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Tıkalı bölge önces�ndek� b�r�ken tüm p�s sular tuvaletlerden ger� taşar o alanı artık kullanılmaz hale get�r�r.
Kanal�zasyon tıkanıklarında tek b�r da�re değ�l tüm apartman durumdan etk�len�r. Kanal�zasyon tıkanıklığı
deney�m gerekt�ren b�r �şt�r. Genell�kle g�derlere suda er�meyen maddeler (kâğıt, �zmar�t, peçete, saç, vb.)
atılmasından dolayı tıkanıklıklar meydana gel�r. Eğ�m hatasından veya tes�satın kal�tel� malzemelerden
yapılmamasından dolayı çökme, çatlama, kırılmalar da tıkanıklıklara sebep olur.

Kırmadan, robotla g�der tıkanıklığı g�deren ek�pmanlarla, kanal�zasyona g�den borularda b�r�ken atıkların
tıkanıklığı kısa sürede açılır. Çankaya kanal�zasyon açma, olarak herhang� b�r kırma �şlem� yapmadan ve p�maş
borulara zarar verme g�b� b�r durum yaşamadan görüntüleme c�hazları �le tıkanıklık neden� tesp�t ed�p ve
robotlarla tıkanıklığı kısa sürede açıyoruz. Çankaya kanal�zasyon açma, son teknoloj�k c�hazlarla her çeş�t tıkalı
boruyu açıp kırmadan tıkanıklık tesp�t�n� yaparak ve profesyonel b�r şek�lde soruna müdahale etmektey�z.

Çankaya Kanal�zasyon Açma Tıkanıklık Açma

Genell�kle esk� b�nalarda meydana gelen tıkanıklık en sık görülen problemd�r. B�nanın yaşı ve kullanılan
malzemeler�n zamanla yıpranmasıyla da g�der tıkanıklığı problem� yaşanır. Bu problemler�n en büyük neden� �se
kullanım şekl�d�r. Tıkanıklığın en büyük sebepler� lavabo veya tuvalet g�derler�ne katı, suda er�meyen c�s�mler
atılmasıdır. Evde kullanılan tıkanıklık açma yöntemler� her zaman �şe yaramaz.

Çünkü tıkanıklıkların b�rden fazla şekl� vardır. Genell�kle uzun b�r tel yardımıyla açılacağı düşünülüp kullanılan
uzun teller borulara zarar vererek del�kler�n oluşmasına neden olur. Çankaya kanal�zasyon açma olarak gerekl�
ve uygun ek�pmanları kullanarak tıkanıklığın en kısa sürede g�der�lmes�n� sağlıyoruz.

Çankaya Kanal�zasyon Açma V�danjör H�zmet�

V�danjör santr�füj pompasının oluşturduğu �ç�ne çekme gücü �le çekt�ğ� atık su, p�s su ve tıkanıklığa sebep olan
maddeler� tahl�ye etmek üzere tankına doldurup boşaltma �şlemler� yapab�len b�r araçtır, şeh�r kanal�zasyon
s�stem�nde tıkanıklıklara yol açan kum, çakıl, katılaşmış yağ ve fossept�k atıkların tem�zlenmes�nde kullanılan b�r
kanal açma ve tem�zleme aracıdır. V�danjör aracı vakum pompasının yarattığı vakum kuvvet� sayes�nde atıkları
v�danjör tankı �ç�ne toplar.

Atıkların bulunduğu yerden tahl�yes�n� ve taşınarak uygun alanlara boşaltmasını sağlar. Rögar bacalarından olan
vakum s�stem� �le em�lerek v�danjör tankı �çer�s�ne aktarılır. Bu sayede Çankaya kanal�zasyon açma tıkalı
kanallar tem�zlen�r ve p�s kokular, su baskınları engellen�r.

Çankaya Kanal�zasyon Açma V�danjör H�zmetler�:

Yağmur suyunun b�r�k�nt�ler�n�n tem�zl�ğ�
Evsel ve de endüstr�yel atıkların tem�zlenmes�
Atık su depolarının boşaltılmasında ve tem�zlenmes�nde
Kanal�zasyon altyapı tem�zl�ğ�nde
P�s su ve de atık sularının tem�zlenmes�
Aerob�k aşılama çamuru tem�n ed�lmes�
Kanal�zasyon menholler�n�n tem�zl�ğ�
Atık yağ havuzları tem�zl�ğ�
Basınçlı yüzey tem�zl�kler�



Çankaya Kanal�zasyon ve Logar Açma

Logar tıkanıklığı sık sık yaşanılan öneml� b�r sorundur. Özell�kle toplu halde bulunan b�naların, s�teler�n çok
yaşadığı b�r durumdur. Hem �nsan �ç�n sağlığı hem de yaşam kal�tes� açısından erken müdahale ed�lmes� çok
büyük b�r öneme sah�pt�r. Logar den�ld�ğ�nde herkes�n aklına �lk beled�yelere a�t olan logar gel�r, bunlardan önce
s�teler�n kend�s�ne a�t s�te logarları bulunur. S�telerde bulunan bu logar s�te sak�nler�n�n sorumluluğu dah�l�nded�r
çoğu beled�ye s�te �çer�s�nde oluşan logar tıkanıklıklarıyla �lg�lenmez.

Genell�kle logar tıkanıklığı, logar kuyusu ve lağım borularında meydana gelen sorunlardan dolayı kaynaklanır.
B�nada bulunan da�relerde, lavabo, tuvalet ve banyoda taşmalar ortaya çıkar. Öncel�kle logar tıkanıklığının
neden� bulunmalıdır. Kend� yaptığınız çözümler geç�c�d�r ve kısa süre de sorunu tekrar yaşamanıza neden olur.
Çankaya kanal�zasyon açma, olarak tıkalı logarın neden tıkandığının, sorunun kullanım hatası mı yoksa kron�k
kaynaklı mı olduğunun tesp�t� �ç�n son teknoloj� kameralı görüntüleme c�hazı kullanıyoruz. Bu c�haz sayes�nde
sorunu kolayca tesp�t ederek ortadan kaldırıyoruz, kalıcı ve kes�n b�r çözümle Çankaya logar açma, olarak
h�zmet ver�yoruz.

Çankaya Kanal�zasyon Açma Kanal Tem�zleme

Kanal tem�zleme araçları �le yapılan kanal �ç�nde oluşan tıkanıklık, k�rl�l�k ve b�r�k�nt�ler�n yüksek basınçlı su �le
yumuşatılıp sürükleyerek rögar bacalarına get�r�lmes� sağlanır ve bu rögar bacalarında vakum s�stem� �le
em�lerek tank �çer�s�ne aktarılması sağlanır. Çankaya kanal ve kanal�zasyon açma, bu yöntemle kanalları daha
hızlı, ekonom�k ve çevreye zarar vermeyen b�r şek�lde tem�zlem�ş olur.

Bütün bu uygulamalarda uygun, gerekl� ve son teknoloj�k ek�pmanlar kullanarak Çankaya kanal�zasyon açma
olarak h�zmet ver�yoruz. Bu b�lg�ler doğrultusunda başta müşter� memnun�yet� olmakla b�rl�kte güvenl� b�r şek�lde
h�zmet vermektey�z. Güvenle ve rahatlıkla f�rmamızı terc�h edeb�l�rs�n�z.
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