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Ankara logar tem�zleme �ç�n �k� farklı yere başvuru yapab�l�rs�n�z. İlk seçenek kamuya bağlı alanlar �ç�n
beled�yeye başvurmaktır. D�ğer� �se özel mülklerdek� logarlar �ç�n altyapı tem�zl�ğ� yapab�lecek kadar donanımlı
araçlara sah�p olan f�rmalardır. Fakat logar tem�zl�ğ� yapacak olan f�rmanın, mutlaka altyapı �şler�nde deney�ml�
olması ve son derece t�t�z çalışmalar gerçekleşt�r�yor olması gerekmekted�r.

Ankara Logar Tem�zleme ve Logar Tıkanıklığı Önleme

Ankara logar tem�zleme �şlem�n�n bel�rl� aralıklarla yapılması, logar tıkanıklığının önlenmes� �ç�n gerekl�d�r.
Logarları, b�nalardan gelen atıkların b�r�kt�ğ� b�r depo g�b� düşüneb�l�rs�n�z. Bu nedenle su �çer�s�nde er�meyen atık
malzemeler�n logar borularının �ç�nde kalması s�stem�n tıkanmasına neden olur. Ayrıca sert c�s�mler ve atık yağlar
da, kanallarda b�r�kerek tıkanıklık yaşanmasına sebep olur.

Tüm bunların sonucunda atıklardan dolayı ağır b�r koku oluşur. Bu �nsan sağlığını da tehd�t eden b�r unsurdur.
Logarın yer� bell�yse hemen müdahale ed�leb�l�r. Ancak yer� bell� olmayan s�stemler �ç�n tesp�t etme sürec� de
gerekmekted�r. Bu nedenle logar tıkanıklığı önleme b�l�nc�ne sah�p şahs� mülk ve �şletme sah�pler�n�n bel�rl�
per�yotlarla logar tem�zleme h�zmet� alması öneml�d�r.

Günümüzde bu tür �ht�yaçların karşılanması �ç�n kend� bünyes�nde logar tem�zleme aracı bulunduran b�rçok f�rma
mevcut. Fakat uygun f�yata, kal�tel� h�zmet almak �ç�n Özdoğan Grup h�zmetler�nden yararlanmanızı tavs�ye
eder�z. Ek�b�m�z altyapı h�zmetler�nde yılların verm�ş olduğu deney�m ve %100 garant�l� logar
görüntülemec�hazları sayes�nde, yer� bell� olan ve olmayan tüm logar s�stemler�ndek� tıkanıklıkları en kısa sürede
açmaktadır.

Ankara Logar Bakım ve Tem�zleme H�zmetler�

Ankara logar bakım ve tem�zleme h�zmetler�, bel�rl� per�yotlarda alınması gereken en öneml� h�zmetlerden b�r�d�r.
Çünkü d�ğer her şeyde olduğu g�b� atık su ve d�ğer su g�derler� �ç�n açılan, bu yeraltı boşluklarının da düzenl�
çalışması �ç�n tem�zl�ğe ve bakıma �ht�yacı olur.

Çamur, yağ b�r�k�nt�s�, kum, çakıl, çöp, çeş�tl� k�myasallar, kanal�zasyon borularında b�r�ken p�s ve atık sular,
logarlarda tıkanmalara neden olab�l�r. Bu nedenle ara ara kanal�zasyon denet�m� yapılarak, öneml� sorunlara yol
açmadan önce logar tem�zl�ğ� yaptırılmalıdır.

Tem�zleme ve Bakım İşler�nde Kullanılan Araçlar

Logar kanalları arasında bulunan boşluklar ve logarların boyutları, konumlandıkları araz�ye göre değ�ş�r. Bundan
dolayı logar tem�zleme ve bakım �şler�nde kullanılan araçlar farklılık göster�r. Özdoğan V�danjör olarak b�zler,
sahaya geld�ğ�m�zde �lk olarak logar yapısını �nceler�z. Ardından yer� bell� olan s�stemler �ç�n özel olarak
donatılmış logar tem�zleme aracımız �le �şleme başlarız.

Logarın yer� bell� olmadığında görüntüleme c�hazını kullanarak, mevcut tıkanıklığı dak�kalar �çer�s�nde tesp�t
eder�z. Kameralı s�stemler �ç�n eğ�t�m alan personeller�m�z, çalışmaları başlatarak en kısa sürede sorunu çözüme
ulaştırmayı başarır.

Logar Tem�zleme H�zmet� Kaç Saat Sürer?
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Özel c�hazlar sayes�nde logar tem�zleme h�zmet�, mümkün olan en kısa sürede gerçekleşt�r�lmekted�r. Özdoğan
V�danjör mesa� saatler� har�c�nde de, ac�l müdahale gerekt�ren alanlara 24 saat kes�nt�s�z h�zmet vermekted�r.
Tem�zl�ğe başlamadan önce personeller�m�z tarafından logar kuyularına bakılarak, �şlem �ç�n gerekl� süre
hakkında b�lg�lend�rme yapılır.

Logar tem�zleme süres� m�n�mum 1 saat olarak düşünülmel�d�r. Bu süre, problem�n büyüklüğüne göre 4
saate kadar yükseleb�l�r.

Ankara Logar Tem�zleme F�yatları

Ankara logar tem�zleme f�yatları kanalların durumuna göre değ�ş�kl�k göster�r. İnternette araştırma yaparken
sab�t ücret tekl�f� veren f�rmalara aldanmayınız. En doğru Ankara logar tem�zleme ücret�n� öğrenmek �ç�n
Özdoğan V�danjör’ü arayarak keş�f yapılmasını talep etmel�s�n�z. Çünkü logar sorunları tek t�p değ�ld�r.

Bazı logarlarda sıvı atık sebeb�yle tıkanıklık olab�l�yor ve yer tesp�t� yapılmadan kısa sürede tem�zl�k �şlem�
yapılab�l�yor. Başka b�r logar s�stem�nde �se katı c�s�mler neden�yle tıkanıklık yaşandığı �ç�n görüntülüme
c�hazlarına �ht�yaç duyulab�l�yor. Bu nedenle b�z� aramanız ve sorununuzun net olarak tesp�t ed�lmes�n� �stemen�z,
en doğru f�yatın ver�lmes� açısından çok öneml�d�r.

Neden Ankara Logar Tem�zleme Öneml�d�r?

1.Kanal�zasyona Müdahale Ed�lemez

Tüm kanal�zasyon s�stem�n�n �şley�ş�n�n düzgün b�r şek�lde devam edeb�lmes� �ç�n logarların tem�z olması
gerekmekted�r. Logar tem�zleme�şlem� zamanında yapılmazsa, büyük tıkanıklıklar meydana gel�r ve
kanal�zasyonda herhang� b�r sorun çıktığında müdahale ed�lemez.

2.S�vr�s�nekler İç�n Üreme Alanı Oluşur

Dünya genel�nde s�vr�s�nekler�n yaydıkları sıtma v�rüsünden dolayı b�rçok �nsan ölmekted�r. Logar tem�zl�ğ�
önemsenmed�ğ� takd�rde kanal �ç�nde b�r�ken atık sular, s�vr�s�nekler �ç�n üreme alanı hal�ne gel�r. Bu da v�rüsün
�nsanlara bulaşması g�b� öneml� b�r r�sk� ortaya çıkarır.

3.Atık Sular Ölümcül Olab�l�r

Logarların yeter�nce tem�z olmaması, zamanla korozyona uğramış boruları çatlatır. Bu çok sık yaşanan ve �nsan
sağlığını doğrudan etk�leyen büyük b�r problemd�r. Çünkü çatlayan borulardan, atık suları sızarak �çme suyuna
karışır. Tüm m�kropların ev ve �şyer� çeşmeler�m�ze gelmes�ne sebep olur.

Araştırmalara göre �shal olarak ölen bebekler�n çoğunluğu atık sulardan kaynaklı hayatını kaybetmekted�r. Bu
nedenle logarlarda b�r�ken atık suları, v�rüs har�c�nde d�ğer hastalıklara da sebep olarak ölümlere neden
olab�l�yor.

Ankara Logar Tem�zleme İşlemler� Hang� Aşamalardan Oluşur?

Ankara logar tem�zleme �şlemler� �ç�n b�ze ulaşırsanız sırasıyla şu aşamalar gerçekleşecekt�r:



Bel�rlenen saatte gel�n�r, logar �çer�s�nde tıkanıklığın ne tür olduğu bel�rlen�r.
Soruna göre mak�ne ucu aparatı seç�l�r. En çok terc�h ed�len aparat, etrafına tazy�kl� su fışkırtan aparattır.
Logar açma mak�nes�n�n ucuna takılan bu aparat, logarın �ç�ne �nd�r�lerek her yöne 360 derecel�k açı �le
tazy�kl� su fışkırmasını sağlar.
Bu şek�lde sıvı atıkların heps� tem�zlenerek, tıkanıklık açılır.
Eğer tıkanıklığın sebeb� katı b�r c�s�m �se operatör farklı aparatlar kullanarak aynı �şlem adımlarını uygular ve
kanalların açılmasını sağlar.
İşlem tamamlandığında s�stem �çer�s�nde yer alan borular, �k�nc� kez kontrol ed�l�r. Böylel�kle logar tıkanıklığı
sorununun kes�n olarak çözüldüğü garant� ed�l�r.

Per�yod�k Logar Tem�zleme H�zmet� Ned�r?

Taşma ve sızıntı g�b� �nsan sağlığını tehd�t edecek unsurların oluşmaması �ç�n logar s�stem�n�n akt�f b�r şek�lde
çalışması gerekmekted�r. Ayrıca logar kuyusunun �ç�nde b�r�ken metan gazları da, herhang� b�r tıkanıklıkta
sıkışacağı �ç�n �lerleyen dönemlerde patlamaya neden olab�l�r. Bu yüzden düzenl� aralıklarla logar s�stem�n�n
tem�zlenmes� oldukça öneml�d�r. Bu �şlem�n planlanarak bel�rl� zamanlarda yapılmasına per�yod�k logar
tem�zleme adı ver�l�r. Per�yod�k logar tem�zleme h�zmet�n�, çok uygun f�yatlara b�zden alab�leceğ�n�z� unutmayın.

Per�yod�k Bakımlar Neden Yapılmalıdır?

Per�yod�k bakımlar aksatılmadan yapıldığı zaman; yoğun yağış, sert rüzgar sebeb�yle logardan �çer� sızan ağaç
yaprakları, çöpler, çamur ve yağ g�b� sıvı atıklar boruları tıkamadan önce müdahale ed�lm�ş olur.

Per�yod�k Logar Tem�zleme Ücretler� Ne Kadar?

Per�yod�k logar tem�zleme ücretler� �şlem esnasında kullanılacak olan ek�pmanlara ve �şlem�n b�tme süres�ne göre
değ�şmekted�r. En sağlıklı b�lg�y� almak �ç�n0 312 478 58 71 numarası üzer�nden f�rmamıza ulaşab�l�rs�n�z.

Yıllık Logar Tem�zleme ve Bakım Anlaşması

F�rmamız �le yıllık logar tem�zleme ve bakım anlaşmasıyaparak, çok daha uygun f�yatlara h�zmet alab�l�rs�n�z.
Bu sözleşme kapsamında, bel�rl� aralıklarla uzman ek�pler�m�z logarların tem�zl�ğ�n� profesyonelce yapmaktadır.

Ankara Logar Tem�zleme H�zmet�nde Uzman F�rma

Ankara logar tem�zleme araştırması yaparken b�rçok f�rmaya ulaşab�l�rs�n�z. Ancak logarlar neml� alanlar olduğu
�ç�n geleneksel tem�zleme mak�neler�n�n kullanımına uygun değ�ld�rler. Bu nedenle teknoloj�k araçlara, deney�ml�
personellere ve yüksek hızda tem�zl�k yapab�len vakum pompalarına sah�p olduğumuz �ç�n Özdoğan V�danjör �le
�let�ş�me geçmen�z, kal�tel� h�zmet alab�lmen�z açısından öneml� olacaktır.

Ankara logar tem�zl�ğ� �ç�n h�zmet alanlarımız;

Özel mülkler,
Alışver�ş merkezler�,
Çok katlı b�nalar,
Hastaneler,
T�car� yemekhaneler,



S�teler,
Plazalar,
İşletmeler,
Fabr�kalardır.

Ankara’da Logar Tem�zleme H�zmet� Sunduğumuz İlçeler

Ankara’da logar tem�zleme h�zmet� sunduğumuz �lçeler şunlardır:

S�ncan, Keç�ören, Altındağ, Et�mesgut, Kalec�k, Yen�mahalle, Çamlıdere, Nallıhan, Haymana, Polatlı, Çankaya,
Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Şerefl�koçh�sar, Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, Çubuk, Evren, Pursaklar, Güdül,
Akyurt, Balâ, Kahramankazan

Bu bölgelerden logar tem�zleme �ç�n h�zmet almak �sted�ğ�n�z zaman f�rmamıza ulaşab�l�r ve aklınıza takılan tüm
soruları müşter� tems�lc�m�ze �leteb�l�rs�n�z. Yapılacak olan �şlemler, f�yatlar, yıllık anlaşma ve benzer� konularda
bütün detayları tems�lc�m�zden öğreneb�l�rs�n�z.

Özetle Ankara Logar Tem�zleme Ned�r?

Özetle Ankara logar tem�zleme, Ankara �l merkez� ve �lçeler�nde tıkanmış b�r logarı teknoloj�k ek�pmanlar
sayes�nde açma �şlem�d�r. Tıkanmış olan logarlara el �le müdahale etmek çok tehl�kel�d�r. Bu nedenle
tem�zlenmes� gereken bölge �ç�n profesyonel yardım alınması gerekl�d�r.

Özdoğan V�danjör, Ankara logar tem�zleme konusunda garant�l� ve sözleşmel� h�zmet veren kurumsal b�r f�rmadır.
Müşter�ler�m�ze kes�nt�s�z h�zmet sağlayab�lmek �ç�n araç f�lomuzu gen�ş tutmaktayız. Böylel�kle planlı veya ac�l
müdahale gerekt�ren tüm sorunlarda, ek�pler�m�z� yönlend�rerek kısa zamanda problem�n�z� çözmektey�z.
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