
  

 10/10/0011اریخ تنظیم:ت  

 

   0011101400شماره :

 

 تعرفه نصب و خدمات کولرهای گازی و سیستمهای تهویه مطبوع
 

 

 شرکت پیشرو الکترونیک فراسو
 

 

 

 HOMMEX   یی نصب سیستمهای تهویه مطبوع خانگملزومات مصرف

 ردیف شرح خدمات قیمت )لایر(

 0 04111تا  0111نصب کولر اسپیلیت دیواری  001110111

 0 00111تا 00111نصب کولر اسپیلت دیواری  001110111

 0 01111تا  00111نصب کولر ایستاده  000110111

 0 با عایق و کابل ارتباطی و پرایمر چسبی 0/0و  4/0یک متر لوله مسی  000110111

 0 چسبیبا عایق و کابل ارتباطی و پرایمر  0/0و  0/0یک متر لوله مسی  000110111

 0 با عایق و کابل ارتباطی و پرایمر چسبی 4/0و  4/0یک متر لوله مسی  000110111

 0 با عایق و کابل ارتباطی و پرایمر چسبی 4/0و  0/0یک متر لوله مسی 000110111

 4 00111و  0111دستگاه  R22شارژ گاز کامل  000110111

 0 00111تا  04111دستگاه  R22شارژ گاز کامل  400110111

 01 00111تا  01111دستگاه  R22شارژ گاز کامل  0100110111

 00 01111و  04111دستگاه  R22شارژ گاز کامل  0001110111

 00 04111تا 0111دستگاه  R410شارژ گاز کامل  000110111

 00 01111و  00111دستگاه  R410شارژ گاز کامل  001110111

 00 دیواری پایه 000110111

 00 پایه زمینی 000110111

 00 جوشکاری لوله مسی هر سر 0010111

 00 رفع نشتی و جوشکاری مسیر با احتساب تشخیص نشتی 000110111

 04 حمل دستگاه تا محل نصب  توافق با مشتری

 00 دستگاه و ... سرویس کامل اسپیلیت دیواری:شستشوی پنل0یونیت بیرونی0تست الکتریکی و گازبررسی 000110111

 01 سرویس کامل مدل های دیواری شامل:شستشوی پنل0یونیت بیرونی0تست الکتریکی و گازبررسی دستگاه 000110111

 00 تعویض کمپرسور 001110111

 00 تعویض و شستشو فیلتر پنل 000110111



 

 

 

 .** سایر مواردی که در این نرخ نامه خدمات قید نشده طبق نرخ نامه اتحادیه مربوطه می باشد 

 

 

  

 10/10/0011اریخ تنظیم:ت  

 

   0011101400شماره :

 

 کولرهای گازی و سیستمهای تهویه مطبوعتعرفه نصب و خدمات 
 

 

 شرکت پیشرو الکترونیک فراسو
 

 

 

 HOMMEX   یی نصب سیستمهای تهویه مطبوع خانگملزومات مصرف

 ردیف شرح خدمات قیمت )لایر(

 00 تعویض کندانسور و اواپراتور هرکدام 001110111

 00 تعویض ناودانی 0 سینی درین 0 قاب 0 پلیت و شاسی 000110111

 00 تعویض موتور فن داخلی و بیرونی0 بلوور0 پروانه فن 000110111

 00 طرفه با احتساب تشخیص عیب 0تعویض شیر  0110111

 00 تعویض شیر رفت یا برگشت  000110111

 04 تعویض دمپر 0 موتور دمپر0هرگونه سنسور و خازن  001110111

 00 تعویض انواع ترانس و کنتاکتور 001110111

 01 تعویض و شستشوی فیلتر پنل 000110111

 4gs 00و3gsتعویض کامل روغن کمپرسور با روغن  000110111

 00 تعویض لوله های رفت و برگشت با مهره  001110111

 00 تعویض قطعات الکتریکی و الکترونیکی 000110111

 00 صداگیری و رفع لرزش یونیت خارجی 4110111

 00 جابجایی یونیت داخلی و بیرونیبازکردن و  000110111

 00 ایاب و ذهاب تهران 0110111

 00 ایاب و ذهاب شهرستان طبق نرخ اتحادیه 


