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   تولید کننده انواع سیم وکابل 

برق  .کواکسیال.شبکه. مخابراتی

         خودرویی



 

قیمتمتراژشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف

CCA   10013,549     2*0/5بند تخت        cu10043,0716    2*0/5بند تخت        1

CCA10016,933     2*0/75بند تخت      cu 10053,3897    2*0/75بند تخت      2

CCA    10019,947     2*1بند تخت            cu 10071,3168    2*1بند تخت            3

CCA 10025,340     2*1/5بند تخت        cu  10087,5989    2*1/5بند تخت        4

CCA10038,388     2*2/5بند تخت        cu100138,03310    2*2/5بند تخت        5

قیمتمتراژشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف

CCA  10020,041          2*0/5کابل          CU10049,37829       2*0/5کابل           11

CCA  10025,838          2*0/75کابل        CU10060,64130       2*0/75کابل         12

CCA   10031,564          2*1کابل              CU10083,69931       2*1کابل               13

CCA10040,551          2*1/5کابل          CU10092,00132       2*1/5کابل           14

CCA10055,657          2*2/5کابل          CU100158,06733       2*2/5کابل           16

CCA10080,332          2*4کابل              34سفارشیCU   100        2*4کابل              17

CCA100104,293          2*6کابل              35سفارشیCU   100        2*6کابل              18

سفارشیCCA   100          3*0/5کابل          36سفارشیCU100        3*0/5کابل          19

سفارشیCCA  100          3*0/75کابل        37سفارشیCU100        3*0/75کابل        20

سفارشیCCA100          3*1کابل              38سفارشیCU100        3*1کابل              21

CCA10072,121          3*1/5کابل          CU100184,93739        3*1/5کابل          22

CCA10073,231          3*2/5کابل          CU100222,12840       3*2.5کابل           23

سفارشیCCA100          4*0/5کابل          41سفارشیCU  100       4*0/5کابل           24

سفارشیCCA100          4*0/75کابل        42سفارشیCU100       4*0/75کابل         25

سفارشیCCA 100          4*1کابل              43سفارشیCU100       4*1کابل               26

CCA10068,803          4*1/5کابل          44سفارشیCU100       4*1/5کابل           27

CCA 10089,475          4*2/5کابل          45سفارشیCU100       4*2/5کابل           28
قیمتمتراژشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف
سفارشیCCA     100     1*0/75سیم برق افشان      56سفارشیCU100     1*0/75سیم برق افشان      47

سفارشیCCA    100     1*1سیم برق افشان            57سفارشیCU100     1*1سیم برق افشان            48

CCA   10015,099     1*1/5سیم برق افشان        CU10055,93458     1*1/5سیم برق افشان        49

CCA  10019,536     1*2/5سیم برق افشان        CU 10088,22559     1*2/5سیم برق افشان        50

CCA    10025,669     1 *4سیم برق افشان           60سفارشیCU100     1*4سیم برق افشان            51

CCA   10035,462     1 *6سیم برق افشان           61سفارشیCU100     1*6سیم برق افشان            52

سفارشیCCA  100     1 *10سیم برق افشان         62سفارشیCU100     1*10سیم برق افشان          53

سفارشیCCA   100     1*16سیم برق افشان          63سفارشیCU100     1*16سیم برق افشان          54

قیمتمتراژشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف

TB30535,825 (CCA 64بافت-0.52مغزی مس )RG59+2Cکابل50028,65972(CCA 64بافت -0.6مغزی مس )   RG59کابل 64

0.5*230537,393(CCA 64بافت-0.6مغزی مس)RG59+2Cکابل50036,58173(CCA 96بافت-0.7مغزی مس)     RG59کابل 65

0.5*230548,807(CCA96بافت-0.7مغزی مس )RG59+2Cکابل50037,89774(CCA 96بافت-0.7مغزی مس)دوفویل    RG59کابل 66

0.75*230552,076(CCA 96بافت-0.7مغزی مس )RG59+2Cکابل50051,92575(CCA144بافت-0.8مغزی مس ) دوفویلRG59 کابل 67

0.75*230557,662(CCA144بافت-0.7مغزی مس )RG59+2Cکابل50044,86876(CCA 96بافت-مغزی مس )        RG58 کابل 68

30529,690(CCAتمام 64بافت-0.7مغزی )RG59+2Cکابل0.5*2 (TB)30548064.877(CCA96بافت-0.7مغزی مس )RG59+2Cکابل69

30534,877(CCAتمام 96بافت-0.8مغزی مس )RG59+2Cکابل7078

10025,816((cca تمام 64بافت0.90مغزی )   C 4/5آنتن 7179

قیمتمتراژشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف

CAT6 sftp  (cu)       (0.48)50076,431کابل شبکه   CAT6 UTP  (CU)      (0.48)30562,88883کابل شبکه   80

500135,000(باتست)     CAT6 sftp   (cu)کابل شبکه   30582,00084(با تست)   CAT6 UTP   (CU)کابل شبکه   81

CAT6 sftp   (cca) 50039,947کابل شبکه CAT6 UTP   (CCA) 30526,40485کابل شبکه 82

30597,088اوت دورتک جکتCAT6 sftp  (cu) (0.48)کابل شبکه  305105,62186 جکت2اوت دورCAT6 sftp  (cu) (0.48)کابل شبکه  

قیمتنوعشرح کاالردیفقیمتمتراژشرح کاالردیف

50013,591(CCA) (2*2*0.50)زوج هوایی    2کابل50044,88896(CU)(CC 0/50 ارت 2*2*0.60)زوج هوایی2کابل87

50016,802(CCA)(2*2*0.60)زوج هوایی     2کابل500call97(CU) (2*2*0.60)زوج هوایی       2کابل88

30029,425(CCA)(4*2*0.60)زوج هوایی     4کابل300call98(CU) (4*2*0.60)زوج هوایی       4کابل89

25039,914(CCA)(6*2*0.60)زوج هوایی     6کابل250call99(CU) (6*2*0.60)زوج هوایی       6کابل90

25061,022(CCA)(10*2*0.60)زوج هوایی 10کابل250call100(CU) (10*2*0.60)زوج هوایی   10کابل91

50017,763 (CCA) (2*2*0.60)زوج زمینی    2کابل500call101(CU) (2*2*0.60)زوج زمینی       2کابل92

30027,770 (CCA) (4*2*0.60)زوج زمینی    4کابل300call102(CU) (4*2*0.60)زوج زمینی       4کابل93

25040,992 (CCA) (6*2*0.60)زوج زمینی    6کابل250call103(CU) (6*2*0.60)زوج زمینی       6کابل94

25059,993 (CCA) (10*2*0.60)زوج زمینی10کابل250call104(CU) (10*2*0.60)زوج زمینی   10کابل95
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***لیست قیمت سیم و کابل و کواکسیال و کابل شبکه شرکت بهتا پدیده البرز*** 1401/01/21

 CU / CCAسیم نایلون 

                                                                       CU / CCA                                                                        کابل کواکسیال   

 CU /CCAکابل  شبکه 

CU/ CCAکابل مخابراتی 

                                                                     CU / CCA                                                                   کابل برق   



قیمتنوعشرح کاالردیفقیمتنوعشرح کاالردیف

262,000مشكي29 نمره فلکسی87,0006مشكي11 نمره فلکسی1

405,000مشكي36 نمره فلکسی96,0007مشكي13 نمره فلکسی2

520,000مشكي42 نمره فلکسی116,0008مشكي16 نمره فلکسی3

650,000مشكي48نمره فلكسي152,0009مشكي21 نمره فلکسی4

228,00010مشكي25 نمره فلکسی5

قیمتنوعشرح کاالردیفقیمتنوعشرح کاالردیف

299,250فلكسي37دارنمره عایق بست114,50016فلکسی18نمره دار عایق بست11

3611,750فلكسي47دارنمره عایق بست135,00017فلکسی20نمره دار عایق بست12

4212,500فلكسي50دارنمره عایق بست165,50018فلکسی22نمره دار عایق بست13

4813,250فلكسي53 نمره دار عایق بست216,25019فلکسی25نمره دار عایق بست14

257,000فلکسی28نمره دار عایق بست15

قیمتنوعشرح کاالردیفقیمتنوعشرح کاالردیف

89,000پالستیكيالکان10*10 روکار تقسیم جعبه21

117,000پالستیكيالکان10*15 روکار تقسیم جعبه22

200,000پالستیكيالکان15*20 روکار تقسیم جعبه23

15ABS295,000*15  باكس سی تقسیم جعبه24

قیمتنوعشرح کاالردیفقیمتنوعشرح کاالردیف

متریA97,500501/5 كیفیت پیچی BNC فیش25      HDMI 235,000 کابل

متریA65,000513 كیفیت پرسی BNC فیش26      HDMI 425,000 کابل

متریA19,375525 كیفیت نری فیش27      HDMI 750,000 کابل

متریA23,7505310 كیفیت مادگی فیش32      HDMI 1,162,500 کابل

متریAMP111,8755415سانتي30 كورد پچ33      HDMI 1,762,500 کابل

متریAMP111,8755520سانتي 50 كورد پچ34      HDMI 2,700,000 کابل

متریAMP133,1255630متری1 کورد پچ35      HDMI 7,000,000 کابل

متریAMP175,3135750متری2 کورد پچ36      HDMI 0 کابل

231,250متري1/5USB طول افزایشAMP212,50058متری3 کورد پچ37

0متري2USB طول افزایشAMP286,87559متری5 کورد پچ38

350,000متري3USB طول افزایشAMP478,12560متری10 کورد پچ39

687,500متري5USB طول افزایشAMP669,37561متری15 کورد پچ40

3,125,000متري10USB طول افزایشAMP860,62562متری20 کورد پچ41

0متري15USB طول افزایشAMP1,232,50063متري30 كورد پچ42

0متري20USB طول افزایشAMP1,678,75064متري40 كورد پچ43

متری441/5  VGA کابل AMP200,0006525 طول افزایشUSB0متري

متری453  VGA کابل AMP412,5006630 طول افزایشUSB0متري

متری465  VGA کابل AMP600,00067500,000امپر2 اداپتور

متری4710  VGAکابل AMP1,162,500682,562,500امپر10 اداپتور

متری4815  VGA کابل AMP1,937,500693,162,500امپر20 اداپتور

متری4920  VGA کابل AMP3,062,500703,337,500امپر30 اداپتور
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(1401/01/21)لیست قیمت لوازم جانبی بهتا پدیده البرز 
لیست قیمت لوله فلکسی

بست فلکسی

لیست قیمت جعبه تقیسم 

لیست قیمت اکسسوری
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