
لیست تعرفه های خدمات پسیو شبکه* 



اعتماد شبکه پرهام
ارائه دهنده خدمات شبکه
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تیبانیپشخدماتزمینهدرآزمودهکارومجربازکارشناسانگیریبهرهبانمایدمیسعیخودخدماتکمیوکیفیسطحارتقایمنظوربه،متخصص

.نمایددنبالهموارهراخودفعالیتکامپیوتری،هایشبکه
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پرهامشبکهاعتمادشرکتدرشبکهاندازیراهونصبخدمات

.برای تعیین قیمت اختصاصی پروژه زیر ساخت شبکه خود و دریافت پیش فاکتور با شماره های ما تماس حاصل بفرمایید
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(تومان)قیمت  واحد تعداد شرح کاال ردیف

3000 متر 1 کابلکشی 1

6000 متر 1 کابلکشی فیبر نوری 2

4000 متر 1 نصب داکت 3

7500 متر 1 نصب ترانک به همراه اتصاالت 4

7000 عدد 1 نصب پریز ماژوالربر روی ترانک 5

10000 عدد 1 نصب پریز تک پورت کامل روکار دیواری 6

12000 عدد 1 نصب پریز تک پورت توکار دیواری 7

16000 عدد 1 نصب پریز دو پورت کامل روکار دیواری 8

60000 عدد 1 فیوژن فیبر نوری 9

6000 عدد 1 تست و شماره گذاری نودهای شبکه 10

250000 عدد 1 نصب رک دیواری به همراه آرایش رک 11

250000 عدد 1 utpپورت 24پنل نصب پچ 12

300000 عدد 1 sftpپورت 24نصب پچ پنل  13

250000 عدد 1 آرایش رک ایستاده به همراه نصب تجهیزات 14

85000 عدد 1 نصب دوربین مداربسته 15



(تومان)قیمت  واحد تعداد شرح کاال ردیف

8000 متر 1 نصب لوله فلکسی   16

400000 دستگاه 1 نصب سانترال کم ظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه 17

900000 دستگاه 1 نصب سانترال پرظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه 18

10000 متر 1 نصب لوله گالوانیزه 19

3000 عدد 1 نصب کلید مینیاتوری 20

:توضیحات 

.استپروژه متفاوت نهایی خدمات بر اساس شرایط اجرای هر هزینه •

.قیمت ها ارائه شد استحدود  لیست فوق صرفاً جهت آگاهی از •

.می باشدپسیو پروژه لیست خدمات پسیو شبکه، متوسط قیمت جدول در کلیه هزینه های مندرج •

.امکان پذیر نخواهد بودبازدید دقیق از محل اجرا پروژه بدون نهایی تعیین هزینه های •


