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Ankara kanal görüntüleme h�zmet�, ev�n�z�n veya �şyer�n�z�n kanal s�stem�nde b�r sorun olup olmadığını tesp�t
etmeye yardımcı olacak değerl� b�r çalışmayı �çer�r. Belk� sürekl� taşan b�r tuvalet�n�z var. Veya lavabolardak� su
esk�s� g�b� hızlı b�r şek�lde boşalmıyor. Kötü b�r koku da h�ssetm�ş olab�l�rs�n�z. Bunların heps� kanal s�stem�nde b�r
tıkanıklık olduğuna �şarett�r ve yardım �ç�n b�r tes�satçıya �ht�yacınız olacaktır.

Özdoğan V�danjör, Ankara kanal görüntüleme c�hazları sayes�nde tüm tıkanıklıklarda hızlı ve etk�l� sonuçlar elde
etmekted�r. Bu c�hazlar hakkında b�lg� ed�nmen�z, ev�n�ze ya da t�car� gayr�menkulünüze geld�ğ�m�zde neler
yapab�leceğ�m�z� önceden b�lmen�z �ç�n öneml�d�r.

Ankara Kanal Görüntüleme ve Raporlama H�zmetler�

Ankara kanal görüntüleme h�zmetler�nde, boruları �ncelemek ve olası tıkanıklığın yer�n� bulmak �ç�n teknoloj�k
c�hazlar kullanıyoruz. Bu c�hazlara; kanal görüntüleme kamerası, boru �ç� görüntüleme kamerası veya p�maş
görüntüleme kamerası da den�lmekted�r. Görüntüleme c�hazlarının en öneml� avantajı; kanallara hac�msel olarak
büyük c�s�mler, molozlar, ağaç kökler� veya çeş�tl� atıklar g�rd�ğ�nde bunu hemen tesp�t etmes�d�r.

Ankara kanal görüntüleme h�zmetler�nde, boruları �ncelemek ve olası tıkanıklığın yer�n� bulmak �ç�n teknoloj�k
c�hazlar kullanıyoruz. Bu c�hazlara; kanal görüntüleme kamerası, boru �ç� görüntüleme kamerası veya p�maş
görüntüleme kamerası da den�lmekted�r. Görüntüleme c�hazlarının en öneml� avantajı; kanallara hac�msel olarak
büyük c�s�mler, molozlar, ağaç kökler� veya çeş�tl� atıklar g�rd�ğ�nde bunu hemen tesp�t etmes�d�r.

Kanal Görüntüleme İşler�nde Kullanılan Araçlar

Ankara kanal görüntüleme �şler�nde 360 derece döneb�len kameraları ve yer üstüne s�nyal gönderen konum
c�hazlarını kullanıyoruz. Kamera başlıklarının her yöne döneb�l�yor özell�kte olması, kanalların �çer�s�nde kapsamlı
b�r şek�lde denet�m yapılmasını sağlamaktadır. S�nyal gönderen c�hazlar �se kameranın yer altında nerede
olduğunu tak�p eder. Böylel�kle h�çb�r yer� kırmadan etk�l� b�r çalışmayla kanal görüntüleme h�zmet� sağlanmış
olur.

Kanal Görüntüleme C�hazları Nerelerde Kullanılır?

Kanallardak� bacaların görüntülenmes�nde: P�s suların g�deb�lmes� �ç�n b�na çıkışlarına konan bacalar
vardır. Kontrol ve ac�l müdahale �ç�n bu bacalara �ht�yaç duyulur. Kanal görüntüleme c�hazları sayes�nde
bacalarda b�r problem olup olmadığı kontrol ed�l�r.
Kanal�zasyon borularındak� eğ�m�n ölçülmes�nde: Kanal�zasyon hattındak� borular, yerçek�m� gücünden
faydalanarak görev�n� yaparlar. Borulara herhang� b�r c�s�m g�rd�ğ�nde, hat yokuş aşağı döşend�ğ� �ç�n bu
c�s�m boru s�stem�nden akar g�der. Eğer bu eğ�m doğru uygulanmamışsa c�s�m, atık arıtma merkez�ne
ulaşmayacağı �ç�n borularda tıkanıklığa neden olur. Kanal görüntüleme c�hazları, eğ�m�n ölçülmes�nde
kullanılan son derece teknoloj�k araçlardır.
Kanal�zasyon borularında tıkanıklık olup olmadığının tesp�t�nde: Kanal�zasyon hatlarının problems�z
çalışab�lmes� �ç�n hat �çer�s�nde b�r tıkanma olmaması gerek�r. Görüntüleme araçları eğer b�r tıkanıklık varsa
yer�n� tesp�t etmekte uzmandır.

Kanal Görüntüleme H�zmet� Kaç Saat Sürer?



Kanal görüntüleme kamerası borulardan kıvrılarak geçer ve tıkanıklığın olduğu yere kadar �lerler. Bu nedenle
kanal görüntüleme h�zmet�n�n ne kadar süreceğ� tıkanıklığın, s�stem�n neres�nde olduğuna bağlıdır. Kameranın
aldığı görüntüler, b�r mon�törden �zlen�r. Ve problem bulunduğunda kanal açma çalışmaları �ç�n �şlemlere başlanır.

Hang� Durumlarda Kanal Görüntüleme Gerekl�d�r?

Kanallarda sürekl� b�r tıkanıklık meydana geld�ğ�nde,
İnşaatların yapım esnasında,
Mekan�k kanal�zasyon bağlantı hatalarında,
Drenaj sorunlarında,
Dökme dem�r veya PVC boru kaçaklarında,
G�derler�n ver�ml� b�r şek�lde çalışmadığı süreçlerde kanal görüntüleme �şlem� gerekl�d�r.

Ankara Kanal Görüntüleme F�yatları

Yaşadığınız soruna bağlı olarak f�rmaların s�ze sunacağı, Ankara kanal görüntüleme f�yatları değ�şecekt�r. Bazen
çok küçük sorunlarda tek başına b�r kanal görüntüleme kamerası yeterl� olab�l�yorken, bazen de çözüme ulaşmak
�ç�n �k�nc�l araçlar kullanılab�l�yor. Ancak ş�rket�m�z, Ankara kanal görüntüleme f�yatları kapsamında
müşter�ler�m�ze da�ma makul ücret tekl�f�nde bulunmaktadır.

F�yatlandırmalarımızı yaparken, müşter�ler�m�z�n mal�yetten tasarruf etmeler�n� önems�yoruz. Bu nedenle sorunu
�nceleyerek, kullanacağımız aygıtlara ve �ş yüküne bağlı olarak en uygun f�yatlarda tekl�fler sunuyoruz. Özdoğan
V�danjör �let�ş�m numarası üzer�nden b�zlere ulaşırsanız, karşılaştığınız tüm sorunlara en uygun ve en etk�l�
çözümler üreteceğ�m�ze em�n olab�l�rs�n�z.

Ankara Kanal Görüntüleme İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara kanal görüntüleme �şlemler�, kanallara kameraların gönder�lmes� ve kanal �çer�s�ndek� potans�yel
kusurun ekrana yansıtılması g�b� b�rkaç aşamadan oluşur. Bunun �ç�n saha personeller�m�z b�r robota b�r kamera
monte ederek, kanal �ç�nde bu robotun �lerlemes�n� sağlar. Bu çalışmanın amacı, kanal �ç�ndek� süreks�zl�kler�n
otomat�k olarak tesp�t ed�lmed� ve tıkanmış olan bölgen�n konumunu öğrenmekt�r.

Tekn�syenler alınan görüntüler� �nceler. Problem�n�n neden�n� ve çözüm yollarını ele alırlar. Ardından kanalın
�şlev�n� sağlaması �ç�n gerekl� çalışmaları başlatırlar. Kanal açma �şlem�nde de, son teknoloj�k ek�pmanlar
kullanan f�rmamız kısa sürede tem�zleme, tam�r ve onarım çalışmalarını da gerçekleşt�r�r.

Ankara Kanal Görüntüleme H�zmet�n�n Profesyonel B�r F�rmadan Alınması Neden
Öneml�d�r?

Kanalların �şlev�n� yapab�lmes�, altyapı s�stemler�n�n düzgün çalışab�lmes� �ç�n oldukça öneml�d�r. Kanallar
sayes�nde �şletme ve evsel atıklar, tek merkezde toplanır. Bu atıkların �mha ed�leb�lmes� �ç�n kanallarda herhang�
b�r tıkanıklık olmaması gerekmekted�r.
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Söz konusu tıkanıklık sadece altyapı s�stemler�n� değ�l, aynı zamanda p�s suların çevreye yayılmasından dolayı
�nsan sağlığını da olumsuz etk�ler. Bu nedenle herhang� b�r tıkanıklığın, kanal görüntüleme c�hazları sayes�nde
hemen tesp�t ed�lerek açılması gerekl�d�r. Ancak bu h�zmet�n profesyonel b�r f�rmadan alınması da çok öneml�d�r.
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Per�yod�k Kanal Görüntüleme H�zmet� Ned�r?

Ev ve t�car� gayr�menkul g�b� alanlarda lavabo g�derler�ne suda çözülemeyen yabancı c�s�mler�n atılması, yağmur
ve sel g�b� doğa olaylarının etk�s�yle kanal�zasyonlara çamur ve taş b�r�kmes� zamanla kanalların per�yod�k �şlev�n�
kaybetmes�ne neden olmaktadır. Bu nedenle bel�rl� sürelerde kanal �çer�s�nde düzenl� akışın devam ed�p
etmed�ğ�n� görüntülemek gerek�r. Bunun �ç�n per�yod�k kanal görüntüleme h�zmet�nden faydalanılır.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Kanal görüntüleme araçları �le per�yod�k bakımların yaptırılması;

P�maş �çer�s�ndek� çatlak ve kırık yerler�n tesp�t ed�lerek su sızıntılarının engellenmes�,
Tıkanıklık yaratan atık ve c�s�mler�n bulunup kanal �çer�s�nden çıkarılması,
Tıkalı olan kanallara bağlı olarak su baskınlarının oluşmaması,
İler�de daha büyük altyapı sorunlarının çıkmaması ve onarım masraflarının m�n�muma �nd�r�lmes�,
Kanal�zasyon s�stem�n�n �şlev�n� y�t�rmemes� ve düzenl� akışın sağlanab�lmes� �ç�n çok öneml�d�r.

Per�yod�k Kanal Görüntüleme Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k Kanal Görüntüleme Ücretler� Ne Kadar?

Ankara Kanal Görüntüleme H�zmet�nde Uzman F�rma

Özdoğan V�danjör, Ankara kanal görüntüleme sektöründe en b�l�nd�k ve en başarılı f�rma olarak görülmekted�r.
Bunun en öneml� nedenler�; %100 çözüm odaklı çalışmalar yürütmem�z, her zaman müşter� memnun�yet�ne
özen göstermem�z, teknoloj�k gel�şmeler� yakından tak�p etmem�z ve alanında uzman personellerle
çalışmamızdır.

Ankara’da Kanal Görüntüleme H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’nın her bölges�ne destek sağlayab�lmek �ç�n araç f�lomuzu olab�ld�ğ�nce gen�şlett�k. Aynı zamanda
personel sayımızda, aynı anda b�rçok bölgede altyapı sorunlarına çözüm üreteb�lecek kadar fazladır. Ankara’da
kanal görüntüleme h�zmet� sunduğumuz �lçeler aşağıda yer almaktadır.

Altındağ
Polatlı
Yen�mahalle
Ayaş
Gölbaşı



Beypazarı
Çankaya
Çubuk
Et�mesgut
Keç�ören
Akyurt
Balâ
Çamlıdere
Haymana
Mamak
Kızılcahamam
Pursaklar
S�ncan
Şerefl�koçh�sar
Elmadağ
Kalec�k
Nallıhan
Kahramankazan
Güdül
Evren

Özetle Ankara Kanal Görüntüleme Ned�r?

Kanal görüntüleme çalışmaları, yen�l�kç� b�r �nceleme yöntem�d�r. Ankara kanal görüntüleme h�zmet� sunan
f�rmamız, bu yen�l�kç� çalışmalar sayes�nde kanallardak� olası problemler� anında çözüme kavuşturmaktadır.
Kameralı kanal görüntüleme alanındak� eğ�t�mler�n� en üst dereceyle tamamlayan b�r kadroya sah�b�z. Donanımlı
c�hazlarımızla b�rl�kte ek�p arkadaşlarımız �lg�l� çalışma alanına geld�kler�nde, kanal �ç�ndek� tıkalı yer� nokta akışı
bulmaları çok kısa sürmekted�r. Bu şek�lde hızlı ve hatasız �şlemler yapılarak, her da�m müşter� memnun�yet�
sağlanmaktadır.

Ankara’da kameralı kanal görüntüleme h�zmet�ne �ht�yaç duyarsanız f�rmamızla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. S�z� bu
sorundan hemen kurtarab�lmek �ç�n personeller�m�z zaman kaybetmeden verm�ş olduğunuz adrese geleceklerd�r.
Ankara kanal görüntüleme çalışmalarını hızlıca yürüterek, mümkün olan en kısa sürede s�z�n ve çevren�z�n
sağlığını tehd�t eden kanal tıkanıklarını açacaktırlar. S�zlere en �y� h�zmet� sağlamak �ç�n haftanın her günü ve her
saat� �ş�m�z�n başındayız.
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