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Bazen farklı sebeplerden ötürü g�derler tıkanab�l�r. Özell�kle tuvalet g�der�nde yaşanacak olan tıkanıklık, zorlu b�r
sürec�n yaşanmasına sebep olur. Ev ya da �ş yer�n�zde karşı karşıya kaldığınız g�der tıkanıklığı durumunda,
yapılab�lecek olan b�rkaç uygulama vardır. Bunlardan en öneml�s� Tuvalet G�der� Görüntüleme H�zmet� alınıp
sorunun ana kaynağına �n�lmes� gerek�r.

Gerçekleşt�rd�ğ�n�z çözüm uygulamalarına karşın başarılı sonuca ulaşılmaması durumunda �se, konusunda
uzman k�ş�lerden destek talep etmen�z öneml�d�r. Tuvalet g�der tıkanıklığın açılması �şlemler�nde yapılacak olan
bas�t uygulamaların yanı sıra, farklı yöntemler�n uygulanması ve �ş�nde ehl� olmayan k�ş�ler tarafından �şlem�n
yapılması, daha büyük hasarlara neden olmaktadır.

Tuvalet görüntüleme �şlemler� yaşanan tıkanıklığın neden�n� tesp�t ederken, aynı zamanda tıkanıklık ya da
uygulama sonucunda gerçekleşen hasarı da net olarak görünmes�ne sebep olur. Nokta atışının yapılması �le tam
olarak yer�n tesp�t ed�lmes�nde, tuvalet görüntüleme �şlem� son derece başarılı olarak gerçekleş�r.

Tuvalet Tıkanıklığı Neden Olur?

Ev ya da �ş yer�n�zde bulunan tuvalet�n�zde zaman zaman tıkanıklıkla karşılaşab�l�rs�n�z. G�der alanına düşürülen
sert c�s�mler, topaklanan bez ve benzer� parçalar daha b�rçok farklı sebeple, g�der de tıkanıklığının yaşanmasına
yol açar. Ev ya da �ş yer�n�zde karşı karşıya kaldığınız tuvalet g�der tıkanıklığı �se, beraber�nde b�rçok sorunu da
get�r�r. Tuvalete fazla su dökülmes� g�der�n taşmasına neden olab�l�r. Bunun yanı sıra uygulamanın yanlış
yapılması da, g�der borusunda büyük hasarların oluşmasına etk� ederek, son derece sıkıntılı b�r sürec�nde
gerçekleşmes�ne neden olab�l�r. Bu neden �le öncel�kle g�derde yaşanan tıkanık sebepler�n�n araştırılması, buna
göre de çözümün üret�lmes�, son derece öneml�d�r.

Tuvalet görüntüleme �şlemler� �se bu anlamda başarılı sonuca kısa sürede ulaşılması açısından öneml�d�r.
Teknoloj�n�n gel�ş�m� �le beraber elde ed�len tuvalet görüntüleme �şlemler� sayes�nde, kısa b�r sürede kanal �ç�nde
tıkalı olan bölgen�n tesp�t ed�l�p çözümün sunulması sağlanır. Bu �şlemlerde �se mutlaka konusunda uzman ve
deney�ml� b�r ek�p desteğ�n� almanız öneml�d�r.

Tuvalet Tıkanıklığı Sonrasında İlk Olarak Yapılab�lecekler Nelerd�r?

Ev ya da �ş yer�n�zde yaşadığınız g�der tıkanıklığını çözüme kavuşturmak �ç�n, öncel�kle bazı uygulamalara yer
açmanız öner�l�r.

Tuvalet g�b� alanlarda yaşanan g�der tıkanıklığında, uygulanacak olan pompalama, sıcak su, karbonat, g�der tel�
kullanımı g�b� yöntemler, sorunun çözümlenmes�ne etk� edeb�l�yor. Tıkanıklığın sebeb�n�n b�l�nmes� �se, sadece
görüntüleme h�zmetler� �le ortaya çıkar. Aks� durumda yapılacak �şlemler �le çözüm sağlamak, tamamıyla şans
meseles�d�r.

Tuvalet g�der� görüntüleme h�zmet� alımı önces�nde tıkanıklığı açma yöntemler�n� deneyeb�l�rs�n�z. Eğer tıkanıklık
sebeb� sert b�r c�s�m, oyuncak ya da buna benzer b�r neden �se, uzman desteğ�nden yararlanarak, sorunun daha
da büyümeden çözümlenmes�n� sağlayab�l�rs�n�z.

Tuvalet Tıkanıklığı Sonrası Neler Yapılab�l�r?

Evde bulunan tuvaletlerde yaşanan g�der tıkanıklığı sıkıntılı ve zorlu b�r sürece neden olmaktadır. Tuvalet
tıkanıklığının yaşanması durumunda �lk olarak yapılacak �şlem pompalamadır. Alaturka ve alafranga tuvaletler



�ç�n, farklı pompalar yer almaktadır. Pompalama �şlemler� sonrasında genell�kle tıkanıklık g�der�lmekted�r.
Pompalama �şlem� �le açılmayan g�derler �ç�n sıcak su, g�der tel�, karbonat kullanımı g�b� uygulamalarda yer alır.
Tüm bu �şlemler sonrasında başarısız olmanız durumunda, g�der borusunun daha fazla zorlanmaması ve zarar
görmemes� �ç�n uzman desteğ� almanız gerek�r.

Konusunda uzman olan ve teknoloj�den yararlanan f�rmamız, tuvalet görüntüleme �şlemler�ne yer açarak kamera
s�stem� �le g�derde yaşanan tıkanıklığı kısa sürede tesp�t etmekted�r.

Tuvalet görüntüleme �şlem� aynı zamanda tıkanalı olan yer�n tesp�t ed�lmes�ne olanak sunarak. Mal�yet ve
zamandan da tasarruf ed�lmes�n� sağlar.

Alafranga Tuvalet G�der Tıkanıklığı Açma Yöntemler�

Alafranga Tuvalet G�der Tıkanıklığı Açma Yöntemler�; Ev veya �ş yer�n�zde yer alan alafranga tuvalet�n�zde
yaşanan tıkanıklık sonrasında, tuvalet�n tekrar kullanıma açılması �ç�n g�der�n açılması gerek�r. G�derde yaşanan
tıkanıklığın açılmaması durumunda, tuvalet taşmaları yaşanab�l�r. Bu �se daha büyük ve sıkıntılı b�r döneme
neden olur.

Alafranga tuvalet�n�zde gerçekleşen tıkanıklık durumunda sorunun çözümlenmes� �ç�n alafranga tuvaletler �ç�n
özel tasarlanmış olan pompa kullanımına yer vereb�l�rs�n�z. Pompa kullanımı özell�kle az alan g�der tıkanıklarının
çözüme ulaşmasına etk� eder. Bunun yanı sıra uygulanab�lecek olan yöntemler �ç�n, tuvalet g�der suyunun
boşaltılarak sıcak suyun dökülmes� de etk�l� olab�l�r.

Tüm uygulanan yöntemlere karşın g�derde herhang� b�r açılmanın yaşanmaması durumunda �se, f�rmamızdan
destek talep edeb�l�rs�n�z. Konusunda uzman ve deney�ml� ek�b�m�z son teknoloj� uygulamaları kullanarak g�der
açma �şlemler�n� gerçekleşt�rmekted�r. Tuvalet görüntüleme h�zmet�m�z �le alafranga tuvalet�n�zde tıkanmanın tam
olarak nerede gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�l�r. Sonrasında �se g�der tıkanıklığının açılma �şlem�ne geç�l�r.

Alaturka Tuvalet G�der Tıkanıklığı Açma Yöntemler�

Alaturka Tuvalet G�der Tıkanıklığı Açma Yöntemler�; Ev�n�zde ya da �ş yer�n�zde bulunan alaturka
tuvalet�n�zde gerçekleşen tıkanıklık durumunda sıkıntılı b�r süreç yaşanır. G�derde yaşanan tıkanıklık tuvalet�n
kullanılmasına man� olur. Bu sebeple g�der�n kısa sürede açılması gerek�r. Pompalama �şlemler� genell�kle
tıkanıklığın açılması �şlem�nde başarıya ulaşılmasına etk� etmekted�r. Fakat her zaman pompalama yöntem�
olumlu sonucun doğmasına sebep olmaz. Özell�kle g�der alanında yaşanan tam tıkanıklık durumunda, sert
c�sm�n g�der borusunda takılı kalmasında pompalama, sıcak su, karbonat, k�myasal kullanımları �şe
yaramayacaktır.

Alaturka tuvalet g�der�n�n açılması �şlemler�nde f�rmamızdan gerekl� desteğ� alarak, uzman personel�m�z�n yardımı
�le sorunun çözülmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. Tuvalet görüntüleme h�zmet� sunan f�rmamız, böylel�kle g�der alanının
tamamını kamera �le görüntüleyerek, yaşanan tıkanıklık ya da hasar tesp�t�n� de yapar.

Tuvalet G�der Tıkanıklığında Uzman Desteğ�n�n Önem�

Günlük hayatta sıklıkla kullanılmakta olan tuvaletlerde gerçekleşen tıkanıklık, sıklıkla karşılaşılan b�r durumdur.
Tuvalet kâğıtlarında çocukların oyuncaklarına kadar b�rçok farklı sebeple tuvalet tıkanıklığı olmaktadır.

Tuvalet tıkanıklığında k�m� zamanda tıkanmanın sebeb� b�l�n�rken, k�m� zaman an�den gel�şen durum �le sebeb�
tam olarak b�l�nemez. Gerçekleşen g�der tıkanıklığı sonrasında, uzman k�ş�lerden destek almanız �se oldukça



öneml�d�r.

Alaturka veya alafranga tuvalette karşılaşılan g�der tıkanıklığında yapılab�lecek olan çeş�tl� yöntemler b�lg�n�z yok
�se, yardım sayfamızı tak�p etmen�z� veya ac�l duruma göre f�rmamızdan destek almanızı öner�r�z.

Robot �le Tuvalet G�der� Nasıl Açılır?

Robot �le Tuvalet G�der� Nasıl Açılır? Tuvalet g�der�nde yaşanan tıkanıklığın g�der�lmes� �şlemler�nde, kameralı
görüntülemeden yararlanılmaktadır. Kameralı görüntüleme �şlemler� tuvalet�n açıl olan kanalından kameranın
gönder�lerek �lerlemes� �le elde ed�l�r. Kameranın �lerlemes� sonrasında �se, g�derde yaşanan tıkanıklığın yer� ve
neden� de bel�rlen�r. G�der�n tıkanmasına sebep olan c�s�m bel�rlen�r. C�s�m parçalanab�lmeye uygun olması
durumunda parçalama uygun olmaması durumunda �se farklı yöntemler uygulanarak çıkarması sağlanır. Bu
aşama da �se robot kullanımından yararlanılır. Böylel�kle tuvalet g�der�n�zdek� sorun kısa sürede ve kolaylıkla
çözüme ulaştırılır.

Görüntüleme H�zmet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tuvalet ve buna benzer b�rçok farklı alanda yaşanan g�der tıkanıklığı ya da g�der borusunda görülen sorunların
tesp�t� �ç�n, görüntüleme h�zmet başvurusu yaparak destek alab�l�rs�n�z.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

Kamera s�stem� g�der alanının açıklığından gönder�lerek �lerlet�l�r. G�derde yaşanan tıkanıklık ya da yaşanan
hasarlar da görüntüleme s�stem� sayes�nde, ekranda rahatlıkla bel�rlen�r. Görüntüleme �şlem�nde konusunda
deney�m sah�b� olan ek�b�m�z s�ze destek sunar. Yaşanan sorunun çözümü sunulurken, aynı zamanda görülen
g�der hasarlarının da tesp�t� yapılır.
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