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İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmet� sayes�nde kısa süre �ç�nde tes�sat �ç�nde yaşanan sorunun bel�rlenmes�
mümkün olmaktadır.

Teknoloj�k görüntüleme s�stem� �le gerçekleşen tüm görüntüler ekrana yansıtılmaktadır.

Bu sayede anında müdahale ed�lecek olan nokta ya da noktaların da tesp�t ed�lmes� sağlanır.

İç ve dış tes�sat görüntüleme �şlemler� sayes�nde b�rçok sorunun g�der�lmes� mümkün olurken, aynı zamanda
çözüme ulaşılab�lmes�n�n de avantajı elde ed�l�r.

İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmet� sunan f�rmamız, konusunda uzman ve de deney�m sah�b� olan ek�p �le
s�zlere her zaman destek olur.

Kal�tel� araç gereç kullanımları �le yapılan çalışmalarımızda, çözüm odaklı olarak sorunun kısa sürede g�der�lerek
tes�sat kullanımına devam edeb�lmen�ze olanak sunmaktayız.

S�zde kal�tel�, güvenl� ve garant�l� b�r h�zmetten yararlanarak profesyonel ek�p desteğ�ne sah�p olmak �stersen�z,
f�rmamız �le hemen �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

İç ve Dış Tes�sat Görüntülemen�n Avantajları Nelerd�r?

İç ve dış tes�sat görüntülemen�n avantajları nelerd�r den�ld�ğ�nde, h�zmet�n�n alınması �şlemler�nde b�rçok farklı
uygulama yapılması sağlanır.

Ev ya da �ş yerler�n�n tes�satlarının detaylı olarak �ncelenmes�, yaşanan sorunun neden�n�n bel�rlenmes�ne destek
olurken, �lerleyen dönemde karşılaşılab�lecek olan sorunlarında g�der�lmes� anlamında ayrıcalıklı b�r terc�ht�r.

Çok kısa b�r süre �ç�nde ve herhang� b�r yer� kırıp dökmeden yapılacak olan �ç ve dış tes�sat görüntüleme
h�zmetler�nden, özell�kle kanal tıkanmasında yararlanab�l�rs�n�z.

Kısa b�r süre �ç�nde tıkanıklığın hang� yerde olduğunun tesp�t ed�lmes�ne olanak sağlayan kameralı görüntüleme
s�stem�, tıkanıklığa sebep olan c�sm�nde bel�rlenmes� sağlar.

Tıkanıklığa sebep olan c�sm�n tesp�t ed�lmes� son derece öneml�d�r. Kameradan elde ed�lecek olan görüntüler �le
c�sm�n kırılarak ya da parçalanarak mı yoksa farklı uygulama kullanılarak mı kanal �ç�nden alınacağı bel�rlen�r.

Bu bel�rleme �şlemler�n�n yapılması aşamasında �se, konusunda uzman ve deney�ml� b�r ek�p desteğ�n� almanız
son derece öneml�d�r.

H�zmet sunan personel ve f�rmanın �ht�yaç duyduğunu uzman desteğ�ne yer açması ve kurumsal h�zmet
anlayışına sah�p olması, sorunun g�der�lmes�nde s�ze artı avantaj sağlar.



İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmetler�nde s�zlere kal�tel� ve profesyonel destek sunan f�rmamız, kısa sürede
yaşadığınız sorunun kaynağının tesp�t ederek g�der�lmes�n� de sağlamaktadır.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme İşlem� �le G�der Tıkanıklığını Açma;

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme İşlem� �le G�der Tıkanıklığını Açma �şlemler�nde destek alab�leceğ�n�z f�rmamız,
tes�satınızda yaşanan b�rçok farklı sorunu kameralı görüntüleme s�stem� �le kısa sürede çözümler. Aynı zamanda
g�der tıkanıklığının açılmasında da yardımcı olmaktadır.

Böylel�kle başka alanlarda çökme, kırılma, çatlama g�b� durumların var olup olmadığı da �ncelenerek tesp�t� de
yapılmış olur.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme İşlemler� �le Kaçak Su Tesp�t� Mümkün mü?

İç ve dış tes�sat görüntüleme �şlemler� �le b�rçok farklı sorunun kaynağı tesp�t ed�lerek g�der�lmes� de
sağlanmaktadır. İç ve dış tes�sat alanında yaşanan çökme, kırılma, çatlama g�b� sorunlar su kaçağına sebep
olab�l�r.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme İşlemler� �le Kaçak Su Tesp�t� Mümkün mü sorusunun cevabı olarak, Su
kaçağının tesp�t�nde farklı uygulama yöntemler� de yapılmakta olup, aynı zamanda görüntüleme s�stem� �le nokta
atışı yaparak, sorunun nerede ve neden kaynaklandığı bel�rleneb�lmekted�r.

İç ve dış tes�sat görüntüleme �şlemler�nde sadece atık suyun değ�l aynı zamanda tem�z su kanalının de
�ncelenmes� mümkün olmaktadır.

Böylel�kle ev�n�ze ulaşmakta olan suyun ulaşım sırasında çatlak ya da çökme g�b� farklı sebep kaynağı �le
sızmasının yaşandığı alanda bel�rleneb�lmekted�r.

İç ve dış tem�z su tes�satınızda yaşanan sorunun bel�rlenerek, g�der�lmes� �şlem� özell�kle tem�z su tes�satında su
g�der bedel�n�z�n de azalmasını sağlayarak daha az fatura ödemen�z� sağlar.

An� yaşanan su faturası artışı �le kaçak suyun tes�satınızda oluştuğunu anlamanız mümkün olur. Bunun yanı sıra
bell� alanlarda oluşan su kaçağı durumunda duvar ve benzer� yerlerde kabarıklık ve nem meydana gelmekted�r.

Nem ve kabarıklığın oluşmadığı alanlarda oluşan sıkıntının tesp�t� �ç�n �se, kameralı görüntüleme s�stem�nden
yararlanmanız mümkün olur.

İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmet�n� alarak kaçak su tesp�t�n�n yapılmasını sağlayab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n hemen
f�rmamız �le �let�ş�me geçerek, �ht�yaç duyduğunuz taleb� �leteb�l�rs�n�z.

Konusunda uzman ve de deney�ml� ek�b�m�z taleb�n�z sonrasında kısa sürede adrese ulaşım sağlayacaktır.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme H�zmet�nde Tem�z ve Atık Su S�stemler� İzleneb�l�r m�?

İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmet�n�n alınmasında tem�z ve atık su s�stemler�n�n �ncelemes� de yapılmaktadır.
Tem�z su kanallarının tüm detayları �ncelenerek alanda yaşanab�lecek olan sorunlar tesp�t ed�l�rken, aynı
zamanda var olan problem�nde bel�rlenmes� mümkün olur.



Tem�z su kanallının detaylı olarak �ncelenmes�nde kaçak su tesp�t� de yapılmaktadır. Bu alanın tesp�t�n�n
yapılması ve onarımın gerçekleşmes� �se, hem b�nanızın güvenl�ğ� ve sağlığı �ç�n önem taşımakta hem de aylık
fatura g�der�n�zde düşüşe de etk� ederek ekonom�ye sebep olmaktadır.

İç ve dış tes�sat görüntüleme �şlemler�nde sadece tem�z su kanalları değ�l aynı zamanda atık su kanalları da
�ncelen�r.

Atık su kanalları özell�kle tıkanma sebeb� �le sıkıntılı b�r sürec� yaşanmanıza sebep olab�lmekted�r.

Banyo, tuvalet ya da mutfak g�b� alanlarda yer almakta olan atık su g�derler�nde yaşanan sorunlar, farklı
nedenlere bağlı olarak gel�şeb�lmekted�r.

G�der tıkanıklığının yaşanmasında k�m� zamanda sağlıklı b�r tes�satın olmaması da sebep olmaktadır. Bu sebep
�le görüntüleme h�zmet�n� alarak, tes�satınızın da ne kadar sağlıklı ve doğru şek�lde olduğunun da bel�rlenmes�
sağlanır.

G�derde gerçekleşen tıkanıklığın yer� bel�rlen�rken, sorunun da kısa sürede g�der�lerek kullanıma açılması da
sağlanır.

B�r an önce müşter� h�zmetler� b�r�m�m�z �le �rt�bata geçerek �ht�yaç duyduğunuz h�zmet� f�rmamızdan talep
edeb�l�rs�n�z.

Yağmursuyu Kanal�zasyon Hat Görüntülemes� Yapılab�l�r m�?

İç ve dış tes�sat görüntüleme h�zmetler�n�n sunulmasında yağmur suyu ve kanal�zasyon hat görüntülemes� de
yapılab�lmekted�r.

Yağmur suyu kanal�zasyon hat görüntülemes� �şlemler� �le tıkanıklığın g�der�lmes� sağlanırken aynı zamanda hat
üzer�nde yaşanan çökme, kırılma, çatlama g�b� sorunlarda bel�rlen�r.

Hat �ncelemes� sırasında tıkanıklığa ya da soruna yol açan ve çözümünün sunulması onaylanır �se, tekrardan hat
taraması kameralı görüntüleme c�hazları �le gerçekleş�r.

Sorunun çözülmes� akab�nde yapılacak olan tekrar görüntüleme �şlem� �le başka sorunun var olup olmadığı ya da
sorunun yaşanıp yaşanmayacağı da bel�rlen�r.

Kanal Tıkanıklıklarında Ne Yapmalı?

Kanallarda yaşanan tıkanıklık sıklıkla karşılaşılan b�r sorundur. Tıkanmanın yaşandığı bölümün bel�rlenmes� �se
görüntüleme c�hazı �le yapılab�l�r.

G�der alanlarında yaşanan tıkanıklık durumunda yapılab�lecek olan pompalama, kaynar su, k�myasal kullanımı
g�b� farklı �şlemler sonrasında başarısız olunur �se, kameralı görüntüleme desteğ� alab�l�rs�n�z.

İç ve Dış Tes�sat Görüntüleme �le Hang� Sorunlar Çözüme Ulaşab�l�r?



İç ve dış tes�sat görüntüleme �şlemler� �le yaşadığınız sorunların çözümlenmes� mümkün olurken aynı zamanda
yaşanab�lecek olan sorunlarında önüne geçeb�l�rs�n�z.

K�rl� g�der tes�satının yanı sıra yağmur suyu kanalı, tem�z su kanalı, kanal�zasyon hattı g�b� b�rçok alanın kameralı
görüntüleme �şlemler� �le �ncelenmes� mümkün olur.

Geçm�şte �ç ve dış tes�satta görülen sorunlar �ç�n oldukça meşakkatl� �şlemlere yer açmak gerekmekteyd�.

Aynı zamanda b�rçok yer�n kırılıp o şek�lde kontrol ed�lmes� sağlanıyordu. Günümüz teknoloj�s� sayes�nde,
herhang� b�r kırıp dökme �şlem�ne yer vermeden, yaşanan sorunların b�rçoğunun g�der�lmes� mümkün oluyor.
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