
تنظیم میکرو سوئیچ

L41,600,000تنظیم میکرو سوئیچ در داخل تابلو

L51,600,000  متر3تنظیم میکرو سوئیچ در ارتفاع باالتر از  

(ريال)لیست اجرتهای کرکره برقی 

 L1   تنظیم میکرو سوئیچ                         

L2تنظیم میکرو سوئیچ به همراه باز و بسته نمودن تابلو 

L3  تنظیم میکرو سوئیچ کرکرهMC (شفت و فنر)

1,200.000

1,800.000

1,200,000

 اتصال تیغه به شفت

 L3 اتصال تیغه کرکرهMC  (شفت و فنر)2,500,000

L 42,500,000 اتصال تیغه در داخل تابلو

L 5 2,600,000 متر3 اتصال تیغه در ارتفاع باالتر از

L 11,800,000 اتصال تیغه بدون باز نمودن تابلو

L 22,500,000 اتصال تیغه به همراه باز و بسته نمودن تابلو



L 21,500,000  باال دادن کرکره به وسیله برق سیار

 L 11,200.000 نصب جا قفلی ساده

(در مواقع خرابی يا قطعی برق)باال دادن کرکره 

 L11,500,000 باال دادن کرکره به وسیله خالص کن

نصب سنسور ايمنی

L 21,200,000 نصب مدار داخل  تابلو

نصب جا قفلی

نصب يا تعويض مدار

L 31,000.000 کابل کشی مدار

L 21,800,000 نصب جا قفلی برقی

L 11,000.000 نصب مدار بیرون از تابلو

L 1600,000 نصب سنسور بدون کابل کشی



L 3800,000(رفلکتوری ) نصب سنسور لیزری

L 1600,000  نصب فالشر بدون کابل کشی

(چراغ چشمک زن )نصب فالشر هشدار دهنده 

L 21,200,000 نصب سنسور همراه کابل کشی

 L 1 1,200,000( عدد5 عدد تا 1از  ) تعویض تیغه

 L 2 1,600,000( عدد10 عدد تا 5از  ) تعویض تیغه

 L 3 1,600,000( تایی10 عددبه باالتر از هر 10از  ) تعویض تیغه

L21,200,000  نصب فالشر به همراه  کابل کشی

L 3 800,000 متر3  نصب فالشر در ارتفاع باالتر از

تعويض تیغه آلومینیوم گالوانیزه

800,000باز و بسته نمودن ریل ها

600,000باز و بسته نمودن تابلو



L 1  200,000( عدد10 عدد تا 1از  ) کپس گذاری

L 2  800,000( عدد40 عدد تا 10از  ) کپس گذاری

L 3 2,000,000( عدد100 عدد تا 40از  ) کپس گذاری

کپس گذاری تیغه

L 2 2,200,000( عدد10 عدد تا 5از  ) تعویض تیغه

L 3 2,200,000( تایی10 عدد به باالتر از هر 10از   ) تعویض تیغه

L 4600,000  باز و بسته نمودن تابلو

L 4 1,200,000( تایی 100 عدد به باال هر 100از  ) کپس گذاری

L 1 1,800,000( عدد5 عدد تا 1از  ) تعویض تیغه

تعويض تیغه پلی کربنات

L1 1,200,000 متر1 تعویض لوله به عرض

(موتور سايد زنجیری) متر3تعويض لوله تا ارتفاع 



L3 2,100,000 متر5 تعویض لوله به عرض

L4 2,500,000 متر و باالتر7 تعویض لوله به عرض

L2 1,600,000 متر3 تعویض لوله به عرض

(موتور سايد زنجیری ) متربه باال3تعويض لوله از ارتفاع 

L4 2,700,000 متر و باالتر7 تعویض لوله به عرض

L1 1,400,000 متر1 تعویض لوله به عرض

L1 1,400,000 متر1  تعویض لوله به عرض

L2 1,800,000 متر3 تعویض لوله به عرض

L3 2,300,000 متر5 تعویض لوله به عرض

(موتور توبوالر) متر 3تعويض لوله تا ارتفاع 

L2 1,800,000 متر3 تعویض لوله به عرض

L3 2,300,000 متر5 تعویض لوله به عرض



نصب اندکپ ياطاقان

L1 1,200,000 متر3 نصب اندکپ یاطاقان تا ارتفاع

L2 1,600,000 متر به باال3 نصب اندکپ یاطاقان از

L3 2,500,000 متر5 تعویض لوله به عرض

L4 2,900,000 متر و باالتر7 تعویض لوله به عرض

L1 1,200,000 متر3 نصب صفحه پلیت تا ارتفاع

L2 1,600,000 متر به باال3 نصب صفحه پلیت از

(هر جفت)نصب صفحه پلیت

L1 1,600,000 متر1 تعویض لوله به عرض

L2 2,000,000 متر3 تعویض لوله به عرض

L4 2,700,000 متر و باالتر7 تعویض لوله به عرض

(موتور توبوالر) متر به باال 3تعويض لوله تا ارتفاع 



140Nتعويض موتور توبوالر 

L5600,000 باز و بسته نمودن تابلو

L1 1,800,000 متر3 تعویض موتور تا ارتفاع

L2 2,600,000 متر5 متر تا 3 تعویض موتور از ارتفاع

L3 2,800,000 متر7 متر تا 5 تعویض موتور از ارتفاع

L4 3,500,000 متر به باال7  تعویض موتور از ارتفاع

L2 2,200,000 متر5 متر تا 3 تعویض موتور از ارتفاع

تعويض موتور سايد صنعتی

L3 2,500,000 متر7 متر تا 5 تعویض موتور از ارتفاع

L4 3,000,000 متر به باال7 موتور از ارتفاع

L5600,000بازو بسته نمودن تابلو

L1 1,600,000 متر3 تعویض موتور تا ارتفاع



3,500,000

L2 3,000,000 متر5 متر تا 3 تعویض موتور از ارتفاع

L3 4,000,000 متر7 متر تا 5 تعویض موتور از ارتفاع

L4 5,000,000 متر و باالتر7 تعویض موتور به ارتفاع

L5600,000  باز و بسته نمودن تابلو

L5600,000 بازو بسته نمودن تابلو

L1 2,000,000 متر3 تعویض موتور تا ارتفاع

L1 2,000,000 متر3 تعویض موتور تا ارتفاع

L2 2,500,000 متر5 متر تا 3 تعویض موتور از ارتفاع

L3 3,000,000 متر7 متر تا 5 تعویض موتور از ارتفاع

230Nتعويض موتور توبوالر 

 فاز3تعويض موتور 

L4 متر و باالتر7 تعویض لوله به عرض 



کوک نمودن فنر

L3 4,000,000 متر7 متر تا 5 کوک نمودن فنر از ارتفاع

L4 5,000,000 متر به باال7 کوک نمودن فنر از ارتفاع

L5600,000 باز و بسته نمودن تابلو

L4 3,500,000 متر و باالتر7 تعویض موتور از ارتفاع

L5600,000 باز و بسته نمودن تابلو

L1 2,000,000 متر3 کوک نمودن فنر تا ارتفاع

L2 3,000,000 متر5 متر تا 3 کوک نمودن فنر از ارتفاع

L1 2,000,000 متر3 تعویض موتور تا ارتفاع

L2 2,500,000 متر5 متر تا 3 تعویض موتور از ارتفاع

(شفت و فنر )MCتعويض موتور 

L3 3,000,000 متر7 متر تا 5 تعویض موتور از ارتفاع



ريگالژ تیغه کرکره

(قوطی کشی)نصب پروفیل ها زير کار کرکره

 ضلعی8نصب بست ايمنی بر روی شفت 

L1 2,000,000 متر3 نصب بست ایمنی تا ارتفاع

L2 3,000,000 متر7 متر تا 3 نصب بست ایمنی از ارتفاع

L3 4,000,000 متر به باال7 نصب بست ایمنی از ارتفاع

L4600,000 باز و بسته نمودن تابلو

L21,600,000 ریگالژ تیغه پلی کربنات

L1 2,000,000 متر3 پروفیل تا ارتفاع

L2 2,500,000 متر7 متر تا 3 نصب پروفیل از ارتفاع

L3 3,000,000 متر به باال7 نصب پروفیل از ارتفاع

L11,200,000 ریگالژ تیغه های آلومینیوم گالوانیزه



L2 500,000 متر3 نصب کاور ارتفاع باالی

L1 350,000(هر متر مربع) نصب کامل کرکره آلومینیوم

L2 400,000(هر متر مربع  ) نصب کامل کرکره پلی کربنات

10/02/1399:  تاریخ در شده بروزرسانی

تعويض کاسه فنر

نصب کاور موتور سايد

نصب کامل کرکره برقی

L11,800,000 تعویض کاسه فنر بر روی کرکره دستی

L22,000,000 تعویض کاسه فنر بر روی کرکره برقی

L1 200,000 متر3 نصب کاور تا ارتفاع


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































