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Kanal ve kanal�zasyon s�stemler�nde ortaya çıkan sorunların ve tıkanıkların tesp�t�nde görüntüleme h�zmetler�
öneml�d�r. F�rmaların sunduğu h�zmetler�n kullanımı �le b�rl�kte, teknoloj�k olarak ta daha başarılı çözümler�n
hayata geç�r�lmes� sağlanır. Görüntüleme h�zmetler� sayes�nde kırıp dökmeden arızanın nerede olduğu tesp�t
ed�l�r.

Görüntüleme c�hazlar �le duvar �çer�s�nde yer alan akar s�stemler�n�n d�nlenmes� mümkün olur. Günümüzde
görüntüleme s�stemler�n�n kullanımı �le h�zmetler�n aksamadan yürütülmes� daha kısa sürede gerçekleş�r.

Kanal�zasyon Görüntüleme;

Kanal�zasyon s�stemler� k�lometreler boyunca �lerler. Bu tür s�stemlerde ortaya çıkan arızaların tesp�t� �ç�n, �lla
kırarak tesp�t yapmaya gerek yoktur. Gel�şen teknoloj�n�n etk�ler� neden� �le kanal�zasyon s�stemler�nde ortaya
çıkan sorunları, termal kameralar �le göster�m� ve sorunların ortadan kaldırılması mümkün olur. Kanal�zasyon
görüntüleme h�zmetler�n�n uygulanmasıyla, çözümler�n daha prat�k b�r şek�lde sunulması sağlanır.

Kanal arızalarının yer�n�n tesp�t� ve hızlı b�r şek�lde onarımı �ç�n, f�rmamız h�zmetler�nden güvenle
yararlanab�l�rs�n�z. Başarılı b�r şek�lde kanal�zasyon s�stemler�n�n görüntülenmes�, arızaların kırıp dökmeden
tesp�t� ve ev ortamının bu tür sorunlardan en az etk�lenmes� �ç�n, en �y� çözümler� sunarız.

Logar Görüntüleme;

Logar olarak �s�mlend�r�len kanallar, atıkların kanal�zasyona taşınmasını sağlar. Logar kanallarının kullanımı �le
b�rl�kte b�r süre sonra, çeş�tl� nedenlerden dolayı tıkanmalar gerçekleş�r. Bu tıkanmaları neden kaynaklandığını,
arızanın ne olduğunu tesp�t edeb�lmek �ç�n, logar görüntüleme yöntemler�n�n devreye g�rmes� muhtemeld�r.
Görüntüleme c�hazları sayes�nde, kullanıcıların tıkanıklık sorunlardan hızlı b�r şek�lde kurtulması ve daha h�jyen�k
ortamların sunulması gerçekleş�r.

Günümüzde logar kanallarının sağlıklı çalışmaması, aynı zamanda kanal�zasyon s�stemler�n�n aksaması
anlamına geld�ğ�nden dolayı, �ht�yaç duyulan tem�zl�k h�zmetler�n�n sağlanması �ç�n f�rmamızdan yardım
alab�l�rs�n�z.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme;

Kanal�zasyon s�stemler�nde görülen arızaların tesp�t� zordur. Çünkü borular ya da akar s�stemler� duvarların
�çer�s�nde �lerled�ğ� �ç�n, nerede arıza olduğunu tesp�t etmek her zaman mümkün olmaz. Bunun yanı sıra tes�sat
sorunlarının tesp�t�, son dönemde görüntüleme teknoloj�ler�n�n gel�şmes� �le b�rl�kte, tıkanıkların ortadan
kaldırılması daha kolay oldu.

Özell�kle termal kamera kullanımı sayes�nde, �ç ve dış tes�sat görüntüleme kısımlarının başarılı b�r şek�lde
göster�m� �le problemler�n hızlı ve teknoloj�k olarak �ler� çözümü tamamlanır.

Tıkanıklık Görüntüleme;

Evlerde lavabo ya da tuvalet g�derler� tıkandığında, tıkanıklığın nerede olduğunu tesp�t etmek zaman alan b�r �şt�r.
Esk�den bu �şler �ç�n ev�n duvarlarının ya da fayansların kırılması g�b� �şlemler yapılırdı. Oldukça zorlu ve sorunlu
geçen b�r sürec� vardı. Fakat günümüzde teknoloj�n�n gel�şmes�yle her şey� etk�lemes� g�b� bu alanda da tıkanıklık
görüntüleme ortaya çıktı.
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Özell�kle görüntüleme teknoloj�ler� öneml� sev�yede başarılı sağladığı �ç�n, kullanımı gerek duyulur hale gelm�şt�r.
Bunun yanında duvar ve ortam d�nleme özell�kler� �le sunulan görüntüleme yöntemler�, evlerde ya da f�rmalarda
�ht�yaç duyulan h�zmet olmuştur. Eğer s�z�n de ev�n�zde ortaya çıkan bu tür sorunları ortadan kaldırmak amacı �le
h�zmet almak �st�yorsanız, tıkanıklık görüntüleme h�zmet� �ç�n, f�rmamızdan destek alab�l�rs�n�z.

Tuvalet Görüntüleme;

İnsanların tem�zl�k �ht�yaçlarını karşıladığı tuvaletler�n, sağlıklı b�r şek�lde kullanılması öneml� olduğundan dolayı,
lavabo, tuvalet ve g�derlerde herhang� b�r tıkanıklık olduğu zaman, bunun ortadan kaldırılması görüntüleme
yöntemler�n�n kullanılması �le b�rl�kte sağlanmış olur. Günümüzde tuvalet görüntüleme h�zmet�, özell�kle tıkanıklık
sorunlarının g�der�lmes� sırasında öneml�d�r.

F�rmamız tuvalet ve d�ğer atık su s�stemler�n�n bulunduğu alanlar �le �lg�l� sorunları, en kısa sürede çözüme
kavuşturur. Tuvalet arızalarının hızlı b�r şek�lde g�der�lmes� �ç�n f�rmamız, s�ze b�r telefon kadar yakındır. Üstel�k
en uygun ve en düşük mal�yetler �le s�zlere başarılı ve garant�l� h�zmetler sunuyoruz.
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