی لؽعات اظ پطٍفیل –
تْیِ سطچطاغی ٍ چطاغ تِ عْسُ ذطیساض هحتطم هی تاضس .

6.200.000

تَظیح ایٌىِ لیوت سطچطاغی ٍ الهپ جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی چوٌی فاًتعی سطی عمیك ضایاى
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

SHGLAGHIGH1

214

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
 1سال گاضاًتی

چطاغ پاضوی  ledؼطح عمیك  1ضایاى تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه

4.950.000

عقیق
شایاى

212

SHGLAGHIGH2

چطاغ پاضوی  ledؼطح عمیك  1ضایاى تا پَضص ضًگ الىتطٍ استاتیه

7.200.000
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ٍضًا ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ٍضًا ضایاى  3هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLV

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

تصَیط

4.400.000

5.100.000

5.750.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

233

ٍ – ) uvجٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا
اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ٍضًا ضایاى  4هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLV

232

ٍضًا
ضایاى

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

5.600.000

6.300.000

7.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLV

ٍ – ) uvجٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا
اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ٍضًا ضایاى  5هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLV

231

 3هتطی

 3هتطی

 3هتطی

 4هتطی

 4هتطی

 4هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

11.700.000

13.100.000

14.200.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ – ) uvجٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا
اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ٍضًا ضایاى  6هتطی

 5هتطی

 5هتطی

 5هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

13.200.000

14.600.000

15.750.000

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLV

233

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ – ) uvجٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا
اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

 6هتطی

 6هتطی

 6هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
31
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی تلَغ ضایاى
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال

پایِ چطاغ فاًتعی تطویة آلَهیٌیَم ٍ فلع ؼطح تلَغ تا وس  SH-GLBDتِ
اضتفاع  3.5هتط زٍ ؼطفِ تا پَضص ضًگ هطىی – ؼالئی  -زاضای لَلِ 60
232

SH-GLBD

ٍ  42ایٌچ ٍ پایِ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ تا لاتلیت ًصة چطاغ پاضوی

11.600.000

ال ای زی ٍ 15ات ٍ ٍ 30ات ( تسٍى چطاغ پاضوی )

بلَط شایاى
پایِ چطاغ فاًتعی تطویة آلَهیٌیَم ٍ فلع ؼطح تلَغ تا وس  SH-GLBSتِ
اضتفاع  3.5هتط یه ؼطفِ تا پَضص ضًگ هطىی – ؼالئی  -زاضای لَلِ

235

SH-GLBS

10.900.000

 42 ٍ 60ایٌچ ٍ پایِ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ تا لاتلیت ًصة چطاغ
پاضوی ال ای زی ٍ 15ات ٍ ٍ 30ات ( تسٍى چطاغ پاضوی )

پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ظاگطس ضایاى
ضزیف

ًام
تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال

پایِ چطاغ فاًتعی تطویة آلَهیٌیَم ٍ فلع ؼطح ظاگطس تا وس SH-GLZ
230

زاگرس
شایاى

تِ اضتفاع  3هتط تا پَضص ضًگ هطىی – ؼالئی  -پایِ آلَهیٌیَم ضیرتِ
SH-GLZ

گطی ضسُ تا لاتلیت ًصة چطاغ پاضوی ال ای زی ٍ 30ات ٍ ٍ 50ات

10.700.000

( تسٍى چطاغ پاضوی )
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی اللی ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

سطی اللی

SHGLLALI

سطی اللی

SHGLLALI

سطی اللی

SHGLLALI

ضطح واال

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی اللی ضایاى 1

232

ضایاى 1

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی
18.300.000

20.400.000

26.300.000

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس
SH-GLLALI
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط

 4هتطی

 4هتطی

 4هتطی

تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی اللی ضایاى 2
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض )
-وس SH-GLLALI

234

ضایاى 2

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

19.300.000

21.600.000

28.600.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

 5هتطی

 5هتطی

 5هتطی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی اللی ضایاى 3
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) - -وس SH-GLLALI

232

ضایاى 3

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

21.000.000

23.100.000

29.700.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

 6هتطی

 6هتطی

6هتطی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی ٍ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی ٍ چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی هاضال ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی غعال ضایاى 1

223

سطی غعال
ضایاى 1

SHGLGAZAL

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس
SH-GLGAZAL
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی
21.500.000

22.600.000

32.600.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی –

هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط

 4هتطی

 4هتطی

پاضوی  4هتطی

تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی غعال ضایاى 2
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض )
-وس SH-GLGAZAL

222

سطی غعال
ضایاى 2

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض

SHGLGAZAL

تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

23.100.000

24.600.000

31.000.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی –

 5هتطی

 5هتطی

پاضوی  5هتطی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی غعال ضایاى 3
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) - -وس SH-GLGAZAL

221

سطی غعال
ضایاى 3

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض

SHGLGAZAL

تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

23.700.000

25.900.000

32.500.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی –

 6هتطی

 6هتطی

پاضوی 6هتطی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی ٍ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی ٍ چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی هاضال ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

سطی هاضال

SHMARAL

سطی هاضال

SHMARAL

سطی هاضال

SHMARAL

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی
22.000.000

24.200.000

30.000.000

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی هاضال ضایاى 1

223

ضایاى 1

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس
SH-GLLALI
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط

 4هتطی

 4هتطی

 4هتطی

تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی هاضال ضایاى 2
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض )
-وس SH-GLLALI

222

ضایاى 2

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

23.100.000

25.300.000

28.200.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

 5هتطی

 5هتطی

 5هتطی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سطی هاضال ضایاى 3
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) - -وس SH-GLLALI

225

ضایاى 3

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

24.200.000

26.400.000

34.100.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ
پایِ ّا  :فَالز  –ST37لؽط لَلِ پایِ ّا  90تا ظراهت  2هیلی
هتط ٍ لؽط لَلِ زسته  33تا ظراهت  2هیلی هتط
تسٍى واتل ٍ فیَظ ٍ پطغوتَض

یه ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ پاضوی

زٍ ؼطفِ ذیاتاًی – پاضوی

 6هتطی

 6هتطی

6هتطی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی ٍ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی ٍ چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی هاّاى ضایاى
ضزیف

ًام
تجاضی

لیوت هصطف وٌٌسُ –
وس واال

ضطح واال

تصَیط

ظهستاى 98
 1سال گاضاًتی

پایِ چطاغ پاضوی سطی هاّاى تا اضتفاع  3هتط ( تسٍى سطچطاغی ) – پَضص ضًگ :
الىتطٍاستاتیه هطىی  ،ظراهت پطٍفیل آلَهیٌیَم  2هیلی هتط – لؽط پطٍفیل ، 73
 85هیلیوتط – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ –

SHGLMAHAN1

220

جٌس زسته ّا اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – زاضای زسته آلَهیٌیَهی ضیرتِ

20.000.000

گطی یه ؼطفِ
لیوت سطچطاغی جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز

پایِ چطاغ پاضوی سطی هاّاى تا اضتفاع  3هتط ( تسٍى سطچطاغی ) – پَضص ضًگ :
الىتطٍاستاتیه هطىی  ،ظراهت پطٍفیل آلَهیٌیَم  2هیلی هتط – لؽط پطٍفیل ، 73

222

هاّاى
شایاى

SHGLMAHAN2

 85هیلیوتط – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ –
جٌس زسته ّا اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – زاضای زسته آلَهیٌیَهی ضیرتِ

24.800.000

گطی زٍ ؼطفِ
لیوت سطچطاغی جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز

پایِ چطاغ پاضوی سطی هاّاى تا اضتفاع  3هتط ( تسٍى سطچطاغی ) – پَضص ضًگ :
الىتطٍاستاتیه هطىی  ،ظراهت پطٍفیل آلَهیٌیَم  2هیلی هتط – لؽط پطٍفیل ، 73

224

SHGLMAHAN3

 85هیلیوتط – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ –
جٌس زسته ّا اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – زاضای زسته آلَهیٌیَهی ضیرتِ

27.500.000

گطی سِ ؼطفِ
لیوت سطچطاغی جساگاًِ هحاسثِ هی گطزز

36
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی گْط ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی گْط  3ضایاى

222

گْط 3
ضایاى

SH-GLG

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) –وس
SH-GLG
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی گْط  4ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) –وسSH-

253

ضایاى

تصَیط

گاضاًتی هحصَالت فلعی  1 :سال

14.100.000

14.850.000

15.650.000

16.500.000

تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

گْط 4

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98

 3هتطی

 3هتطی

 3هتطی

 3هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

15.400.000

16.100.000

16.800.000

17.800.000

 GLGپَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم

SH-GLG

زض تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی

 4هتطی

 4هتطی

 4هتطی

 4هتطی

ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLG

32.800.000

35.300.000

38.400.000

41.000.000

الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی گْط  5ضایاى

252

گْط 5
ضایاى

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLG

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی گْط  6ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLG

251

گْط 6
ضایاى

253

34.100.000

36.750.000

39.500.000

42.250.000

SH-GLG

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس

 6هتطی

 6هتطی

 6هتطی

 6هتطی

تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

هٌاسة جْت ًصة چطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض )

35.500.000

38.200.000

41.000.000

43.600.000

واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی گْط  7ضایاى

ضایاى

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

صَضت فَالزی

گْط 7

 5هتطی

 5هتطی

 5هتطی

 5هتطی

-وس SH-GLG

SH-GLG

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 7هتطی

 7هتطی

 7هتطی

 7هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ؼیة ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ؼیة ضایاى  9هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLT-9

252

ؼیة
ضایاى

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLT-2

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ؼیة ضایاى  10هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLT-10

255

ؼیة
ضایاى

66.000.000

70.700.000

75.900.000

81.400.000

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

67.600.000

72.200.000

78.100.000

83.600.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLT-16

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ؼیة ضایاى  11هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLT-11

250

ؼیة
ضایاى

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLT-11

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ؼیة ضایاى  12هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLT-12

252

ؼیة
ضایاى

73.500.000

78.400.000

84.700.000

89.100.000

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

75.400.000

79.900.000

84.700.000

91.300.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLT-19

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی تَس ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی تَس ضایاى  8هتطی هٌاسة جْت ًصة چطاغ
ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLTO-8

254

تَس
ضایاى

SH-GLTO-9

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی تَس ضایاى  9هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

252

ضایاى

63.400.000

69.500.000

73.000.000

78.000.000

 8هتطی

 8هتطی

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

صَضت فَالزی

تَس

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پطغوتَض )– وسSH-GLTO-9

SH-GLTO-2

 8هتطی

 8هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

66.000.000

70.000.000

75.400.000

80.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 9هتطی

 9هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

 9هتطی

 9هتطی

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ضٌْام ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضٌْام ضایاى  8هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

203

ضٌْام
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLSHA-8

SH- GLSHA -9

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

49.500.000

53.900.000

61.000.000

66.000.000

 8هتطی

 8هتطی

 8هتطی

 8هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضٌْام ضایاى  9هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

202

ضٌْام
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLSHA-9

SH- GLSHA -2

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

صَضت فَالزی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضٌْام ضایاى  12هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

60.500.000

تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

201

ضٌْام
ضایاى

51.700.000

56.100.000

63.000.000

68.200.000

64.900.000

69.800.000

77.000.000

پطغوتَض ) -وس SH-GLSHA-12

SH- GLSHA -19

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

صَضت فَالزی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ضْسَاض ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

203

شْسَار
شایاى

SH-GLSH-9

202

شْسَار
شایاى

SH- GLSH -10

205

شْسَار
شایاى

SH- GLSH -11

200

شْسَار
شایاى

SH- GLSH -12

ضطح واال

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

تصَیط

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضْسَاض ضایاى  9هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLSH-9

111.600.000

115.000.000

118.900.000

125.400.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

112.800.000

116.200.000

122.000.000

126.500.000

سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی شْسَار ضایاى  10هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLSH-10
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضْسَاض ضایاى  11هتطی

117.000.000

119.800.000

126.500.000

131.000.000

هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led
( تسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLSH-11
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ضْسَاض ضایاى  12هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی led

118.000.000

121.800.000

127.600.000

133.000.000

( تسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLSH-12
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض
تطاتط ذَضزگی ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی
الىتطٍاستاتیه – جٌس واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم
ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ تیس پلیت  – st37زسته ٍ

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ صَضت فَالزی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
41

SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande

پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی سٌستاز ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سٌستاز ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

202

سٌستاز
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLSA-9

SH-GLSA-9

132.000.000

138.600.000

148.500.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

134.000.000

143.000.000

150.000.000

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سٌستاز ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

204

سٌستاز
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLSA-10

SH- GLSA -10

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سٌستاز ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

202

سٌستاز
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLSA-11

SH- GLSA -11

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی سٌستاز ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

223

سٌستاز
ضایاى

SH- GLSA -12

137.500.000

147.000.000

154.000.000

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

141.000.000

150.000.000

162.000.000

پطغوتَض ) -وس SH-GLSA-12
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

صَضت فَالزی

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی ّوا ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 - 98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ّوا  1ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

222

ّوا 1
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLHO-1

SH-GLHO-1

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

89.000.000

91.000.000

97.900.000

100.000.000

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 9هتطی

 10هتطی

 11هتطی

 12هتطی

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

166.000.000

168.000.000

172.000.000

174.000.000

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ّوا  2ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

221

ّوا 2
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLHO-2

SH-GLHO-2

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

 9هتطی

 10هتطی

 11هتطی

 12هتطی

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ّوا  3ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

223

ّوا 3
ضایاى

پطغوتَض ) -وس SH-GLHO-3

SH-GLHO-3

174.000.000

177.000.000

180.000.000

182.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ ٍ
تیس پلیت  – st37زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ
صَضت فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی ذلیج فاضس ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ٍ ledچطاغ پاضوی  ( ledتسٍى

222

ذلیج فاضس
ضایاى

SHGLKHALIJ

 9هتطی

 10هتطی

 11هتطی

 12هتطی

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

132.000.000

134.000.000

137.000.000

139.000.000

پطغوتَض ) -وس SH-GLkhalij
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
) – لؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس ٍuv
ٍ واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ  -جٌس تسًِ
– زسته ٍ سطچطاغی هتٌاسة تا اضتفاع پایِ ٍ هعثط تِ st37تیس پلیت
صَضت فَالزی

 9هتطی

 10هتطی

 11هتطی

 12هتطی

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ پاضوی اظ لیوت چطاغ ّای پاضوی استفازُ هی گطزز.
زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande

43

پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی لجَض ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی لجَض  2ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLL-2

225

لجَض 2
ضایاى

9.300.000

SH-GLL-2

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی یه

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی لجَض  2ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLL-2

220

ضایاى

10.200.000

17.500.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

ؼطفِ

لجَض 2

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

 3هتطی

 4هتطی

 6هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

10.600.000

10.800.000

17.800.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLL-2

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی زٍ

 3هتطی

 4هتطی

 6هتطی

ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.

پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی پطٍاًِ ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی فلعی ؼطح پطٍاًِ ضایاى یه ؼطفِ

222

پطٍاًِ
ضایاى

224

ضایاى

11.500.000

12.800.000

14.300.000

هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLP

SH-GLP-1

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ - ) uvجٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز – st52
زاضای زسته فَالزی یه ؼطفِ– ضاهل لَلِ  3ایٌچ 32

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی فلعی ؼطح پطٍاًِ ضایاى زٍ ؼطفِ

پطٍاًِ

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

SH-GLP-2

 4هتطی

 5هتطی

 6هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

12.700.000

14.100.000

15.700.000

هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLP
پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ - ) uvجٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز – st52
زاضای زسته فَالزی یه ؼطفِ– ضاهل لَلِ  3ایٌچ 32

 4هتطی

 5هتطی

 6هتطی

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی وَثط ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

تصَیط

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی وَثط  1ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLK-1

222

وَثط 1
ضایاى

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLk-1

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی یه
ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی وَثط  2ضایاى
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLK-2

243

وَثط 2
ضایاى

31.300.000

34.000.000

41.800.000

52.000.000

 6هتطی

 7هتطی

 9هتطی

 11هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

33.000.000

35.000.000

61.000.000

68.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

SH-GLk-2

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی زٍ

 6هتطی

 7هتطی

 9هتطی

 11هتطی

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

ؼطفِ

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی وَثط  3ضایاى

242

وَثط 3
ضایاى

هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLK-3

SH-GLk-0

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvجٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز – st52
زاضای زسته فَالزی یه ؼطفِ

 6هتطی

 7هتطی

 9هتطی

 11هتطی

تسٍى واٍض ٍ لؽعات آلَهیٌیَهی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  1ؼطفِ

19.300.000

22.000.000

41.800.000

48.000.000

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی وَثط  4ضایاى

241

وَثط 4
ضایاى

هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLK-4

SH-GLk-4

17.600.000

20.000.000

28.000.000

38.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvجٌس لَلِ ّا  :فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز – st52
زاضای زسته فَالزی زٍ ؼطفِ

 6هتطی

 7هتطی

 9هتطی

 11هتطی

تسٍى واٍض ٍ لؽعات آلَهیٌیَهی

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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پایِ چطاغ ّای پاضوی فاًتعی سطی عاتس ضایاى
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی عاتس ضایاى  9هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLA-9

243

SH-GLA-9

242

SH-GLA-10

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

تصَیط

78.000.000

83.000.000

90.000.000

95.000.000

ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی عاتس ضایاى  10هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLA-10

عاتس

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

 9هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

80.000.000

85.000.000

92.000.000

96.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

 10هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

ضایاى
پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی عاتس ضایاى  11هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLA-11

245

SH-GLA-11

240

SH-GLA-12

84.000.000

88.000.000

95.000.000

100.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی

پایِ چطاغ ضٍضٌائی فاًتعی عاتس ضایاى  12هتطی
هٌاسة جْت ًصة چطاغ ذیاتاًی  ( ledتسٍى پطغوتَض ) -وس SH-GLA-12

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

 11هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

85.000.000

91.000.000

97.000.000

103.000.000

پَضص ضًگ  :لؽعات فَالزی هطىی پلی اٍضتاى ( هماٍم زض تطاتط ذَضزگی
ٍ  – ) uvلؽعات آلَهیٌیَهی ؼالیی  ،هطىی الىتطٍاستاتیه – جٌس
واٍضّا ٍ لؽعات تعئیٌی اظ آلَهیٌیَم ضیرتِ گطی ضسُ – جٌس لَلِ ّا :
فَالز  ٍ st37جٌس فلٌچ پایِ ّا  :فَالز  – st52زاضای زسته فَالزی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

 12هتطی

تا زسته  1ؼطفِ

تا زسته  2ؼطفِ

تا زسته  3ؼطفِ

تا زسته  4ؼطفِ

زض صَضت ًیاظ تِ چطاغ ذیاتاًی اظ لیوت چطاغ ّای ذیاتاًی استفازُ هی گطزز.
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اًَاع تطج ضٍضٌائی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

تصَیط

ضطح واال

گطیس A
 1سال گاضاًتی

تطج ضٍضٌایی  6هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس ثاتت تا لاتلیت ًصة  4عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی

49.500.000

تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -تِ صَضت ثاتت
-هسل ظحل ضایاى تا وس SH-TLG-H6

242

ظحل
ضایاى

SH-TLG-H6

تطج ضٍضٌایی  6هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن زستی تا لاتلیت ًصة  4عسز پطغوتَض 400
ٍات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ

88.000.000

گیطتىس زستی (تاالتط زستی ) هسل ظّل ضایاى تا وس SH-TLG-H6
تطج ضٍضٌایی  6هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی تا لاتلیت ًصة  4عسز پطغوتَض 400
ٍات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ

100.000.000

گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس تطلی )  -هسل ظحل ضایاى
تا وس SH-TLG-H6
تطج ضٍضٌایی  9هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس ثاتت تا لاتلیت ًصة  8عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی

73.700.000

تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم تِ صَضت ثاتت-
هسل ًاّیس ضایاى تا وس SH-TLG-H9

244

تطج ضٍضٌایی  9هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن زستی تا لاتلیت ًصة  8عسز پطغوتَض 400

ًاّیذ
شایاى

SH-TLG-H2

ًیتَى
شایاى

SH-TLG-H19

پلَتَى شایاى

SH-TLG-H15

ٍات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض )

136.000.000

تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ

گیطتىس زستی (تاالتط زستی ) هسل ًاّیس ضایاى تا وس SH-TLG-H9
تطج ضٍضٌایی  9هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی تا لاتلیت ًصة  8عسز پطغوتَض 400
ٍات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ

168.000.000

گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس تطلی )  -هسل ًاّیس ضایاى
تا وس SH-TLG-H9
تطج ضٍضٌایی  12هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس ثاتت تا لاتلیت ًصة  8عسز پطغوتَض ٍ 400ات

99.000.000

گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -تِ
صَضت ثاتت -هسل ًپتَى ضایاى تا وس SH-TLG-H12
تطج ضٍضٌایی  12هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت  2لؽعِ  6هتطی تِ صَضت سثس هتحطن زستی تا لاتلیت

242

124.900.000

ًصة  8عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا
پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ گیطتىس زستی ( تاالتط زستی )  -هسل ًپتَى ضایاى تا وسSH-TLG-H 12
تطج ضٍضٌایی  12هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت  2لؽعِ  6هتطی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی گلساًی

176.600.000

تا لاتلیت ًصة  8عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى
پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ گیطتىس تطلی گلساًی  -هسل ًپتَى ضایاى تا وسSH-TLG-H 12
تطج ضٍضٌایی  12هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت  3لؽعِ تا سثس هتحطن تطلی تا لاتلیت ًصة  8عسز
پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ
گطم ٍ گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس تطلی )  -هسل

200.000.000

ًپتَى ضایاى تا وس SH-TLG-H12
تطج ضٍضٌایی  15هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن زستی تا لاتلیت ًصة  16عسز پطغوتَض

250.000.000

ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ
گیطتىس زستی (تاالتط زستی ) هسل پلَتَى ضایاى تا وسSH-TLG-H 15

223

تطج ضٍضٌایی  15هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی تا لاتلیت ًصة  16عسز پطغوتَض
ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم

260.000.000

ٍ گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس تطلی )  -هسل پلَتَى
ضایاى تا وسSH-TLG-H 15

الظم تِ شوط است لیوت ّای تطج ّا تسٍى لحاؾ ضسى ًَضافىي لیس ضسُ است  .لؽفاتط اساس تعساز پطغوتَضی وِ زض تطج هَجَز است  ،لیوت آى ضا جساگاًِ هحاسثِ ًوائیس .
زض صَضت زضذَاست فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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اًَاع تطج ضٍضٌائی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

222

عطارد شایاى

SH-TLG-H19

اسفٌذ شایاى

SH-TLG-H91

هطید ضایاى

SH-TLG-H95

اٍراًَس شایاى

SH-TLG-H06

تصَیط

ضطح واال

گطیس A
 1سال گاضاًتی

تطج ضٍضٌایی  18هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن
تطلی تا لاتلیت ًصة  16عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض
سسین یا تراض ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض )

تا

پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ

291.000.000

گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس تطلی )  -هسل
عؽاضز ضایاى تا وس SH-TLG-H18
تطج ضٍضٌایی  21هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی تا
لاتلیت ًصة  18عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض

221

ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ
گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض

427.000.000

گیطتىس تطلی )  -هسل اسفٌس ضایاى تا وس SH-TLG-H21
تطج ضٍضٌایی  25هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تا لاتلیت
ًصة  24عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض ّلین یا

223

ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ گیطتىس
ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض گیطتىس

525.000.000

تطلی )  -هسل هطید تا وس SH-TLG-H25
تطج ضٍضٌایی  30هتطی چٌس ٍجْی تِ صَضت سثس هتحطن تطلی تا
لاتلیت ًصة  24عسز پطغوتَض ٍ 400ات گاظی تراض سسین یا تراض

222

ّلین یا ًَضافىي  ( LEDتسٍى پطغوتَض ) تا پَضص گالَاًیعُ گطم ٍ
گیطتىس ٍ الىتطٍهَتَض  3فاظ ٍ گیطتىس سط ذَز ( سیستن هَتَض

605.000.000

گیطتىس تطلی )  -هسل اٍضاًَس ضایاى تا وس SH-TLG-H30

الظم ت ِ شوط است لیوت ّای تطج ّا تسٍى لحاؾ ضسى ًَضافىي لیس ضسُ است  .لؽفاتط اساس تعساز پطغوتَضی وِ زض تطج هَجَز است  ،لیوت آى ضا جساگاًِ هحاسثِ ًوائیس .
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اًَاع پایِ زٍضتیي
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

225

SH-CT-18

220

SH-CT-16

222

SH-CT-14

224

SH-CT-12

ًَع A

ًَع B

ًَع C

 1سال گاضاًتی

 1سال گاضاًتی

 1سال گاضاًتی

پایِ زٍضتیي  18هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

294.000.000

269.000.000

228.200.000

گالَاًیعُ گطم ٍ ّوطاُ تا لؽعات اضتعاش گیط فلعی

ٍضق  6هیلی هتط -

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

پایِ زٍضتیي  16هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

177.000.000

164.000.000

170.000.000

گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی افمی  1.5هتطی -

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

ٍضق  3هیلی هتط -

ضطح واال

 -تا تاظٍی افمی  3هتطی – وسSH-CT-18

پایِ زٍضتیي

222

SH-CT-09

133

SH-CT-08

132

SH-CT-06

131

SH-CT-05

133

SH-CT-04

تصَیط

وسSH-CT-16

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

پایِ زٍضتیي  14هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

170.800.000

155.000.000

144.000.000

گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  uضىل جْت ًصة

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

ٍضق  3هیلی هتط -

زٍضتیي  -وسSH-CT-14

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

پایِ زٍضتیي  12هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

145.000.000

130.400.000

118.000.000

گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی افمی تا ظاٍیِ  45زضجِ

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

ٍضق  3هیلی هتط -

 2هتطی  -وسSH-CT-12

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

پایِ زٍضتیي  9هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

99.600.000

91.000.000

83.000.000

گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  Uضىل جْت ًصة

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

ٍضق  3هیلی هتط -

زٍضتیي – وسSH-CT-09

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

پایِ زٍضتیي  8هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص

95.300.000

87.200.000

76.200.000

گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  Uضىل جْت ًصة

ٍضق  5هیلی هتط -

ٍضق  4هیلی هتط -

ٍضق  3هیلی هتط -

هسل فلٌچی

هسل اٍضلپ

هسل اٍضلپ

47.800.000

44.000.000

46.500.000

زٍضتیي – وسSH-CT-08
پایِ زٍضتیي  6هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص
گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  Uضىل جْت ًصة
زٍضتیي – وسSH-CT-06
پایِ زٍضتیي  5هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص
گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  Uضىل جْت ًصة
زٍضتیي – وسSH-CT-05
پایِ زٍضتیي  4هتطی چٌس ٍجْی تا پَضص
گالَاًیعُ گطم  -تا تاظٍی  Uضىل جْت ًصة
زٍضتیي – وسSH-CT-04

ٍضق  5هیلی هتط

ٍضق  4هیلی هتط

ٍضق  3هیلی هتط

32.100.000

30.000.000

27.300.000

ٍضق  5هیلی هتط

ٍضق  4هیلی هتط

ٍضق  3هیلی هتط

20.600.000

19.300.000

16.500.000

ٍضق  5هیلی هتط

ٍضق  4هیلی هتط

ٍضق  3هیلی هتط

زض صَضت زضذَاست فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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اًَاع هیلِ پطچن
ضزیف

ًام
تجاضی

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 1سال گاضاًتی

تطج پطچن  12هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  141تا ظراهت  4هیلیوتط

132

SH-FTP-12

135

SH-FTP-11

130

SH-FTP-10

132

SH-FTP-09

لؽط لَلِ زٍم  114تا ظراهت  4هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  90تا ظراهت  3هیلیوتط-

34.100.000

لؽط لَلِ چْاضم  60تا ظراهت  3هیلیوتط ( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل ( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض ) -
( تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-12
تطج پطچن  11هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  141تا ظراهت  4هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  114تا ظراهت  4هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  90تا ظراهت  3هیلیوتط-

32.200.000

لؽط لَلِ چْاضم  60تا ظراهت  3هیلیوتط ( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل ( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض ) -
( تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-11
تطج پطچن  10هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  114تا ظراهت  4هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  90تا ظراهت  3هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  60تا ظراهت  3هیلیوتط

26.600.000

( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-10
تطج پطچن  9هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  114تا ظراهت  4هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  90تا ظراهت  3هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  60تا ظراهت  3هیلیوتط

هیلِ پطچن

24.200.000

( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-09
تطج پطچن  8هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  90تا ظراهت  3هیلیوتط

134

SH-FTP-08

132

SH-FTP-07

123

SH-FTP-06

122

SH-FTP-05

لؽط لَلِ زٍم  60تا ظراهت  3هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  42تا ظراهت  3هیلیوتط

16.400.000

( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-08
تطج پطچن  7هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  90تا ظراهت  3هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  60تا ظراهت  3هیلی هتط  -لؽط لَلِ سَم  42تا ظراهت  3هیلیوتط

14.400.000

( فَالز هثاضوِ ) ّ -وطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-07
تطج پطچن  6هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  60تا ظراهت  3هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  42تا ظراهت  3هیلی هتط ( فَالز هثاضوِ )

12.100.000

ّوطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-06
تطج پطچن  5هتطی تا پَضص گالَاًیعُ گطم  -لؽط لَلِ اٍل  60تا ظراهت  3هیلیوتط
لؽط لَلِ زٍم  42تا ظراهت  3هیلی هتط ( فَالز هثاضوِ )

11.400.000

ّوطاُ تا لطلطُ ٍ سین تىسل
( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض )  ( -تْیِ تَلت ٍ والف تِ عْسُ ذطیساض )  -وس SH-FTP-05

زض صَضت زضذَاست پطچن  ،فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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اًَاع تطج پطچن
ضزیف

ًام
تجاضی

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 1سال گاضاًتی

تطج پطچن تِ اضتفاع  15هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز

121

SH-FTG-15

123

SH-FTG-18

122

SH-FTG-21

125

SH-FTG-25

ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

172.200.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-15
تطج پطچن تِ اضتفاع  18هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پط چن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

250.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-18
تطج پطچن تِ اضتفاع  21هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

370.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-21
تطج پطچن تِ اضتفاع  25هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

392.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-25

تطج پطچن

120

تطج پطچن تِ اضتفاع  30هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز

SH-FTG-30

ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

438.500.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-30
تطج پطچن تِ اضتفاع  40هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز

122

SH-FTG-40

124

SH-FTG-50

122

SH-FTG-60

113

SH-FTG-70

ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

700.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-40
تطج پطچن تِ اضتفاع  50هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

1.116.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-50
تطج پطچن تِ اضتفاع  60هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

1.500.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-60
تطج پطچن تِ اضتفاع  70هتط تا پَضص گالَاًیعُ گطم چٌس ٍجْی تِ صَضت  ٍ OVERLAPسیستن صعَز
ٍ فطٍز پطچن ٍ گطزش پطچن هٌاسة تا جْت تاز تِ صَضت هَتَض گیطتىسی ٍ تاتلَ تطق هطتَؼِ

1.907.000.000

( تْیِ پطچن تِ عْسُ ذطیساض است )
وس SH-FTG-70

زض صَضت زضذَاست پطچن  ،فٌساًسیَى ٍ ًصة ٍ ضاُ اًساظی تِ صَضت جساگاًِ لیوتْا هحاسثِ ذَاّس ضس .
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اًَاع پایِ چطاغ چٌس ٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ضزی

ًام

ف

تجاضی

وس واال

111

SH-LP-3B

113

SH-LP-3C

112

SH-LP-3.5A

115

SH-LP-3.5B

110

SH-LP-3.5C

112
114
112

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی

112

SH-LP-0A

SH-LP-4A
SH-LP-4B
SH-LP-4C

133

SH-LP-5A

132

SH-LP-5B

131

SH-LP-5C

133

SH-LP-6AT

132

SH-LP-0A

135

SH-LP-6B

130

SH-LP-6C

ضطح واال
پایِ چطاغ  3هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  3هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  3هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3هتطی تا ظراهت  2هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  3.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3.5هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  3.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3.5هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  3.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  3.5هتطی تا ظراهت  2هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  4هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  4هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  4هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  4هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  4هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 140هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  4هتطی تا ظراهت  2هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 150هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  5هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 150هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  5هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 150هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  5هتطی تا ظراهت  2هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  6هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  110 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 230هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  6هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 180هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض
پایِ چطاغ  6هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 160هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 –98سال گاضاًتی
7.200.000
6.600.000
4.600.000
8.400.000
7.600.000
5.300.000
9.500.000
8.600.000
5.950.000
12.900.000
11.800.000
8.200.000
24.700.000
17.000.000
14.600.000
53

پایِ چطاغ  6هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي
 150هیلی هتط – تِ صَضت  1لؽعِ  6هتطی تا ظراهت  2هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

9.900.000
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اًَاع پایِ چطاغ چٌس ٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ  7هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ

132

SH-LP-7A

134

SH-LP-7B

132

SH-LP-7C

123

SH-LP-8A

122

SH-LP-8B

121

SH-LP-8C

123

SH-LP-9AT

122

SH-LP-9A

صَضت  2لؽعِ  1.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط . .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

20.000.000

پایِ چطاغ  7هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  160هیلی هتط – تِ
صَضت  2لؽعِ  1.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط .تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

17.300.000

پایِ چطاغ  7هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  150هیلی هتط – تِ
صَضت  2لؽعِ  1.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  2 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

15.600.000

پایِ چطاغ  8هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  100 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  200هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  2.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

27.500.000

پایِ چطاغ  8هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ
صَضت  2لؽعِ  2.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

23.600.000

پایِ چطاغ  8هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  160هیلی هتط – تِ
صَضت  2لؽعِ  2.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  2 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

20.000.000

پایِ چطاغ  9هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  107 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  215هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  3.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

33.600.000

پایِ چطاغ  9هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  200هیلی هتط – تِ

120

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی

125

صَضت  2لؽعِ  3.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

31.000.000

پایِ چطاغ  9هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  90 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ

SH-LP-9B1

صَضت  2لؽعِ  3.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

28.000.000

پایِ چطاغ  9هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  75 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ

SH-LP-9B2

صَضت  2لؽعِ  3.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

26.700.000

پایِ چطاغ  9هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  75 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ

122

SH-LP-9C

124

SH-LP-10A

122

SH-LP-10B

153

SH-LP-10.5AT

152

SH-LP-10.5B

151

SH-LP-11A

153

SH-LP-11B

صَضت  2لؽعِ  4.5 ٍ 5هتطی تا ظراهت  2 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

24.200.000

پایِ چطاغ  10هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  100 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  215هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  4.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

36.200.000

پایِ چطاغ  10هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  80 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  4.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

30.600.000

پایِ چطاغ  10.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  105 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  210هیلی هتط
– تِ صَضت  2لؽعِ  5ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

37.700.000

پایِ چطاغ  10.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  80 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  100هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

31.700.000

پایِ چطاغ  11هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  110 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  215هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  5.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

42.600.000

پایِ چطاغ  11هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط زّاًِ پاییي  180هیلی هتط –
تِ صَضت  2لؽعِ  5.5 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

32.000.000

SHAYANBARGHCO. | 29/11/92-masrafkonande

54

اًَاع پایِ چطاغ چٌس ٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ًام
ضزیف

تجاض

ضطح واال

وس واال

ی

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ  12هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  110 :هیلی هتط،

152

SH-LP-12A

155

SH-LP-12B

150

SH-LP-12C

152

SH-LP-13.5AT

لؽط زّاًِ پاییي  220هیلی هتط – تِ صَضت  2لؽعِ 6 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط -
تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

53.500.000

پایِ چطاغ  12هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  100 :هیلی هتط،
لؽط زّاًِ پاییي  200هیلی هتط – تِ صَضت  2لؽعِ 6 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط -
تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

44.000.000

پایِ چطاغ  12هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  70 :هیلی هتط ،لؽط
زّاًِ پاییي  180هیلی هتط – تِ صَضت  2لؽعِ 6 ٍ 6هتطی تا ظراهت  3 ٍ 3هیلی هتط -
تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

39.000.000

پایِ چطاغ 13.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  105 :هیلی هتط،

152

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی

154

لؽط زّاًِ پاییي  240هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  2.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت3 ٍ 3 ، 4
هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

61.000.000

پایِ چطاغ 13.5هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  105 :هیلی هتط،

SH-LP-13.5A

لؽط زّاًِ پاییي  240هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  2.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت3 ٍ 3 ، 3
هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

47.300.000

پایِ چطاغ 14هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  120 :هیلی هتط ،لؽط

SH-LP-14A

زّاًِ پاییي  270هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  3.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت 3 ٍ 3 ، 4هیلی
هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

74.400.000

پایِ چطاغ 14هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  120 :هیلی هتط ،لؽط

103

SH-LP-14B

102

SH-LP-15A

101

SH-LP-15B

زّاًِ پاییي  270هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  3.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت 3 ٍ 3 ، 3هیلی
هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

65.000.000

پایِ چطاغ 15هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  130 :هیلی هتط ،لؽط
زّاًِ پاییي  300هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  4.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت 3 ٍ 3 ، 4هیلی
هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

85.000.000

پایِ چطاغ 15هتطی چٌسٍجْی تا پَضص گالَاًیعُ گطم – لؽط زّاًِ تاال  120 :هیلی هتط ،لؽط
زّاًِ پاییي  300هیلی هتط – تِ صَضت  3لؽعِ  4.5 ٍ 6 ، 6هتطی تا ظراهت 3 ٍ 3 ، 3هیلی
هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

74.300.000

55
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اًَاع پایِ چطاغ لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ًام
ضزیف

تجاض

ضطح واال

وس واال

ی

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ  2.5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ

103

SH-LPP-2.5A

102

SH-LPP-2.5B

105

SH-LPP-2.5C

100

SH-LPP-3A

ؼَل  1.5-1هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط

-

تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

3.850.000

پایِ چطاغ  2.5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ
ؼَل  0.5-2هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

3.450.000

پایِ چطاغ  2.5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ
ؼَل  0.5-2هتط ٍ تِ ظراهت  2هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

2.600.000

پایِ چطا غ  3هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ ؼَل

104
102
123

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی لَلِ ای

102

 1-2هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

4.200.000

پایِ چطاغ  3هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ ؼَل

SH-LPP-3B

 1-2هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 2هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

3.600.000

پایِ چطاغ  3هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ ؼَل

SH-LPP-3C

 1-2هتط ٍ تِ ظراهت  2هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

3.000.000

پایِ چطا غ  4هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 76-90تِ ؼَل

SH-LPP-4A

 2-2هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

6.500.000

پایِ چطاغ  4هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ ؼَل

SH-LPP-4B

 2.5-1.5هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

5.700.000

پایِ چطاغ  4هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 60-90تِ ؼَل

122

SH-LPP-4C

121

SH-LPP-5A

123

SH-LPP-5B

122

SH-LPP-5C

 2.5 ٍ 1.5هتط ٍ تِ ظراهت  2هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

4.000.000

پایِ چطا غ  5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 114-90تِ
ؼَل  3-2هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

10.500.000

پایِ چطاغ  5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 114-76تِ
ؼَل  3-2هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

9.200.000

پایِ چطاغ  5هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 76-90تِ ؼَل
 3 ٍ2هتط ٍ تِ ظراهت  2هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

8.300.000
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اًَاع پایِ چطاغ لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ًام
ضزیف

تجاض

وس واال

ضطح واال

ی

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ  6هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 114-90تِ ؼَل

125

SH-LPP-0A

120

SH-LPP-0B

122

SH-LPP-0C

124

SH-LPP-7A

3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط  -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

12.900.000

پایِ چطاغ 6هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 76-90تِ ؼَل -3
3هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

10.500.000

پایِ چطاغ 6هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 76-90تِ ؼَل -3
 3هتط ٍ تِ ظراهت  2 ٍ 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

8.800.000

پایِ چطا غ  7هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای زٍ لَلِ تِ لؽط  ٍ 114-90تِ ؼَل

143
142
141

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی لَلِ ای

122

 4-3هتط ٍ تِ ظراهت  3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

14.600.000

پایِ چطاغ  7هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 76-90-114

SH-LPP-7B

تِ ؼَل  2-3-2هتط ٍ تِ ظراهت  2 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

12.600.000

پایِ چطاغ  7هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 60-90-114

SH-LPP-7C

تِ ؼَل  2-3-2هتط ٍ تِ ظراهت  2 ٍ 2 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

10.500.000

پایِ چطاغ  8هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 90-114-141

SH-LPP-9A

تِ ؼَل  2-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

20.100.000

پایِ چطاغ  8هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 90-114-141

SH-LPP-9B

تِ ؼَل  3-3-2هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

19.300.000

پایِ چطاغ  8هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 90-114-141

143

SH-LPP-9C

142

SH-LPP-2A

145

SH-LPP-2B

140

SH-LPP-2C

تِ ؼَل  3-3-2هتط ٍ تِ ظراهت  2 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

17.400.000

پایِ چطاغ  9هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط 114-141-168
ٍ تِ ؼَل  2-3-4هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

29.000.000

پایِ چطاغ  9هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط 114-141-168
ٍ تِ ؼَل  3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

28.000.000

پایِ چطاغ  9هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط ٍ 90-114-141
تِ ؼَل  3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

22.800.000
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اًَاع پایِ چطاغ لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم
ًام
ضزیف

تجاض

ضطح واال

وس واال

ی

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی

پایِ چطاغ  10هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط -141-168

142

SH-LPP-16A

144

SH-LPP-16B

142

SH-LPP-16C

123

SH-LPP-11A

 ٍ 114تِ ؼَل  3-3-4هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

31.200.000

پایِ چطاغ  10هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط -141-168
 ٍ 114تِ ؼَل  4-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

30.000.000

پایِ چطاغ  10هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای سِ لَلِ تِ لؽط 90-114-141
ٍ تِ ؼَل  4-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى پطغوتَض

25.600.000

پایِ چطاغ  11هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -168-219

121

پایِ چطاغ ضٍضٌائی ذیاتاًی لَلِ ای

122

 ٍ 114-141تِ ؼَل  2-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-4هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

42.000.000

پایِ چطاغ  11هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -168-219

SH-LPP-11B

 ٍ 114-141تِ ؼَل  2-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

38.000.000

پایِ چطاغ  11هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -141-168

SH-LPP-11C

 ٍ 90-114تِ ؼَل  2-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

30.000.000

پایِ چطاغ  12هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -168-219

123

SH-LPP-19A

122

SH-LPP-19B

125

SH-LPP-19C

 ٍ 114-141تِ ؼَل  2-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-4هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

44.000.000

پایِ چطاغ  12هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -168-219
 ٍ 114-141تِ ؼَل  3-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

40.000.000

پایِ چطاغ  12هتطی لَلِ ای تا پَضص گالَاًیعُ گطم – زاضای چْاض لَلِ تِ لؽط -141-168
 ٍ 90-114تِ ؼَل  3-3-3-3هتط ٍ تِ ظراهت  3 ٍ 3 - 3-3هیلی هتط -تسٍى زسته ٍ تسٍى
پطغوتَض

33.000.000
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اًَاع زسته ( تطاوت پایِ ّای ضٍضٌائی )
ًام
ضزیف

تجاض

ضطح واال

وس واال

ی

120

SH-DA-50S

122

SH-DA-50D

124

SH-DA-60S

122

SH-DA-60D

333

SH-DA-70S

331
333
332

زسته تط ضٍی پایِ ّای فلعی

332

SH-DA-70D

SH-DA-80S

SH-DA-80D

SH-DA-90S

335

SH-DA-90D

330

SH-DA-100S

332

SH-DA-100D

334

SH-DA-120S

332

SH-DA-120D

زسته یه ؼطفِ  50ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 60لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  50ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 60لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته یه ؼطفِ  60ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 15
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  60ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ ٍ  15زضجِ
زسته یه ؼطفِ  70ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  70ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته یه ؼطفِ  80ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  80ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 15
زضجِ
زسته یه ؼطفِ  90ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  90ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ ٍ  15زضجِ
زسته یه ؼطفِ  100ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  100ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته یه ؼطفِ  120ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 76لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ
زسته زٍ ؼطفِ  120ساًتی هتطی – لَلِ زاذل پایِ تا لؽط  – 90لَلِ اتصال تِ چطاغ تا لؽط  42تا ظاٍیِ 10
زضجِ

تصَیط

لیوت هصطف وٌٌسُ ( ضیال )
ظهستاى  1 -98سال گاضاًتی
880.000
1.210.000
1.100.000
1.430.000
1.100.000
1.760.000
1.210.000
1.820.000
1.320.000
2.200.000
1.430.000
2.420.000
1.650.000
2.650.000
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اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

322

SH-PS-02

321

SH-PS-03

323

ٍسایل ٍضظضی فعای تاظ

323

SH-PS-01

زستگاُ پطس سیٌِ تا وس SH-PS-01
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ سط ضاًِ تا وس SH-PS-02
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ وطص ععالت تا وس SH-PS-03
تسٍى تَلت ٍ والف

33.100.000

26.600.000

8.700.000

زستگاُ پْلَ تغل ضاى پاًسٍلی تا وس SH-PS-04

SH-PS-04

322

SH-PS-05

325

SH-PS-06

320

SH-PS-07

تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ پسال ظى  -گام ظى تا وس SH-PS-05
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ چْاض فطهاى تا وس SH-PS-06
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ پطس پا تا وس SH-PS-07
تسٍى تَلت ٍ والف

14.750.000

14.000.000

14.750.000

17.400.000
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اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

322

SH-PS-08

324

SH-PS-09

313

ٍسایل ٍضظضی فعای تاظ

322

SH-PS-10

SH-PS-11

312

SH-PS-12

311

SH-PS-13

زستگاُ ضىن تا وس SH-PS-08
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ هیع ضؽطًج تا وس SH-PS-09
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ هسگطی تا وس SH-PS-10
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ اسىی فعایی تا وس SH-PS-11
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ هاساغٍض تا وس SH-PS-12
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ تاضفیىس تا وس SH-PS-13
تسٍى تَلت ٍ والف

11.800.000

11.300.000

14.800.000

19.300.000

11.700.000

11.500.000
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اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

313

SH-PS-14

312

SH-PS-15

315

SH-PS-16

312

314

ٍسایل ٍضظضی فعای تاظ

310

SH-PS-17

SH-PS-18

SH-PS-19

زستگاُ چطخ ٍ فله آٍیعاًی تا وس SH-PS-14
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ تاب زٍ ًفطُ وَزواى تا وس SH-PS-15
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ پطش اضتفاع تا وس SH-PS-16
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ ضیلىسیطي ثاتت تا وس SH-PS-17
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ پاضالل تا وس SH-PS-18
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ سَاض واضی تا وس SH-PS-19
تسٍى تَلت ٍ والف

14.750.000

18.200.000

12.200.000

12.200.000

12.200.000

15.700.000

SH-PS-20
312

زستگاُ چطخ ٍ فله زٍتائی تا وس SH-PS-20

14.700.000

تسٍى تَلت ٍ والف
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اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

333

SH-PS-21

332

SH-PS-22

331

SH-PS-23
ٍسایل ٍضظضی فعای تاظ

333

SH-PS-24

332

SH-PS-25

335

SH-PS-26

330

SH-PS-27

زستگاُ زٍچطذِ ثاتت تا وس SH-PS-21
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ لایمطاًی تا وس SH-PS-22
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ لیفت ًطستِ تا وس SH-PS-23
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ ظیط تغل ٍ وَل ًطستِ تا وس SH-PS-24
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ سطضاًِ تا وس SH-PS-25
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ اًعؽاف پا تا وس SH-PS-26
تسٍى تَلت ٍ والف

زستگاُ تطزهیل تا وس SH-PS-27
تسٍى تَلت ٍ والف

17.700.000

23.500.000

25.600.000

26.600.000

27.700.000

14.000.000

35.300.000
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64

اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

ٍسیلِ ٍضظضی  5واضُ
هسگطی  -پاضالل  -جلَ ٍ پطت

332

SH-MA-01

334

SH-MA-02

پاًسٍلی ٍ زٍ فطهاى

36.500.000

تا وس SH-MA-01
تسٍى تَلت ٍ والف
ٍسیلِ ٍضظضی  4واضُ

ایستگاُ تٌسضستی

332

پطس پا  -هسگطی  -چطخ ٍ فله  -تاضفیىس

تا وس SH-MA-01

27.000.000

تسٍى تَلت ٍ والف
ٍسیلِ ٍضظضی  4واضُ

SH-MA-03

پطس پا  -هسگطی  -پطس سیٌِ  -سطضاًِ

تا وس SH-MA-01

33.000.000

تسٍى تَلت ٍ والف
ٍسیلِ ٍضظضی  3واضُ

323

SH-MA-04

پاًسٍلی  -گام ظى جلَ ٍ عمة  -وطالِ ضاى

تا وس SH-MA-01

28.600.000

تسٍى تَلت ٍ والف
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اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

322

SH-PE-01

321

SH-PE-02

323

SH-PE-03
ٍسایل پاضوی

322

SH-PE-04

325

SH-PE-05

320

SH-PE-06

سطسطُ  3هتطی تا وس SH-PE-01
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

سطسطُ  4هتطی تا وس SH-PE-02
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

چطخ ٍ فله ً 6فطُ تا وس SH-PE-03
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

االولٌگ ً 2فطُ تا وس SH-PE-04
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

تاب ً 3فطُ تا وس SH-PE-05
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

تاب ً 2فطُ تا وس SH-PE-06
ًیاظی تِ تَلت ٍ والف ًساضز

21.000.000

25.600.000

19.000.000

15.000.000

39.500.000

33.500.000
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66

اًَاع ٍسایل ٍضظضی
لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى 98
ضزیف

ًام تجاضی

وس واال

ضطح واال

تصَیط

گطیس A
 6هاُ گاضاًتی

322

SH-NI-01

324

SH-NI-02

322

SH-NI-03

ًیوىت

353

SH-NI-04

352

SH-NI-05

351

SH-NI-06

353

SH-NI-07

ًیوىت ضواضُ  1تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-01

ًیوىت ضواضُ  2تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-02

ًیوىت ضواضُ  3تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-03

ًیوىت ضواضُ  4تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-04

ًیوىت ضواضُ  5تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-05

ًیوىت ضواضُ  6تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-06

ًیوىت ضواضُ  7تا ضًگْای هتٌَع
تا وس SH-NI-07

16.600.000

13.750.000

10.700.000

19.600.000

19.600.000

16.600.000

12.100.000
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اًَاع هحصَالت تعئیٌی ٍ هثلواى ضْطی
ضزیف

ًام
تجاضی

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  6 –98هاُ گاضاًتی
وس واال

ضطح واال

ًَع A

ًَع B

ًَع C

ًَع D

11.000.000

9.700.000

7.000.000

8.600.000

 :آلَهیٌیَم تا پَضص ضًگ

 100ساًت

 100ساًت

 100ساًت

 100ساًت

ٍلتاغ ٍضٍزی ٍ 220 :لت هتٌاٍب

ٍ 36ات

ٍ 36ات

ٍ 12ات

ٍ 18ات

ٍ 24لت هَلتی والط

ٍ 24لت ته ضًگ

ٍ 24لت ته ضًگ

ٍ 24لت هَلتی والط

8.600.000

8.100.000

ٍ 15ات – هَلتی والط

ٍ 12ات – هَلتی والط

زاضای  15عسز ال ای زی

زاضای  12عسز ال ای زی

9.500.000

14.500.000

 3هتطی

 6هتطی

 12عسز ال ای زی (  4عسز سثع

 24عسز ال ای زی (  8عسز سثع

 4 -عسز سفیس  4 -عسز لطهع )

 8 -عسز سفیس –  8عسز لطهع )

352

هْتاب ضایاى

355

اهیس ضایاى

SH-WW-T9

350

پطچن ذؽی

SH-PKH-T0

352

ستاضُ فطٍظاى

SH-SNl-T2

354

چطاغ تعئیٌی پاضوی

ٍال ٍاضط  -هسل هْتاب ضایاى

SH-WW-T1

SH-CH-T5

تصَیط

لٌع  45زضجِ پلی وطتٌات  -جٌس تسًِ ّیت سیٌگ

ٍلتاغ واضوطز ٍ 36 :لت هستمین
تا وس SH-WW-T1
ٍال ٍاضط  -هسل اهیس ضایاى
لٌع  45زضجِ پلی وطتٌات  -جٌس تسًِ ّیت سیٌگ
 :آلَهیٌیَم تا پَضص ضًگ

پطچن ذؽی ٍ 12ات
هطرصات ال ای زی ٍ 1 :ات استاض تا تْطُ ًَضی تاال
لٌع  45زضجِ پلی وطتٌات
جٌس تسًِ ّیت سیٌگ  :آلَهیٌیَم تا پَضص ضًگ
ٍلتاغ ٍٍضٍزی ٍ 220لت هتٌاٍب
ٍلتاغ واضوطزٍ 36 :لت هستمین
تا وس SH-PKH-T2

18.900.000

12.500.000

16.300.000

11.800.000

تصَضت  RGBتا سیستن هیىطٍ

 8ضاذِ لؽط 200

 4ضاذِ لؽط  200ساًتی

 8ضاذِ لؽط 120

 4ضاذِ لؽط 120

وٌتطلی ضلص ًَض زاض

ساًتی هتط

هتط

ساًتی هتط

ساًتی هتط

ستاضُ افطاى ًَضاًی

تا وس SH-SNI-T3

زاضای  240عسز LED

زاضای  120عسز LED

زاضای  160عسز LED

زاضای  80عسز LED

هسل سْیل 1ضایاى

هسل سْیل 2ضایاى

هسل ضثاٌّگ 1ضایاى

هسل ضثاٌّگ 2ضایاى

31.100.000

15.000.000

14.500.000

13.700.000

هسل اًعىاسی الالیا

چطاغ تعئیٌی پاضوی

اضتفاع پاًچ  100ساًتی هتط

زاضای الهپ ٍ 18ات ون هصطف
زاضای حثاب پلی وطتٌات

هسل اللِ  -اضتفاع  4هتط

تا وس SH-CH-T4

زاضای  5عسز حثاب پلی وطتٌات
زاضای  5عسز الهپ ون هصطف

( تاهیي الهپ زض توام هسلْا تِ

ٍ 18ات

عْسُ ذطیساض )

( تاهیي الهپ تِ عْسُ ذطیساض )

هسل اًعىاسی آاللِ

 -اضتفاع ول  3.5هتط

اضتفاع پاًچ  100ساًتی هتط -

زاضای  4عسز الهپ ون

اضتفاع ول  3.5هتط

هصطف زض تسًِ

زاضای  4عسز الهپ ون هصطف زض

زاضای  1عسز الهپ ون

تسًِ

هصطف تِ ّوطاُ حثاب زض

زاضای  1عسز الهپ ون هصطف تِ

سطچطاغی

ّوطاُ حثاب زض سطچطاغی

( تاهیي الهپ تِ عْسُ

( تاهیي الهپ تِ عْسُ ذطیساض)

ذطیساض)

هسل ّلیا
تا اضتفاع  3.5هتط  -عطض پایِ
 2.2هتط
زاضای  2الهپ ون هصطف 18
ٍات
( تاهیي الهپ تِ عْسُ
ذطیساض)
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68

اًَاع هحصَالت تعئیٌی ٍ هثلواى ضْطی
ضزیف

ًام
تجاضی

لیوت هصطف وٌٌسُ – ظهستاى  6 –98هاُ گاضاًتی
وس واال

ضطح واال

352

ضیسِ ًَضاًی

SH-RL-T0

303

زضذت ضىَفِ

SH-SK-T7

302

زضذت افطا

SH-SK-T9

301

چطاغ تعئیٌی اهَاج

ضیسِ ًَضاًی  - LEDتعساز  9عسز LED

SH-SK-T2

زض ّط حثاب

تصَیط

ًَع A

ًَع B

ًَع C

ًَع D

4.000.000

5.300.000

7.900.000

9.700.000

جٌس حثاب  :پلی وطتٌات
تا وس SH-RL-T5

زضذت ضىَفِ LED
تا وس SH-SK-T6

زضذت افطا LED
تا وس SH-SK-T7

 10هتط  10حثاتِ

 10هتط  15حثاتِ

 15هتط  20حثاتِ

134.900.000

96.300.000

66.400.000

طَل شاخِ  2 :هتر  -قطر لَلِ تٌِ
 2 :ایٌچ
قطر لَلِ بازٍ  2 :ساًتی هتر
طَل بازٍ  213 :ساًتی هتر
 31شاخِ  -درخت بِ ارتفاع  5هتر
 بِ عرض  3هترتعذاد  2243ال ای دی
هذل شْرزاد شایاى

طَل شاخِ  03 :ساًتی هتر -
قطر لَلِ تٌِ  2 :ایٌچ
قطر لَلِ بازٍ  2 :ساًتی هتر
طَل بازٍ  25 :ساًتی هتر
 31شاخِ  -درخت بِ ارتفاع 3
هتر  -بِ عرض  1هتر
تعذاد  2213ال ای دی
هذل شْریار شایاى

طَل شاخِ  03 :ساًتی هتر -
قطر لَلِ تٌِ  2 :ایٌچ
قطر لَلِ بازٍ  2 :ساًتی هتر
طَل بازٍ  25 :ساًتی هتر
 12شاخِ  -درخت بِ ارتفاع 223
ساًتی هتر
تعذاد  2223ال ای دی
هذل شْاب شایاى

130.600.000

107.500.000

طَل شاخِ  03 :ساًتی هتر
قطر لَلِ تٌِ  2 :ایٌچ
بازٍ ًذارد
 31شاخِ  -درخت بِ ارتفاع  0هتر
تعذاد  2203ال ای دی
هذل آریا شایاى

طَل شاخِ  03 :ساًتی هتر
قطر لَلِ تٌِ  2 :ایٌچ
بازٍ ًذارد
 12شاخِ  -درخت بِ ارتفاع 2
هتر
تعذاد  2213ال ای دی
هذل آریاًا شایاى

 20هتط  30حثاتِ

130.600.000

130.600.000

101.900.000

93.000.000

چطاغ تعئیٌی اهَاج

اهَاج  8هتطی  201 -عسز

اهَاج  6هتطی 149 -عسز

اهَاج  6هتطی  101 -عسز

اهَاج  6هتطی  81 -عسز

ًَع الهپ ٍ 18ات ون هصطف

حثاب

حثاب

حثاب

حثاب

تاهیي الهپ تِ عْسُ ذطیساض
تا وسSH-SK-T8

لؽط لَلِ تٌِ  5 :ایٌچ

لؽط لَلِ تٌِ  5 :ایٌچ

لؽط لَلِ تٌِ  5 :ایٌچ

لؽط لَلِ تٌِ  4 :ایٌچ

ؼَل زسته  60 :ساًتی هتط

ؼَل زسته  60 :ساًتی هتط

ؼَل زسته  60 :ساًتی هتط

ؼَل زسته  60 :ساًتی هتط

تطق ٍضٍزی ٍ 220 :لت

تطق ٍضٍزی ٍ 220 :لت

تطق ٍضٍزی ٍ 220 :لت

تطق ٍضٍزی ٍ 220 :لت

( تاهیي الهپ تِ عْسُ

( تاهیي الهپ تِ عْسُ

( تاهیي الهپ تِ عْسُ

( تاهیي الهپ تِ عْسُ

ذطیساض )

ذطیساض )

ذطیساض )

ذطیساض )
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اًَاع تَلت ٍ والف
هطرصات تَلتْا -ظهستاى  –98گاضاًتی ًساضز
قیوت زهستاى

(2322ریال)

ضزیف

ًَع

هطرصات

تعذاد

363

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  2هتری

طَل خن  - 43طَل کل  - 233طَل رزٍُM 10 - 233

3

281238333

364

هجوَعِ بَلت ٍسایل ٍرزشی

طَل خن  - 233طَل کل  - 533طَل رزٍُM 18 - 43

4

282438333

365

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  3هتری

طَل خن  - 43طَل کل  - 233طَل رزٍُM 12 - 233

4

281238333

366

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  2هتری

طَل خن  - 233طَل کل  - 533طَل رزٍُM 18 - 43

4

282438333

367

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  0هتری

طَل خن  - 233طَل کل  - 253طَل رزٍُM 22 - 233

4

382538333

368

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  2هتری0بَلتِ

طَل خن  - 253طَل کل  - 2333طَل رزٍُM 22 - 253

6

282138333

369

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  2هتری 2بَلتِ

طَل خن  - 253طَل کل  - 2333طَل رزٍُM 22 - 253

4

582238333

370

هجوَعِ بَلت پایِ چراغ  21هتری

طَل خن  - 133طَل کل  -2133طَل رزٍُM 27 - 253

4

285338333

371

هجوَعِ بَلت برج ًَری  2هتری

طَل خن  - 133طَل کل  - 2133طَل رزٍُM 22 - 253

6

483338333

372

هجوَعِ بَلت برج ًَری  21هتری

طَل خن  - 133طَل کل  - 2133طَل رزٍُM 22 - 253

6

485338333

373

هجوَعِ بَلت برج ًَری  25هتری

طَل خن  - 133طَل کل  - 2533طَل رزٍُM 27 - 253

6

2382338333

374

هجوَعِ بَلت برج ًَری  24هتری

طَل خن  - 153طَل کل  - 1333طَل رزٍُM 27 - 133

6

2282338333

375

هجوَعِ بَلت برج ًَری  12هتری

طَل خن  - 153طَل کل  - 1333طَل رزٍُM 27 - 133

12

3182538333

376

هجوَعِ بَلت برج ًَری  15هتری

طَل خن  - 333طَل کل  - 1333طَل رزٍُM 30 - 133

12

2081338333

377

هجوَعِ بَلت برج ًَری  33هتری

طَل خن  - 333طَل کل  - 1333طَل رزٍُM 30 - 133

12

2285338333

378

هجوَعِ بَلت برج ًَری  /پرچن  23هتری

طَل خن  - 333طَل کل  - 1333طَل رزٍُM 27 - 133

18

5285338333

379

هجوَعِ بَلت برج ًَری  /پرچن  53هتری

طَل خن  - 333طَل کل  - 2333طَل رزٍُM 33 - 133

16

25582338333

380

هجوَعِ بَلت برج ًَری  /پرچن  03هتری

طَل خن  - 233طَل کل  - 2033طَل رزٍُM 30 - 133

24

13283338333

7
0
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اًَاع ضاتلَى
لیوت ضاتلَى – ظهستاى  –98گاضاًتی ًساضز
ضزیف

ًَع

هصطف وٌٌسُ

381

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  9هتطی زستی ٍ تطلی

2.900.000

382
383

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  12هتطی زستی ٍ تطلی
ٍ تطج  15هتطی زستی
ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  15هتطی تطلی ٍ 18
هتطی زستی ٍ تطلی

4.200.000
4.900.000

384

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  21هتطی تطلی

5.900.000

385

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  25هتطی تطلی

6.500.000

386

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  30هتطی تطلی

9.700.000

387

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  40هتطی تطلی

12.900.000

388

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  50هتطی تطلی

17.200.000

389

ضاتلَى هٌاسة تطج ًَضی  60هتطی تطلی

32.100.000
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اًَاع لاب هْتاتی – ظهستاى  – 98گاضاًتی ًساضز
ضزیف

ًام واال

عىس هحصَالت

لیوت ( ضیال )

لاب هْتاتی ٍ 1*36ات لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
390

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه -
هٌاسة تطای ًصة  1عسز هْتاتی ٍ 20ات ال ای زی

1.700.000

هسل هاُ

لاب هْتاتی ٍ 2*36ات لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
391

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه
هٌاسة تطای ًصة  2عسز هْتاتی ٍ 20ات ال ای زی

1.900.000

هسل هاُ
لاب هْتاتی ٍ 1*36ات لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
392

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه
هٌاسة تطای ًصة  1عسز هْتاتی ٍ 20ات ال ای زی

1.800.000

هسل ستاضُ
لاب هْتاتی ٍ 2*36ات لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
393

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه
هٌاسة تطای ًصة  2عسز هْتاتی ٍ 20ات ال ای زی

2.000.000

هسل ستاضُ
لاب هْتاتی ٍ 2*36ات ٍاتط پطٍف ظس ًن ٍ گطز ٍ غثاض
لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
394

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه

3.800.000

هٌاسة تطای ًصة  2عسز هْتاتی ٍ 20ات ال ای زی
هسل آشضذص
پٌل هْتاتی 60*60
لاتل ًصة تط ضٍی سمف  ،زیَاض
395

ضًگ تسًِ پَزضی الىتطٍاستاتیه

3.900.000

7
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هٌاسة تطای ًصة  4عسز هْتاتی ٍ 10ات ال ای زی
هسل وْىطاى
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اًَاع پطغوتَضّای گاظی – ظهستاى  – 98گاضاًتی ًساضز

ضزیف

396

397

398

399

400

401

ًام هحصَل

پطغوتَض ٍ 70ات ولِ گاٍی گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

پطغوتَض ٍ 150ات ولِ گاٍی گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

پطغوتَض ٍ 250ات ولِ گاٍی گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

پطغوتَض ٍ 400ات ولِ گاٍی گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

پطغوتَض ٍ 250ات ترت گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

پطغوتَض ٍ 400ات ترت گاظی
تِ ّوطاُ الهپ

لیوت

هَضز استفازُ

7.500.000

پایِ ّای چطاغ

9.100.000

پایِ ّای چطاغ

10.200.000

پایِ ّای چطاغ

13.600.000

پایِ ّای چطاغ

8.100.000

تطج ّای ضٍضٌائی

10.200.000

تطج ّای ضٍضٌائی
7
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