


واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه 

96چهارم 

سه ماهه 

97سوم 

سه ماهه 

97چهارم 

دستگاه کیلوگرم گازوییل در     ساعت3 /5 تا1 /8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090101

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر8 تا1 /8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090102

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت20 تا8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090103

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر30 تا13مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090104

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر65 تا30مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090105

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت100 تا50مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090106

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت150 تا 65مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090201

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت340  تا124مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090202

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت680  تا280مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090203

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت1360  تا560مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090204

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت2160  تا1200مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090205

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت3600  تا1520مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090206

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت4600  تا1560مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090207

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت8000  تا4000مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090208



واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه چهارم 

96

سه ماهه سوم 

97

سه ماهه چهارم 

97

کیلوگرملوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی ده اینچ 32010113

کیلوگرملوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی دوازده اینچ 32010114

کیلوگرم اینچ14لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010116

کیلوگرم اینچ18 و 16لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010117

کیلوگرم  اینچ22 و 20لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010118

کیلوگرم میلی متر600لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010119

کیلوگرم میلی متر700لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی  32010120

کیلوگرم میلی متر800لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی  32010121

کیلوگرم میلی متر900لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی  32010122

کیلوگرم میلی متر1000لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010123

کیلوگرم میلی متر1100لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010124

کیلوگرم میلی متر1200لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010125

کیلوگرم میلی متر1300لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010126

کیلوگرم میلی متر1400لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی  32010127

کیلوگرم میلی متر1600لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010128

کیلوگرم میلی متر1800لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010129

کیلوگرم میلی متر2000لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 32010130

کیلوگرم میلیمتر21 /3لوله فوالدی سیاه بدون درزبه قطر خارجی 32010201

کیلوگرم میلیمتر26 /9لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010202

کیلوگرم میلیمتر33 /7لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010203

کیلوگرم میلیمتر42 /4لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010204

کیلوگرم میلیمتر48 /3لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010205

کیلوگرم میلیمتر60 /3لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010206

کیلوگرم میلیمتر76 /1لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010207

کیلوگرم میلیمتر88 /9لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010208

کیلوگرم میلیمتر114 /3لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010209

کیلوگرم میلیمتر139 /7لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010210

کیلوگرم میلیمتر168 /3لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010211

کیلوگرم میلیمتر219 /1لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010212

کیلوگرم میلیمتر273لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010213

کیلوگرم میلیمتر323 /9لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010214

کیلوگرم میلیمتر355 /6لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010215

کیلوگرم میلیمتر406 /4لوله فوالدی سیاه بدون درز به قطر خارجی 32010216

کیلوگرمst37انواع لوله فوالدی سیاه بدون درز از جنس 32010220

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی یک دوم اینچ 32010301

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی سه چهارم اینچ 32010302

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی یک اینچ 32010303

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی یک و یک چهارم اینچ 32010304

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی یک و یک دوم اینچ 32010305

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی دو اینچ32010306

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی دو و یک دوم اینچ 32010307

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی سه اینچ32010308

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی چهار اینچ 32010309

کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی پنج اینچ 32010310



کیلوگرملوله گالوانیزه به قطر نامی شش اینچ 32010311

کیلوگرملوله گالوانیزه بدون درز32010321

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن50لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010331

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن65لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010332

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن80لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010333

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن100لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010334

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن125لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010335

کیلوگرم میلیمتر، رزوه شده با بوشن150لوله گالوانیزه سنگین، به قطر 32010336

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر یک دوم اینچ 32010401

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر سه چهارم اینچ32010402

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر یک اینچ32010403

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر  یک و یک چهارم اینچ32010404

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر یک و یک دوم اینچ32010405

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر دو اینچ32010406

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر دو و یک دوم اینچ32010407

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر سه اینچ32010408

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر چهار اینچ32010409

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر پنج اینچ32010410

عددزانوی دنده ای گالوانیزه به قطر شش اینچ32010411

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر یک دوم اینچ32010501

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر سه چهارم اینچ32010502

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر یک اینچ32010503

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر یک و یک چهارم اینچ32010504

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر یک و یک دوم اینچ32010505

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر دو اینچ32010506

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر دو و یک دوم اینچ32010507

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر سه اینچ32010508

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر چهار اینچ32010509

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر پنج اینچ32010510

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر شش اینچ32010511

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر هشت اینچ32010512

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر ده اینچ32010513

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر دوازده اینچ32010514

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر چهارده اینچ32010515

عددزانوی جوشی فوالدی به قطر شانزده اینچ32010516

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر دو اینچ32010701

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر دو و یک دوم اینچ32010702

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر سه اینچ32010703

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر چهار اینچ32010704

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر پنج اینچ32010705

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر شش اینچ32010706

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر هشت اینچ32010707

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر ده اینچ32010708

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر دوازده اینچ32010709

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر چهارده اینچ32010710

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر شانزده اینچ32010711

عددفلنج فوالدی جوشی به قطر یک و یک چهارم اینچ32011801

عددفلنج فوالدی جوشی به قطریک ویک دوم اینچ 32011802

کیلوگرمانواع اتصاالت لوله های فوالدی32013101

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل200کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013204

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل250کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013205

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل300کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013206

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل350کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013207

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل400کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013208

عدد میلیمتر، با واشر و پیچ و مهره ها به طور کامل500کوپلینگ اتصال مکانیکی برای لوله فوالدی به قطر 32013210



واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه 

96چهارم 

سه ماهه 

97سوم 

سه ماهه 

97چهارم 

دستگاه تن واقعی 12دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140101

دستگاه تن واقعی 20دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140102

دستگاه تن واقعی 35دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140103

دستگاه تن واقعی 45دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140104

دستگاه تن واقعی 55دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140105

دستگاه تن واقعی 65دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140106

دستگاه تن واقعی 75دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140107

دستگاه تن واقعی 85دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140108

دستگاه تن واقعی 95دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140109

دستگاه تن واقعی 110دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140110

دستگاه تن واقعی 120دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140111

دستگاه تن واقعی 130دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140112

دستگاه تن واقعی 140دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140113

دستگاه تن واقعی 160دستگاه مبرد آبی به ظرفیت 32140114

دستگاه تن واقعی 12دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140201

دستگاه تن واقعی 20دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140202

دستگاه تن واقعی 35دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140203

دستگاه تن واقعی 45دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140204

دستگاه تن واقعی 55دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140205

دستگاه تن واقعی 56دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140206

دستگاه تن واقعی 75دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140207

دستگاه تن واقعی 85دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140208

دستگاه تن واقعی 95دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140209

دستگاه تن واقعی 110دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140210

دستگاه تن واقعی 120دستگاه مبرد  هوایی به ظرفیت 32140211

دستگاه تن واقعی 130دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140212

دستگاه تن واقعی 140دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140213

دستگاه تن واقعی 160دستگاه مبرد هوایی به ظرفیت 32140214

دستگاه تن واقعی 6دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150101

دستگاه تن واقعی 10دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150102

دستگاه تن واقعی 15دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150103

دستگاه تن واقعی 20دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150104

دستگاه تن واقعی 30دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150105

دستگاه تن واقعی 40دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150106

دستگاه تن واقعی 50دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150107

دستگاه تن واقعی 60دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150108

دستگاه تن واقعی 75دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150109

دستگاه تن واقعی 95دستگاه کندانسورهوایی به  ظرفیت 32150110

32160101

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتوریک فازیاسه فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه  گالن دردقیقه50فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 

32160102

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتوریک فازیاسه فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب    محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه گالن دردقیقه120فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 

32160103

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتوریک فازیاسه فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب    محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه گالن دردقیقه200فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 



32160104

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتوریک فازیاسه فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب    محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه گالن دردقیقه300فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 

32160105

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتوریک فازیاسه فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب    محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه گالن دردقیقه400فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 

32160106

 50   ولت 380 یا220برج خنک کننده بابدنه ازورق اهن   گالوانیزه شامل طشتک جمع اوری    اب سرریز بادبزن سانتریفوژبا   موتورسه فازیایک فاز

سیکل باحفاظ موتورازورق  گالوانیزه سطوح خنک کننده اب از چوب اشباع شده یاورقهای پالستیکی  به تعدادالزم صفحات مشبک برای    جلوگیری 

 درجه 72 درجه فارنهایت دمای مرطوب    محیط85 درجه وخروجی   95ازترشح اب به خارج  فلوتربرای تنظیم سطح اب درطشتک  شرایط اب ورودی 

دستگاه گالن دردقیقه500فارنهایت باظرفیت  خنک کنندگی 

32160201

برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد 

پالستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای 

 درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب 85 به 95  گالن اب از600شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی 

دستگاه  درجه فارنهایت72محیط 

32160202

برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد 

پالستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای 

  درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب 85  به 95 گالن اب از1000شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی 

دستگاه درجه فارنهایت72محیط

32160203

برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد 

پالستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای 

  درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب 85  به 95 گالن اب از1500شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی 

دستگاه درجه فارنهایت72محیط

32160204

برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد 

پالستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای 

  درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب 85  به 95 گالن اب از2000شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی 

دستگاه درجه فارنهایت72محیط

32160205

برج بااسکلت فلزی وحوضچه بتنی یا فلزی سطح خارجی از ورق موج دار ازبست سیمان وسطوح خنک کننده از چوب اشباع شده شبکه اتکایی ازمواد 

پالستیکی یامشابه ان پره های بادبزن ازالومینیوم ریخته گری شده وقطعات دیگرکه درمعرض عبور هوای مرطوب قرارمیگیرندازچدن یاگالوانیزه دارای 

  درجه فارنهایت دردرجه حرارت مرطوب 85  به 95 گالن اب از2500شیرتنظیم خودکارسطح اب ولوله مکش وسرریز وتخلیه به ظرفیت خنک کنندگی 

دستگاه درجه فارنهایت72محیط

32160301

رج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه25 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160302

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه37 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160303

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه50 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160304

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه86 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 



32160305

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه110 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160306

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه150 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160307

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه200 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160308

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه250 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160309

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه310 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

32160310

برج خنک کننده با بدنه فایبرگالس شامل بدنه و تشتک جمع آوری آب از قطعات فایبرگالس با هر رنگ و اتصاالت پیچ و مهره ای گالوانیزه، پایه ها از 

جنس فوالد گالوانیزه گرم، بادزن محوری یا پره های آلومینیومی ریختگی و قطعات دیگر که درمعرض عبور هوای مرطوب تشتک قرار می گیرند از جنس 

PVC هرتز، سیستم انتقال قدرت تسمه و پولی یا جعبه دنده ای سیستم 50 ولت، 380 یا 220و یا آلیاژ آلومینیومی مقاوم ، با الکتروموتور یک یا سه فاز 

 سطوح خنک کننده از ورق های پالستیکی به تعداد الزم و دریچه های ورودی هوای جلوگیری کننده از PVCتوزیع و بازوی گردان پاشش آب از جنس 

 سر ریز و تخلیه و سایر اجزای الزم به طور کامل، دمای آب PVCپاشش آب به بیرون، شناور برای تنظیم سطح آب در تشتک، لوله مکش ازجنس 

دستگاه گالن در دقیقه330 درجه سانتیگراد با ظرفیت خنک کنندگی 22 سانیگراد در دمای مرطوب محیط برابر 29/4 و آب خروجی 35ورودی 

دستگاه فوت مکعب  دردقیقه 200فن کویل به ظرفیت 32190101

دستگاه فوت مکعب  دردقیقه 300فن کویل به ظرفیت 32190102

دستگاه فوت مکعب  دردقیقه 400فن کویل به ظرفیت 32190103

دستگاه فوت مکعب  دردقیقه 600فن کویل به ظرفیت 32190104

دستگاه فوت مکعب  دردقیقه 800فن کویل به ظرفیت 32190105

دستگاه فوت مکعب دردقیقه 1000فن کویل به ظرفیت 32190106

دستگاه فوت مکعب دردقیقه 1200فن کویل به ظرفیت 32190107

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 800فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190201

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 1000فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190202

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 1200فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190203

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 1400فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190204

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 1600فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190205

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 1800فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190206

دستگاه با کویل چهار ردیفهCFM 2000فن کوئل کانالی با پلنیوم به ظرفیت 32190207

عدد سانتیمتر50 به طول 3/4 و یک سر دنده 3/4شلنگ مخصوص فن کوئل یک سر مهره 32190301

دستگاه بی تی یودرساعت 15000 تا10000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    32200102

دستگاه بی تی یودر   ساعت 20000 تا15000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200103



دستگاه بی تی یودر   ساعت 30000 تا20000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200104

دستگاه بی تی یودر   ساعت 40000 تا30000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200105

دستگاه بی تی یودر   ساعت 60000 تا40000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200106

دستگاه بی تی یودر   ساعت 80000 تا60000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200107

دستگاه بی تی یودر  ساعت 100000 تا80000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200108

دستگاه بی تی یودر ساعت 120000 تا100000یونیت هیترنوع افقی به ظرفیت    بیش از32200109

دستگاه بی تی یودرساعت 15000 تا10000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   32200201

دستگاه بی تی یودر   ساعت 20000 تا15000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200202

دستگاه بی تی یودر   ساعت 30000 تا20000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200203

دستگاه بی تی یودر   ساعت 40000 تا30000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200204

دستگاه بی تی یودر   ساعت 60000 تا40000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200205

دستگاه بی تی یودر   ساعت 80000 تا60000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200206

دستگاه بی تی یودر  ساعت 100000 تا80000یونیت هیترنوع عمودی به ظرفیت   بیش از32200207
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عدد. درجه سانتیگراد30 تا 10ترموستات اتاقی،  نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 32100101

32100102
 درجه 30 تا 10زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از - ترموستات اتاقی تابستانی

.سانتیگراد، با کلید تغییر فصل
عدد

32100103
 درجه 30 تا 10زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از - ترموستات اتاقی تابستانی

.، برای نصب روی دیوار (Selector Switch)سانتیگراد، با کلیدهای  تغییر فصل و سه سرعته 
عدد

32100104
 30 تا 10ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 

.درجه سانتیگراد
عدد

عدد. درجه سانتیگراد30ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از صفر تا 32100105

عدد. درجه سانتیگراد30، با دامنه تنظیم از صفر تا S. P. D. Tترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، 32100106

32100107
، با S. P. D. T، نوع قطع و وصلی، (Freeze Protection)ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 

. درجه سانتیگراد، برای قطع برق و اعالم خبر 15 متر، با دامنه تنظیم از صفر تا 6المنت به طول 
عدد

32100108

، با S.P.D.T، نوع قطع و وصلی، (Freeze Protection)ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 

، برای قطع برق Reset درجه سانتیگراد و کلید 15 متر، با دامنه تنظیم از صفر تا 6المنت به طول 

و اعالم خطر

عدد

عدد.، برای نصب در مسیر هوای برگشت(Firestat)ترموستات کانالی ضد حریق 32100109

عدد. درجه سانتیگراد30 تا 10ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 32100110

32100111
 30 تا 10زمستانی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از - ترموستات اتاقی تابستانی 

.درجه سانتیگراد
عدد

عدد. درجه سانتیگراد30 تا 15ترموستات کانالی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از منهای 32100112

32100113
 درجه 100 تا 20ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

.سانتیگراد
عدد

32100114
 30 تا 10الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از  (P+I)ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال 

.درجه سانتیگراد
عدد

32100115
الکترو نیکی، با دامنه  (P+I)زمستانی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال - ترموستات اتاقی تابستانی 

. درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل30 تا 10تنظیم از 
عدد

عدد. درصد95هیومیدستات کانالی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم از صفر تا 32100202

عدد.سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد32100301

عدد.سنسور دما، برای نصب در اتاق32100302

عدد.سنسور دما، برای نصب در کانال32100303

عدد.سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در لوله یا مخزن آب32100304

عدد.سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق32100305

عدد.سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال32100306

عدد.سنسور فشار، برای آب32100307

عدد.سنسور فشار، برای هوا32100308

32100401
 ولت 10، با یک خروجی، با سیگنال صفر تا (P+I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 

.مستقیم
عدد

32100402
 10، با دو یا سه خروجی، با سیگنال صفر تا (P+I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 

.ولت مستقیم
عدد

32100403
، با دو یا سه خروجی، با سیگنال شناور (P+I)کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 

(Floating)سه وضعیتی ،.
عدد

عدد.زمستانی، نوع قطع و وصلی-  کنترلر تابستانی 32100404

عدد.تایمر الکترونیکی، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه و هفتگی32100405

عدد. محرک الکتریکی4رله الکترونیکی، برای همزمان به کار انداختن تا 32100501

عدد.، برای حالتهای زمستانی یا تابستانی و یا هر دو(Step Controller)رله الکترونیکی سه مرحله ای 32100502



عدد.رله الکترونیکی برای تبدیل حالت تدریجی به حالت قطع و وصلی32100503
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عدد.زمستانی- کلید تبدیل دستی تابستانی32100601

عدد.زمستانی- کلید تبدیل خودکار تابستانی32100602

عدد.کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر مربوط32100603

عدد.D. P. D.Tزمستانی، نوع -  کلید دستی تغییر حالت تابستانی 32100604

عدد.کلید دستی چهار مرحله ای، شامل حالتهای باز، بسته، بینابین و خودکار32100605

عدد.(به تناوب)کلید دستی شش مرحله ای تنظیم از راه دور برای نشان دادن دما 32100606

32100701
 50 تا 50نشان دهنده اختالف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا رسان، با درجه منهای 

.میلیمتر ستون آب
عدد

عدد. بار10دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا 32100801

عدد. بار20دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا 32100802

عدد. بار10دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا 32100803

عدد. بار20دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا 32100804

عدد. بار10دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای کار تا فشار 32100805

عدد.آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی32100901

عدد.آکوستات جداری، نوع قطع و وصلی32100902

عدد.فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال هوا32101001

عدد.فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله آب32101002

عدد.سوییچ الکتریکی اعالم خبر، برای اختالف فشار دو طرف فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان32101003

عدد.سوییچ الکتریکی کمکی، برای نصب روی محرکهای تدریجی و یا قطع و وصلی32101004

32101101
 متر مربع 1/5، مناسب برای تا (Floating)محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

.سطح دمپر
عدد

32101102
 متر مربع سطح 3، مناسب برای تا (Floating)محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

.دمپر
عدد

32101103
 متر مربع سطح 6، مناسب برای تا (Floating)محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

.دمپر
عدد

32101104
، با مکانیزم فنر برگشت، مناسب (Floating)محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

. متر مربع سطح دمپر4برای تا 
عدد

32101105
 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا 

. متر مربع سطح دمپر1/5
عدد

32101106
 3 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا 

.متر مربع سطح دمپر
عدد

32101107
 6 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا 

.متر مربع سطح دمپر
عدد

32101108
 ولت مستقیم، با مکانیزم فنر 10محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودی صفر تا 

. متر مربع سطح دمپر4برگشت، مناسب برای تا 
عدد

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر یک دوم اینچ32101201

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر سه چهارم اینچ32101202

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر یک اینچ32101203

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر یک و یک چهارم اینچ32101204

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر یک و یک دوم اینچ32101205

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر دو اینچ32101206

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر دو و یک دوم اینچ32101207

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر سه اینچ32101208

عدد.شیر کنترل دو راهه، به قطر چهار اینچ32101209

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر یک دوم اینچ32101301

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر سه چهارم اینچ32101302

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر یک اینچ32101303
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عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر یک و یک چهارم اینچ32101304

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر یک و یک دوم اینچ32101305

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر دو  اینچ32101306

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر دو و یک دوم اینچ32101307

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر سه اینچ32101308

عدد.شیر کنترل سه راهه، به قطر چهار اینچ32101309

عدد.محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل32101401

عدد.محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل، با مکانیزم فنر برگشت32101402

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک اینچ32101501

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک و یک چهارم اینچ32101502

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر یک و یک دوم اینچ32101503

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر دو اینچ32101504

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر دو و یک دوم اینچ32101505

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر سه اینچ32101506

عدد.شیر کنترل پروانه ای، با محرک الکتریکی به طور کامل، به قطر چهار اینچ32101507

عدد.، الکتریکی کمکی، برای نصب روی شیر یا دمپر(Potentiometer)پتانسیومتر 32101601

عدد.، الکترونیکی، برای نصب روی شیر یا دمپر(Positioner)پوزیسیونر 32101602

32101701
شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به 

.قطر یک دوم اینچ
عدد

32101702
شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، به 

.قطر سه چهارم اینچ
عدد

32101703
شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با 

زمستانی، به قطر یک دوم اینچ- کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
عدد

32101704
شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با 

.زمستانی، به قطر سه چهارم اینچ- کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
عدد

عدد.شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر یک دوم اینچ32101801

عدد.شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر سه چهارم اینچ32101802

عدد. ولت آمپر100 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 32101901

عدد. ولت آمپر200 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 32101902

عدد. سانتیمتر17ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع 32102001

عدد. سانتیمتر25ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع 32102002

عدد. سانتیمتر17ترمومتر گوشه ای با غالف، به ارتفاع 32102003

عدد. سانتیمتر25ترمومتر گوشه ای با غالف، به ارتفاع 32102004

عدد.ترمومتر مانومتر قایم، توام32102005

عدد. درجه سانتیگراد، برای محفظه بسته70 تا 18ترمومتر با لوله حساس، از منهای 32102006

عدد. درجه سانیگراد، برای محفظه بسته120 تا 10ترمومتر با لوله حساس، از 32102007

عدد. بار، با شیر سماوری30مانومتر با صفحه دایره ای، از صفر تا 32102101

عدد. متر آّب63 تا 15 سانتیمتری، مدرج از 15مانومتر 32102102

عدد.آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت فشار، شامل لوله آب نما و شیر تخلیه32102201

عدد.سوپاپ گازوییل دو ساچمه ای، به قطر یک دوم اینچ32102301

عدد.سوپاپ گازوییل دو ساچمه ای، به قطر سه چهارم اینچ32102302

عدد.سوپاپ گازوییل دو ساچمه ای، به قطر یک اینچ32102303

عدد.سوپاپ گازوییل دو ساچمه ای، به قطر یک و یک چهارم اینچ32102304

عدد.شیر شناور، به قطر یک دوم اینچ32102401

عدد.شیر شناور، به قطر سه چهارم اینچ32102402

عدد.شیر شناور، به قطر یک اینچ32102403

عدد.شیر شناور، به قطر یک و یک چهارم اینچ32102404

عدد.شیر شناور، به قطر یک و یک دوم اینچ32102405

عدد.شیر شناور، به قطر دو اینچ32102406



عدد.شیر شناور، به قطر دو و یک دوم اینچ32102407



شرح عاملکد عامل
واحد اندازه 

گیری

سه ماهه 

97سه ماهه سوم 96چهارم 

سه ماهه چهارم 

97

دستگاه سانتیمتر   بدون پایه57 ×44روشویی ازچینی سفیدساخت داخل    به ابعادتقریبی 32230101

دستگاه سانتیمتر   بدون پایه60 ×46روشویی ازچینی سفیدساخت داخل    به ابعادتقریبی 32230102

دستگاه سانتیمتر   بدون پایه65 ×49روشویی ازچینی سفیدساخت داخل    به ابعادتقریبی 32230104

دستگاه سانتیمتر   باپایه60 ×46روشویی ازچینی سفیدساخت داخل    به ابعادتقریبی 32230106

دستگاه سانتیمتر   باپایه65 ×49روشویی ازچینی سفیدساخت داخل    به ابعادتقریبی 32230108

دستگاه. سانتی متر، با نیم پایه46×60روشویی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی 32230110

دستگاه. سانتی متر، با نیم پایه49×65روشویی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی 32230111

32230201

 56 ×45توالت تخت شرقی ازچینی سفید  ساخت داخل جاپاداربه ابعاد   تقریبی 

دستگاهسانتیمتر

32230301

    75 ×46 ×75توالت غربی ازچینی سفیدساخت    داخل به ابعادتقریبی 

سانتیمترسیفون سرخودبانشیمن    ودرپوش لوالیی پالستیکی وفالش     تانک ازچینی 

دستگاهسفید

32230303

 سانتی متر، سیفون 75×46×60توالت غربی از چینی ساخت داخل به ابعاد تقریبی 

دستگاه.سرخود، با نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع به طور کامل

32230604

 لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، 10فالش تانک، به ظرفیت تقریبی 

دستگاه.شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه یک و یک چهارم اینچ با بست و پیچ و مهره

دستگاه سانتی متر75×75زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به ابعاد تقریبی 32230807

32230901

  دارای یک لگن ویک 100 ×50 به ابعادتقریبی 18 /8سینک ظرفشویی ازفوالدزنگ نزن 

دستگاهسینی

32230902

      سانتیمتر دارای 150 ×50 به ابعادتقریبی 18 /8سینک ظرفشویی ازفوالدزنگ نزن 

دستگاهدولگن ویک سینی ر

32230903

  سانتیمتر دارای 170 ×50 به ابعادتقریبی 18 /8سینک ظرفشویی ازفوالدزنگ نزن 

دستگاهدولگن ودوسینی

عددشیرمخلوط روشویی کرمه توکاسه دو پایه به قطریک دوم اینچ باپولک  کرمه واشرومهره32241001

عددشیرمخلوط روشویی کرمه دیواری به قطریک دوم اینچ باپولک کرمه واشرومهره32241002

عددشیرمخلوط روشویی توکاسه تک پایه کرمه به قطریک دوم اینچ باپولک   کرمه واشرومهره32241004

32241006

شیرمخلوط شیلنگ داربه قطریک   دوم اینچ باپولک کرمه افشانک   وقالب مربوط 

عدد سانتیمتر120وشیلنگ خرطومی کرمه به طول 

عددشیرتکی دنباله بلندکرمه باپولک  مربوط به قطریک دوم اینچ32241007

32241008

شیرتکی شیلنگ دارکرمه به قطریک دوم اینچ باپولک افشانک قالب وشیلنک خرطومی 

عدد سانتیمتر120کرمه به طول تقریبی 



32241009

شیرپیسوارکرمه به قطرسه هشتم اینچ بامهره وپولک ولوله کرمه برای    پیسواربه طول 

عدد سانتیمتر30تقریبی 

عددشیرمخلوط دوش کرمه به قطریک  دوم اینچ باعلم دوش سردوش و بست کرمه32241010

32241011

شیرمخلوط دوش کرمه به قطریک   دوم اینچ باعلم دوش سردوش     بست کرمه ویک 

عددعدددوش کمرتلفنی  باسه راه تبدیل مربوط

عددشیر شیلنگی برنجی با ماسوره سرشیلنگ به طور کامل به قطر یک دوم اینچ32241012

عددشیر شیلنگی برنجی با ماسوره  سرشیلنگ به طور کامل به قطر سه چهارم اینچ32241013

عددشیرشیلنگی برنجی باماسوره       سرشیلنگ به طورکامل به قطریک    اینچ32241014

عددشیرشیلنگی کرمه باماسوره        سرشیلنگ به طورکامل به قطریک دوم اینچ32241015

عددشیرشیلنگی کرمه باماسوره        سرشیلنگ به طورکامل به قطر       سه چهارم اینچ32241016

عددشیرشیلنگی کرمه باماسوره        سرشیلنگ به طورکامل به قطریک    اینچ32241017

32241018

 میلی متر با پولک ، واشر و 15شیرمخلوط آرنجی کرمه ، بیمارستانی ، توکاسه به قطر 

عددمهره های کرمه

32241019

 میلی متر با پولک ، واشر و 15شیرمخلوط آرنجی کرمه ، بیمارستانی ، دیواری به قطر 

عددمهره های کرمه و کلیه اتصاالت الزم

عددشیرمخلوط دستشویی کرمه ، توکاسه ، اهرمی با شلنگهای رابط32241020

عددشیرمخلوط ظرفشویی کرمه ، توکاسه ، اهرمی با شلنگهای رابط32241021

32241022

شیرمخلوط شلنگ دار کرمه ، اهرمی با پولک کرمه ، افشانک ، قالب و شلنگ خرطومی 

عدد سانتی متر120کرمه به طول تقریبی 

عددشیرمخلوط اهرمی کرمه دوش ، با علم ، سردوش و بست کرمه32241023

32241024

شیرمخلوط اهرمی کرمه دوش ، با علم ، سردوش ، بست کرمه و یک عدد دوش 

عددکمرتلفنی با سه راه تبدیل مربوطه

32241025

شیرمخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع باتری با 

عددتجهیزات مورد نیاز بطور کامل

32241026

شیرمخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع برق و 

عددباتری با تجهیزات مورد نیاز بطور کامل

32241101

زیراب کرمه به قطریک ویک چهارم  اینچ برای روشویی وظرفشویی با درپوش الستیکی 

عددوزنجیر

32241102

زیراب کرمه به قطریک ویک دوم    اینچ برای روشویی وظرفشویی با     درپوش الستیکی 

عددوزنجیربرای وان

32241106

 میلی متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام ۳۲زیرآب از مواد پلیمری، به قطر 

عدددرپوش الستیکی و زنجیر

32241107

 میلی متر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام 40زیرآب از مواد پلیمری به قطر 

عدددرپوش الستیکی و زنجیر

عدد میلی متر، همراه با لوله های رابط۳۲سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی 32241206

عدد میلی متر، همراه با لوله های رابط۴۰سیفون از مواد پلیمری ، به قطر ورودی 32241207

عددسه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله های رابط32241208

عدد اینچ4کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی 32241311

عدد اینچ6کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی 32241312

32241321

 10×10کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریی 

عددسانتی متر

32241322

 15×15کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریی 

عددسانتی متر



واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه 

96چهارم 

سه ماهه 

97سوم 

سه ماهه 

97چهارم 

دستگاه کیلوگرم گازوییل در     ساعت3 /5 تا1 /8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090101

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر8 تا1 /8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090102

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت20 تا8مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090103

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر30 تا13مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090104

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت ر65 تا30مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090105

دستگاه کیلوگرم گازوییل درساعت100 تا50مشعل خودکارگازوییل سوزباظرفیت 32090106

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت150 تا 65مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090201

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت340  تا124مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090202

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت680  تا280مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090203

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت1360  تا560مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090204

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت2160  تا1200مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090205

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت3600  تا1520مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090206

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت4600  تا1560مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090207

دستگاه فوت مکعب گازدرساعت8000  تا4000مشعل خودکارگازسوزبه ظرفیت 32090208



واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه 

96چهارم 

سه ماهه 

97سوم 

سه ماهه 

97چهارم 

32280101

 فوت و قدرت موتور یک دوازدهم 5 گالن در دقیقه ارتفاع 10الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

32280102

 فوت و قدرت موتور یک هشتم 5 گالن در دقیقه ارتفاع 20الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

32280103

 فوت و قدرت موتور یک ششم 10 گالن در دقیقه ارتفاع 30الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

32280104

 فوت و قدرت موتور یک سوم 18 گالن در دقیقه ارتفاع 30الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

32280105

 فوت و قدرت موتور یک سوم اسب 8 گالن در دقیقه ارتفاع 40الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهبخار

32280106

 فوت و قدرت موتور سه چهارم 19 گالن در دقیقه ارتفاع 40الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

32280107

 فوت و قدرت موتور یک دوم 16 گالن در دقیقه ارتفاع 60الکترو پمپ روی خط با آبدهی 

دستگاهاسب بخار

دستگاه32  125پمپ اتانرم اندازه 32280201

دستگاه32   160پمپ اتانرم اندازه 32280202

دستگاه32   200پمپ اتانرم اندازه 32280203

دستگاه40  125پمپ اتانرم اندازه 32280204

دستگاه40   160پمپ اتانرم اندازه 32280205

دستگاه40    200پمپ اتانرم اندازه 32280206

دستگاه40    250پمپ اتانرم اندازه 32280207

دستگاه50  125پمپ اتانرم اندازه 32280208

دستگاه50   160پمپ اتانرم اندازه 32280209

دستگاه50    200پمپ اتانرم اندازه 32280210



دستگاه50   250پمپ اتانرم اندازه 32280211

دستگاه65   125پمپ اتانرم اندازه 32280212

دستگاه65   160پمپ اتانرم اندازه 32280213

دستگاه65   200پمپ اتانرم اندازه 32280214

دستگاه65   250پمپ اتانرم اندازه 32280215

دستگاه65   315پمپ اتانرم اندازه 32280216

دستگاه80   160پمپ اتانرم اندازه 32280217

دستگاه80   200پمپ اتانرم اندازه 32280218

دستگاه80   250پمپ اتانرم اندازه 32280219

دستگاه80  315پمپ اتانرم اندازه 32280220

دستگاه100  200پمپ اتانرم اندازه 32280221

دستگاه100   250پمپ اتانرم اندازه 32280222

دستگاه100  315پمپ اتانرم اندازه 32280223

دستگاه100  400پمپ اتانرم اندازه 32280224

دستگاه125  250پمپ اتانرم اندازه 32280225

دستگاه125  315پمپ اتانرم اندازه 32280226

دستگاه125  400پمپ اتانرم اندازه 32280227

دستگاه150  315پمپ اتانرم اندازه 32280228

دستگاه150  400پمپ اتانرم اندازه 32280229



دستگاه دور در دقیقه و قدرت سه چهارم اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280401

دستگاه دور در دقیقه و قدرت یک اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280402

دستگاه دور در دقیقه و قدرت یک و نیم اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280403

دستگاه دور در دقیقه و قدرت دو اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280404

دستگاه دور در دقیقه و قدرت سه اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280405

دستگاه دور در دقیقه و قدرت چهار اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280406

دستگاه دور در دقیقه و قدرت پنج اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280407

دستگاه دور در دقیقه و قدرت هفت و نیم اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280408

دستگاه دور در دقیقه و قدرت ده اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280409

دستگاه دور در دقیقه و قدرت پانزده اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280410

دستگاه دور در دقیقه و قدرت بیست اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280411

دستگاه دور در دقیقه و قدرت بیست و پنج اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280412

دستگاه دور در دقیقه و قدرت سی اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280413

دستگاه دور در دقیقه و قدرت چهل اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280414

دستگاه دور در دقیقه و قدرت پنجاه اسب1500الکترو موتور سه فاز 32280415

دستگاه. کیلو وات1/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280501

دستگاه. کیلو وات2/2 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280502

دستگاه. کیلو وات3 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280503

دستگاه. کیلو وات3/7 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280504



دستگاه. کیلو وات5/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280505

دستگاه. کیلو وات7/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280506

دستگاه. کیلو وات9/2 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280507

دستگاه. کیلو وات11 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280508

دستگاه. کیلو وات13 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280509

دستگاه. کیلو وات15 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280510

دستگاه. کیلو وات18/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280511

دستگاه. کیلو وات22 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280512

دستگاه. کیلو وات30 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280513

دستگاه. کیلو وات38 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280514

دستگاه. کیلو وات45/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280515

دستگاه. کیلو وات55 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280516

دستگاه. کیلو وات62/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280517

دستگاه. کیلو وات73/5 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280518

دستگاه کیلو وات92 دور در دقیقه و قدرت 3000الکترو موتور مستغرق سه فاز، حدود 32280519

دستگاه152/11پمپ مستغرق در اندازه 32280601

دستگاه193/8پمپ مستغرق در اندازه 32280602

دستگاه233/8پمپ مستغرق در اندازه 32280603

دستگاه271/9پمپ مستغرق در اندازه 32280604



دستگاه293/8پمپ مستغرق در اندازه 32280605

دستگاه345/6پمپ مستغرق در اندازه 32280606

دستگاه374/4پمپ مستغرق در اندازه 32280607

دستگاه384/5پمپ مستغرق در اندازه 32280608

دستگاه425/2پمپ مستغرق در اندازه 32280609



واحد اندازه گیریشرح عاملکد عامل
سه ماهه 

96چهارم 

سه ماهه 

97سوم 

سه ماهه 

97چهارم 

32060101

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددیک دوم اینچ

32060102

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددسه چهارم اینچ

32060103

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددیک اینچ

32060104

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددیک ویک چهارم اینچ

32060105

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددیک ویک دوم اینچ

32060106

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عدددواینچ

32060107

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عدددوویک دوم اینچ

32060108

 باربه قطر   10شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی یا    برنزی برای فشارکار

عددسه اینچ

عدد باربه قطرچهار    اینچ10شیرفلکه دنده ای برنجی یابرنزی    برای فشارکار32060109

32060201

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ2 باربه قطر10

32060202

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد باربه قطردوویک دوم اینچ10

32060203

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ3 باربه قطر10

32060204

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد باربه قطرچهاراینچ10

32060205

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ5 باربه قطر10

32060206

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ6 باربه قطر10

32060207

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ8 باربه قطر10

32060208

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ10 باربه قطر10

32060209

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ12 باربه قطر10

32060210

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ14 باربه قطر 10

32060211

شیرفلکه کشویی فلنجی بابدنه چدنی  وقطعات داخلی برنزی برای فشارکار 

عدد اینچ16 باربه قطر 10



32060301

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددیک دوم اینچ

32060302

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددسه چهارم اینچ

32060303

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددیک اینچ

32060304

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددیک ویک چهارم اینچ

32060305

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددیک ویک دوم انیچ

32060306

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عدددواینچ

32060307

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عدددوویک دوم اینچ

32060308

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عددسه اینچ

32060309

 باربه قطر  10شیرفلکه کف فلزی برنجی یابرنزی   دنده ای برای فشارکار

عدد اینچ4قطر

32060401

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد اینچ2 باربه قطر10کار

32060402

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد باربه قطردوویک دوم اینچ10کار

32060403

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد اینچ3 باربه قطر10کار

32060404

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد اینچ4 باربه قطر10کار

32060405

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد اینچ5 باربه قطر10کار

32060406

شیرفلکه کف فلزی فلنجی بابدنه    چدنی وقطعات داخلی برنزی بافشار  

عدد اینچ6 باربه قطر10کار

32060407

شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار 

عدد اینچ8 بار به قطر 10کار

32060408

شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار 

عدد اینچ10 بار به قطر 10کار

32060409

شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار 

عدد اینچ12 بار به قطر 10کار

32060410

شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار 

عدد اینچ14 بار به قطر 10کار

32060411

شیرفلکه کف فلزی فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار 

عدد اینچ16 بار به قطر 10کار

32060501

 باربه قطریک دوم 10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار

عدداینچ

32060502

 باربه قطرسه چهارم 10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار

عدداینچ



عدد باربه قطریک اینچ10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار32060503

32060504

 باربه قطریک ویک 10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار

عددچهارم اینچ

32060505

 باربه قطریک ویک 10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار

عدددوم اینچ

عدد باربه قطردواینچ ر10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار32060506

32060507

 باربه قطردوویک  10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار

عدددوم اینچ

عدد باربه قطرسه اینچ ر10شیریک طرفه برنجی یابرنزی دنده ای برای فشارکار32060508

عدد اینچ4 باربه قطر10شیریکطرفه برنجی یابرنزی دنده ای  برای فشارکار32060509

32060601

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ2باربه قطر

32060602

شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی برای فشارکار  

عدد باربه قطردوویک دوم اینچ10

32060603

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ3باربه قطر

32060604

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ4باربه قطر

32060605

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ5باربه قطر

32060606

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ6باربه قطر

32060607

  10شیریک طرفه فلنجی بابدنه چدنی و   قطعات داخلی برنزی بافشارکار

عدد اینچ8باربه قطر

32060608

  10شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار

عدد اینچ10بار به قطر 

32060609

  10شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار

عدد اینچ12بار به قطر 

32060610

  10شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار

عدد اینچ14بار به قطر 

32060611

  10شیریک طرفه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی با فشار کار

عدد اینچ16بار به قطر 

عددزانوی رادیاتورکرمه یک دوم اینچ32060801

عددزانوی رادیاتورکرمه سه چهارم اینچ32060802

عددزانوی رادیاتورقفلی کرمه یک دوم  اینچ32060901

عددزانوی رادیاتورقفلی کرمه سه چهارم اینچ32060902



عددشیرهواگیری رادیاتورکرمه یک    چهارم اینچ32061001

عددشیرهواگیری رادیاتورکرمه سه هشتم اینچ32061002

32061101

شیرساده برای رادیاتوربه قطریک  دوم اینچ باروکش اب کرم بامهره و  

عددماسوره

32061102

شیرساده برای رادیاتوربه قطرسه   چهارم اینچ باروکش اب کرم با     مهره 

عددوماسوره

عددشیردوبل رگالژبرای رادیاتوربا    روکش اب کرم به قطریک دوم اینچ32061201

عددشیردوبل رگالژبرای رادیاتوربا    روکش اب کرم به قطرسه چهارم اینچ32061202

32061501

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر150 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

32061502

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر200 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

32061503

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر250 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

32061504

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر300 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

32061505

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر350 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

32061506

شیر پروانه ای فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر400 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 10

عدد میلیمتر15شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر 32061601

عدد میلیمتر20شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر 32061602

عدد میلیمتر25شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر 32061603

عدد میلیمتر32شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب به قطر 32061604

عدد میلیمتر15شیر انشعاب به قطر 32061701

عدد میلیمتر20شیر انشعاب به قطر 32061702

عدد میلیمتر25شیر انشعاب به قطر 32061703

عدد میلیمتر32شیر انشعاب به قطر 32061704

عدد میلیمتر50شیر فشار شکن به قطر 32061801

عدد میلیمتر65شیر فشار شکن به قطر 32061802



عدد میلیمتر80شیر فشار شکن به قطر 32061803

عدد میلیمتر100شیر فشار شکن به قطر 32061804

عدد میلیمتر150شیر فشار شکن به قطر 32061805

عدد میلیمتر200شیر فشار شکن به قطر 32061806

عدد میلیمتر250شیر فشار شکن به قطر 32061807

32061901

 بار، 10شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر50همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 

32061902

 بار، 10شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر60همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 

32061903

 بار، 10شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر80همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 

32061904

 بار، 10شیر هوا فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عددمیلیمتر100همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 

32062001

دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر50 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 10

32062002

دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر65 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 10

32062003

دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر80 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 10

32062004

دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر100 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 10

32062005

دریچه تخلیه فلنجی با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار کار 

عدد میلیمتر150 بار، همراه با فلنج های متقابل و واشر و پیچ و مهره  به قطر 10

32062101

شیر فلکه کشویی فلنجی با بدنه فوالدی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ2 بار به قطر 10کار 

32062102

شیر فلکه کشویی فلنجی با بدنه فوالدی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد بار به قطر  دو و یک دوم اینچ10کار 

32062103

شیر فلکه کشویی فلنجی با بدنه فوالدی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ3 بار به قطر 10کار 

32062104

شیر فلکه کشویی فلنجی با بدنه فوالدی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ4 بار به قطر 10کار 

32062401

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ2 بار به قطر 10کار 

32062402

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد بار به قطر دو و یک دوم اینچ10کار 

32062403

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ3 بار به قطر 10کار 

32062404

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ4 بار به قطر 10کار 



32062405

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ5 بار به قطر 10کار 

32062406

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ6 بار به قطر 10کار 

32062407

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ8 بار به قطر 10کار 

32062408

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ10 بار به قطر 10کار 

32062409

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ12 بار به قطر 10کار 

32062410

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ14 بار به قطر 10کار 

32062411

شیر پروانه ای بدون فلنج با بدنه چدنی و قطعات داخلی برنزی برای فشار 

عدد اینچ16 بار به قطر 10کار 
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