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Logar, kanal�zasyon s�stem�ne er�şmek �ç�n yeraltında �nşa ed�lm�ş alandır. Logarlar yardımıyla kanal�zasyon
hatlarının denetlenmes�, yıpranan boruların değ�şt�r�lmes� ve bakımı sağlanır. Kontrol sırasında b�r tıkanıklık �le
karşılaşılırsa, logar açma �şlem� uygulanarak kanalların tem�zl�ğ� yapılır ve tıkanıklık g�der�l�r.

Ankara logar açma h�zmet�nde profesyonel çözümler sunan Özdoğan V�danjör, gerekl� tüm �z�nler� aldıktan
sonra güvenl� b�r çalışma alanı oluşturarak logar tem�zl�ğ� yapmaktadır. Logar tıkanıklıkları, genell�kle kötü koku
yayılmasıyla ve yeraltı s�stemler�n�n ver�ml� çalışmamasıyla anlaşılır. Bu tarz problemlerle karşılaştığınızda, b�zler�
arayarak profesyonel yardım alab�l�rs�n�z.

Ankara Logar Açma ve Logar Tıkanıklığı Önleme

Logar tıkanıklıklarında yanlış b�r �şlem uygulanması, kanal�zasyon borularının hasar almasına ve daha çok
yıpranmasına yol açar. Bu da, tad�latın daha mal�yetl� olacağı anlamına gel�r. Bu nedende logar tıkanması �lk fark
ed�ld�ğ�nde, altyapı s�stemler�nde uzman b�r f�rmayla anlaşarak soruna hemen müdahale ed�lmes� sağlanmalıdır.

Ankara logar açma h�zmet�n� özel kameralı c�hazlar yardımıyla profesyonell�kle sunan f�rmamız, logar tem�zl�ğ�n�
mümkün olan en kısa sürede gerçekleşt�rmekted�r. Tem�zl�k aşamasından sonra logar tıkanıklığı önleme
amacıyla tüm hatların tam�r� ve bakımı yapılmaktadır. Böylel�kle aşırı tıkanma olmadığı sürece b�r sonrak� bakıma
kadar logarların ver�ml� b�r şek�lde çalışması planlanır.

Logar Tıkanmalarının Nedenler� Nelerd�r?

Logar tıkanmalarının yaygın sebepler� vardır. Bunlardan bazıları şöyled�r:

Esk� ve yıpranmış borulardan dolayı kanal�zasyon hattının çökmes�.
Kanal�zasyon ana s�stem�nde yabancı c�s�mler�n, yağ veya çamur kalıntılarının b�r�kmes�.
Kanal�zasyon s�stem�ne ağaç kökler�n�n g�rmes�.
Bölge logar s�stem�nde b�r arıza oluştuğunda yanlış müdahale ed�lerek borulara zarar ver�lmes�.
Yasal olmayan yollardan boru bağlantı yapılması ve bu borulardan kanal�zasyon s�stem�ne artıkların g�rmes�.

B�reysel olarak logar tıkanıklığı önleme �ç�n ne yapab�l�r�m d�yorsanız, öncel�kle kanal�zasyon borularınızın yıllık
bakımını mutlaka yaptırmalısınız. Ağaç kökler�n�n hattı tıkamasına engel olmak �ç�n kanal�zasyon hattının
yakınına büyük ağaçlar d�kmemel�s�n�z. Yağ g�b� kanal boruları �ç�nde toplanıp, sertleşecek maddeler� g�derlere
atmak yer�ne çöpe atmalısınız.

Ev�n�zde ya da �şyer�n�zde hasar görmüş borular varsa sorunu g�dermek �ç�n b�r tes�satçıyla �let�ş�me
geçmel�s�n�z. Kırılan veya aşınmış olan boruları değ�şt�rmen�n mal�yet�, logar tıkanması mal�yet�nden daha düşük
olacaktır. Son olarak altyapı s�stem�ne kend�n�z b�r bağlantı yaparak, bölge hattının tıkanmasına neden olmayın.
Bu zaten yasadışı b�r �şlemd�r. Ev�n�z� veya �şyer�n�z� yen� satın aldıysanız, bağlantıları kontrol etmes� �ç�n b�r
tes�satçıya danışmalısınız.

Logar Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Ankara logar açma h�zmet� vermekte olan f�rmamız, logar tem�zleme �şler�nde v�danjör araçlarını kullanmaktadır.
Terc�h ed�lecek olan v�danjör, logar çeş�d�ne ve tıkanıklığın durumuna göre bel�rlen�r. Üç t�p logar çeş�d�



bulunmaktadır. Bunlardan �lk� genell�kle fazla traf�ğ�n olmadığı yerlere konumlandırılan, 75-90 cm arasında b�r
der�nl�ğe sah�p olan sığ logarlardır. Standart m�n� t�p v�danjörler �le bu t�p logar açma�şlemler� gerçekleşt�r�leb�l�r.

150 cm der�nl�ğe sah�p ve kare şekl�nde olan logarlara normal logar den�r. Bu logarlarda tıkanma olması
durumunda kaset t�p v�danjörler kullanılab�l�r. Son olarak çok ağır b�r kapakla örtülen der�n logarlar vardır. Bu
logarlar, 150 cm’den daha büyük der�nl�ğe sah�p oldukları �ç�n ver�ml� b�r vakumlama �şlem� yapılarak
tem�zlenmes� gerek�r. Bu t�p sorunlarda teleskop�k em�ş boomlu v�danjörler kullanmaktayız. D�ğer araçlara göre
daha donanımlı ve daha kullanışlı araçlardır.

Logar tem�zleme �ç�n seçenekler arasında farklı araçlarda bulunmaktadır. Bu nedenle logar t�p� �ncelenerek,
kullanılacak olan araçlar hakkında karar ver�lmes� daha doğru olacaktır.

Logar Açma H�zmet� Kaç Saat Sürer?

Logarın konumu, der�nl�ğ�, aşağı �nme şartları ve tıkanıklığın yoğunluğu logar açma süres�n� değ�şt�ren
etkenlerd�r. Bu nedenle logar açma h�zmet� kaç saat sürer soruna net b�r yanıt ver�lemez. Özdoğan V�danjör’ü
arayarak yer�nde tesp�t yapılmasını ve �şlem önces�nde süreyle �lg�l� b�lg� ver�lmes�n� �steyeb�l�rs�n�z. Tıkanıklığın
c�dd�yet�, h�zmet�n tamamlanması �ç�n geçen sürey� bel�rler.

Ankara Logar Açma F�yatları

Ankara logar açma f�yatları �şlemde kullanılacak olan araçlar, malzemeler ve �şç�l�k mal�yet�ne göre hesaplanır.
Tıkanıklığın yer� bell�yse ve er�ş�leb�l�rl�ğ� kolaysa, �şlem�n kaç saat süreceğ� hesaplanarak logar açma ücret�
bel�rlen�r. Daha c�dd� tıkanmalarda ve ac�l �şlerde �se logar açmak daha mal�yetl�d�r. Özell�kle ana hatta
er�ş�mlerde zorluk yaşatacak b�r tıkanma söz konusuysa f�yat daha da yüksel�r.

Daha öncede bel�rtt�ğ�m�z g�b� logarların �şlev�ne göre der�nl�kler� farklıdır. Sığ logarlarda yan� 2,3 f�t der�nl�ğe
sah�p olan s�stemlerde tıkanıklığın yer�n� tesp�t etmek daha kolayken, der�n olarak sınıflandırılan s�stemlerde 150
cm'den daha der�n b�r logar söz konusu olduğu �ç�n yer tesp�t�n�n süres� uzayab�l�r. Bu nedenle Ankara logar
açma f�yatları, çalışma süres�yle doğrudan orantılıdır.

Neden Ankara Logar Açma İşlem� Öneml�d�r?

Logarın ana �şlev�, kanalları tem�zlemek ve denetlemek �ç�n er�ş�leb�l�rl�ğe �z�n vermekt�r. B�r nev� bakım odası g�b�
düşüneb�l�r. Bu görev�n yer�ne get�reb�lmes� �ç�n logar açma �şlem�n�n hemen yapılması gerekl�d�r. Geçen süre
bakter�ler�n çoğalmasına fırsat ver�r. Ayrıca kötü koku g�derek ağırlaşarak tüm çevreye yayılır.

Ankara Logar Açma İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Özdoğan V�danjör uzman kadrosuyla b�rl�kte Ankara logar açma �şlemler�n� şu şek�lde gerçekleşt�rmekted�r:

Yer�nde �nceleme yaparak sorunun ne olduğu bulunur.
Yapılması gereken �şlemler, h�zmet alan k�ş� ya da kuruma anlatılır.
Tıkanıklık durumuna göre kullanılacak olan araç ve malzemeler tem�n ed�l�r.
Gerekl� hazırlıkları yaptıktan sonra logar tem�zleme �şlem� gerçekleşt�r�l�r.

Tıkanmadan kaynaklı hasar görmüş borular varsa onarılarak bakımı yapılır.



Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Logar s�stem�n�n düzgün çalışmasını sağlamak ve toplum güvenl�ğ�n� tehd�t edecek unsurları ortadan kaldırmak
�ç�n logarların düzenl� bakımının yaptırılması çok öneml�d�r. Per�yod�k bakımlar şu nedenlerden dolayı mutlaka
yaptırılmalıdır:

Logar s�stem�n�n hem çıkış, hem de g�r�ş borularında herhang� b�r kalıntı olup olmadığını kontrol etmek.
Logar kapağındak� ızgara açıklığında, duvarlarda ve logar �ç�nde büyük katı c�s�mler�n olmadığından em�n
olmak.
Logar kapağında herhang� b�r hasar, kırık veya çatlak olup olmadığını ve üst levha üzer�ne h�zalı b�r şek�lde
oturduğunu kontrol etmek.
Yapının �ç kısımlarında ağaç kökler�n�n, ölü hayvanlar ve k�rlet�c� maddeler�n bulunmadığından em�n olmak.
Yapının kend�s�n�n sağlamlığını, tüm boruların hasarsız b�r şek�lde güvenle bağlı olduğunu ve olası b�r
tehl�keye engel olab�lmek �ç�n logar kapağının sıkıca takıldığını doğrulamak.
Logar �çer�s�ndek� merd�ven�n güvenl� olmasını sağlamak.

Per�yod�k Bakım Ücretler� Ne Kadar?

Ankara logar açma h�zmet� �ç�n nasıl k� müşter� memnun�yet�n� ön planda tutarak uygun f�yata h�zmet
sunuyorsak, per�yod�k bakım ücretler� �ç�n de aynı şey geçerl� olmaktadır. Tes�satın durumuna göre olab�lecek
en uygun f�yata, h�zmet sağlamaktan mutluluk duyarız. D�lersen�z f�rmamız �le �rt�bata geçerek per�yod�k bakım
ücretler� hakkında daha fazla b�lg� ed�neb�l�rs�n�z.

Yıllık Logar Açma ve Bakım Anlaşması

Olası büyük problemler�n önüne geçmek �ç�n yıllık logar açma ve bakım anlaşması yaparak, logar hatlarının
her yıl tem�zlenmes� sağlayab�l�rs�n�z. Ankara logar açma �ş�nde kal�tel� h�zmet veren f�rmamız, yıllık anlaşmalarda
logarların tem�zl�ğ�n� gerçekleşt�rd�kten sonra bakım ve onarıma �ht�yaç duyan borularda gerekl� tad�latı ve
değ�şt�rme �şlem� de yapmaktadır.

Yıllık logar açma �şlem�n�n tekrarlanması sonucunda;

Kanal�zasyon hatlarındak� engeller�n tem�zlenmes�,
Kanal�zasyon s�stem�n�n havalandırılması,
Kanal�zasyon s�stem�n�n yönünün değ�şt�r�lmes� ve uygun uzunluklarda hat döşenmes�n�n kolaylaştırılması
sağlanır.

Ankara Logar Açma H�zmet�nde Uzman F�rma

Ankara logar tıkanıklığı açma �ç�n tüm �şlemler�n resm� prosedürlere uygun olması, çalışanlarımızın
ek�pmanlarının tam olması ve çevren�n emn�yete alınması, b�z�m �ç�n her şeyden öneml� ve öncel�kl�d�r. Bu
koşullar dah�l�nde personeller�m�z �lg�l� bölgeye g�derek, teknoloj�k logar açma c�hazları �le problem� en kısa
sürede çözmeye odaklanır.

Ankara’da Logar Açma H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Özdoğan V�danjör, Ankara’da logar açma söz konusu olduğunda b�rçok bölgede uygun mal�yetl� çözümler
sunmaktadır. Logar açma sürec�, olab�lecek en kısa sürede profesyonel araçlar ve eğ�t�ml� personeller�m�z �le



başarılı b�r şek�lde tamamlanmaktadır. İşte Ankara’da logar açma h�zmet� sunduğumuz �lçeler:

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 Logar Açma Ned�r?

Özetle Ankara logar açma �şlem�; kanal�zasyon denet�mler�n�n, bakımının, havalandırılmasının ve kanal�zasyon
hatlarının yönünün değ�şt�r�lmes� ya da b�rleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� olan bölgen�n tem�zlenmes�d�r. Ayrıca
kanal�zasyon borularının uygun uzunluklarda kurulab�lmes� ve ağaç kökler�, yağlar, katı c�s�mler g�b� atıklardan
dolayı tıkanma yaşandığında müdahale ed�leb�lmes� �ç�n logarların tem�z olması gerekmekted�r.

Her türlü sorunda Ankara logar açma çözümler� �ç�n Özdoğan V�danjör �le �let�ş�me geç�n. F�rmamız geleneksel
yöntemlerden uzak sadece teknoloj�y� kullanarak, uzman kadrosuyla b�rl�kte uygun f�yata logar açma h�zmetler�
sunmaktadır. Amacımız altyapı �şler�nde en �y� şek�lde çalışarak, tamamen yen�l�kç� yöntemlerle logar
tıkanıklıklarını bertaraf etmekt�r. Detaylı b�lg� �ç�n f�rmamızı aramanız yeterl� olacaktır.
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