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Ankara’nın Bala �lçes�nde logar tıkanıklığı açma sorunu pek çok s�te sak�nler� açısından b�l�nmeyen b�r durum
olab�l�yor. Logar dey�nce akla genell�kle beled�ye logarları gel�r. Fakat b�l�nmes� gereken b�r durum �se beled�ye
logarından önce s�te yerler�ne a�t logarlarda bulunuyor. S�telere a�t olan logarlar �le beled�yen�n �lg�lenme g�b� b�r
durumu söz konusu olamaz. B�nalara ve s�telere a�t olan logar kuyuları �le beled�ye �lg�lenmed�ğ�nden dolayı,
herhang� b�r olası logar problemler�nden ötürü s�te yönet�m�, alt yapı h�zmet� veren b�r f�rma arayışına g�rmek
zorundadır. Bala logar açma h�zmetler� �le en �y� şek�lde ve uygun f�yatlı çalışma sağlıyoruz.

Logar kuyuları hem sağlık problemler� açısından hem de tes�sat s�stem�n�n en �y� şek�lde çalışmasından dolayı
oldukça hayat� b�r önem �çer�r. Genelde logar kuyularının bel�rl� aralıklar �le açılması gerek�r. Bu durumun asıl
amacı �se bulunan logar boruları �ç�n kot farkını ayarlamaktan dolayıdır. Aynı zamanda logar kuyularının her
b�r�nde metan gazı b�r�keb�l�yor. Metan gazı sıkışması �se patlamalara sebep olab�l�r. Bu durumu önlemek adına
da logar kapaklarının del�kl� olması gerek�r. Logar kapaklarının del�kl� olması sayes�nde metan gazı dışarıya
doğru atılır. Bu sayede de patlama r�sk� ortadan kalkmış olur.

Genell�kle logarlar pek çok sebepten dolayı tıkanab�l�yor. Logar tıkanmasının en büyük neden� �se logar �çer�s�ne
atılan katı c�s�mlerd�r. Logar �çer�s�ne atılan c�s�mler �se atık suyunun akmasına engel olur ve logar tıkanır. Uzun
yıllar boyu kanallarda oluşan korozyon, kırılma, paslanma ve çatlama g�b� olası durumlarda Logar tıkanıklığına
sebep olur. Bu yüzden logarlar tıkandığı takt�rde hemen müdahale etmek gerek�r. Logar tıkanmasının en öneml�
sebeb� �se logar borusu �çer�s�ne yabancı c�s�mler�n�n atılmasıdır. Böyle durumlarda �se Bala logar açma f�rması
olarak sorunu çözmeye özen göster�r�z.

Logar borusuna �se yabancı c�s�mler�n g�rmes�n�n en büyük başlıca sebeb� b�na sak�nler�nden kaynaklı olur.
Tuvalet �çer�s�ne atılan yabancı c�s�mler�n tuvalet tıkanmasına sebep olması b�le logar borusunda b�r�kerek �ler�k�
durumlarda tıkanıklığa sebeb�yet vereb�l�r. Tuvalet �çer�s�ne atılan c�s�mler�n en başında �se tuvalet kâğıdı yer alır.
Genell�kle herkes tarafından tuvalet kağıdının suda er�d�ğ� sanılır. Fakat bu oldukça yanlış b�l�nen b�r durum olur.
Bunun yanı sıra tuvalet �çer�s�ne atılan ıslak mend�l ve pedler de logarların tıkanmasına neden olur. Ayrıca
çocukların tuvalet �çer�s�ne attığı oyuncaklarında aynı sorunu teşk�l eder. Böyle durumlarda �se Bala logar açma
f�rması olarak sorunu çözüyoruz.

Logar açma �şlemler�n� �ş�nde uzman ve deney�ml� ek�b�m�z �le yürütüyoruz. Genell�kle bu tıkanıklığı açma �şlem�
�ç�n s�te yönet�m k�ş�ler�nde gerekl� olan malzemeler bulunmaz. Aynı zamanda logar açma �şlem� tamamen
uzmanlık gerekt�ren b�r �şt�r. Tıkanmış olan boru hattını açmak �ç�n �lk önce logar borusu g�r�ş alanından kamera
s�steml� b�r c�haz gönder�l�r ve tıkanık olan yer kamera s�stem� sayes�nde tesp�t ed�l�r. Bu c�haz sayes�nde logar
borusu neden ve nereden tıkanmış anlaşılır. Kamera genell�kle logar borusu g�r�ş�nden zem�nde bulunan kattan
ya da bodrum katı borusundan �çer�ye doğru sokulur ve logar kuyusuna kadar bütün lağım hattı �ncelen�r.

Bala Logar Tıkanıklığı Açma Görüntüleme H�zmet�

Bu yerde son teknoloj�k s�steme sah�p kanal görüntüleme c�hazını kullanarak, logar kanallarında meydana gelen
tıkanıkların tam yer�n� tesp�t ed�yoruz ve y�ne c�hazlar �le müdahale de bulunuyoruz. Tıkanık olan yerlere uzun
süre boyunca müdahale ed�lmed�ğ� takt�rde b�na tes�satı s�stem�nde daha da öneml� problemler oluşab�l�r. Bala
logar tıkanıklığı açma ve görüntüleme h�zmet� veren f�rmamız, bu g�b� sorunları ortadan kaldırmak �ç�n çalışır.
Lavabo tıkanması, tuvalet g�der� açma, kanal�zasyon tam�r�, bakımı ve onarımı g�b� konularda kes�nl�kle
h�zmet�m�zden memnun kalırsınız.

Konut alanında yaşamakta olan ve t�car� alanlarda meydana gelen su taşması sonu b�r�ken yağlardan dolayı
koku problemler� yaşanab�l�r. Lavabo tem�zl�ğ� oldukça öneml� b�r durumdur. Bu durum �se daha çok �nsanların
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sağlıklı b�r yaşan süreb�lmes� �ç�n öneml� olur. Teknoloj�n�n gel�şm�ş olması avantajı �le tıkanan boruların nerede
ve nasıl tıkanmış olduğunu gösteren c�hazlar sayes�nde Bala logar açma f�rması olarak çalışma yürütüyoruz.

Bu s�stem sayes�nde g�der yerler�n� kırmaya gerekte kalmıyor. Kamera s�stem� sayes�nde tesp�t ed�len tıkanıklık
alanına gönder�len kızıl ötes� s�nyal� �le alan yer�n� bel�rleyen f�rma robot c�hazlar yardımı �le beraber sorunun
ortadan kaldırılması �ç�n h�zmet sunuyoruz. Bu b�lg�ler doğrultusunda f�rmamızı güvenle terc�h edeb�l�rs�n�z.
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