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Kanal�zasyon s�stem�n�n çökmes� veya esk�mes� kanal�zasyon hattının yen�lenmes�ne yol açmaktadır. Özell�kle
esk� b�nalarda sıklıkla terc�h ed�len kanal�zasyon onarım yöntemler�nden b�r�, kanal�zasyon hattı yen�leme
�şlem�d�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme Ned�r?

Kanal�zasyon hattı yen�leme ve altyapı tam�ratı �şlem�n�n mutlaka uzman b�r f�rma tarafından yapılması
gerekmekted�r. Kanal�zasyon hattının yanlış yapılması durumunda, mutlaka hızlı b�r şek�lde bu hattın düzelt�lmes�
gerekmekted�r. Bununla beraber yaşı geçm�ş b�nalarda, genel olarak kanal�zasyon problemler� oluşmaktadır.
Bunun �ç�n s�z değerl� müşter�ler�m�z, kanal�zasyon hattı yen�leme taleb�nde bulunarak bu sorunu çözeb�l�rler.

Kanal�zasyon arızalarında �lk olarak su akıntısı görülmekted�r. Su akıntısının artması durumunda b�na �çer�s�nde
rutubet oluşmaktadır. Zaman �çer�s�nde suyun artmasıyla dem�rlerde oks�tlenme oluşmaktadır ve b�nanın b�rçok
farklı yapısı hasar almaktadır.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme Neden Terc�h Ed�lmel�d�r?

Kanal�zasyon hattında problem olması durumunda ac�l olarak arızanın g�der�lmes� gerekmekted�r. Kanal�zasyon
hattı yen�leme �şlem� �le beraber altyapı problemler�n� profesyonel b�r ek�p �le rahat b�r şek�lde çözeb�l�rs�n�z.
Kanal�zasyon hattı yen�leme konusunda uzman olan f�rmamız, s�zler �ç�n kusursuz b�r h�zmet vermekted�r. Bu
yen�leme �şlem� sırasında, mutlaka yapılacak olan şebeken�n kanunen uygun b�r şek�lde yapılması
gerekmekted�r. Yönetmel�k dışında yapılan kanal�zasyon şebekeler�, k�ş�ler� madd� ve manev� anlamda
zedeleyeb�l�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�lerken Nelere D�kkat Ed�lmel�d�r?

Kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� sırasında �lk d�kkat ed�lmes� gereken konulardan b�r� boru eğ�m�d�r. Özell�kle
tuvalet borularının, kanal�zasyona doğru eğ�m� son derece öneml�d�r. Atık su borularının g�tt�ğ� yere kadar özel b�r
eğ�m ver�lmes� gerekmekted�r. Genell�kle �nşaat �ş� sırasında yapılan en büyük yanlışlardan b�r�, eğ�ms�z boru
yapımıdır. İler�de oluşan bütün tes�sat problemler�, yanlış eğ�ml� borular yüzünden kaynaklanmaktadır.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme Çalışmaları



Kanal�zasyon Hat Yen�leme İşler�

Herhang� b�r şek�lde �şlemler sırasında ve sonrasında b�r problem yaşamadan güvenle konutlarınız da
oturab�l�rs�n�z. Ek�b�m�z, kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� sırasında, b�nanın alt katını baz alarak yen�leme
�şlem�ne başlar. Şebeken�n alt sev�yes�nde bulunan tuvalet yerler� �ç�n uygun eğ�m� uygulayarak, s�zlere kalıcı
çözüm sunar. Bazı durumlarda eğ�m dışında da problemler oluşab�l�r. Bunun �ç�n farklı çözüm yolları bulunarak,
s�zlere en kal�tel� ve doğru h�zmet ver�l�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme İşlemler�nde Uygulanan Yöntemler Nelerd�r?



Kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler�nde b�rçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan b�r� �se bodrum
katında yapılan �şlemlerd�r. Bu yöntem �çer�s�nde bodrum ve zem�n katın atık su g�derler� onarılarak ayrı b�r alana
yapılmaktadır. Bu �şlem yapılırken b�nanın kenar bölümünde yer alan logar yen�den yapılır veya ek olarak �lave
ed�l�r. Logarın �çer�s�nde su sev�yes�ne ayarlı, özel motopomp konulur. Bu �şlem sayes�nde atık su, herhang� b�r
şek�lde yükselmez. Sab�t b�r şek�lde durur.

Tünel Kazarak Kanal�zasyon Hattı Yen�leme İşlem�

Uygulanan ve en yaygın olarak b�l�nen kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler�nden b�r� yer�n altından tünel
kazmaktadır. Genel olarak bodrum veya zem�n kat baz alınarak tünel kazılmaktadır. Bu �şlem sırasında tünel
kazılır, sonrasında �se yer�n altında eğ�ml� b�r şek�lde kanal�zasyon alanına kadar tes�sat döşen�r. F�rmamız s�zler
�ç�n en uygun f�yatlı kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler� yapmaktadır. Kullandığımız borular, tamamen a sınıf
kal�teded�r.

B�nanın �ht�yacı olan boru der�nl�ğ� tesp�t ed�lerek, özel borular döşen�r. Boruların alt ve yan bölümler�ne �se �nce
kum takv�yes� yaparak borular daha sağlam durması sağlanır. İnce kum �şlem� boruları sert nesnelerden korur.
Kumlama �şlem�nden sonra �se f�rmamız, toprakla doldurma �şlem� uygular. Bunun sebeb� �se boruların arasında
oluşan açıklığı kapatmak ve boruların çökmes�n� engellemekt�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme İşlem�nde Boru Döşeme Nasıl Yapılır?

Boru döşeme �şlem�nden önce kanal�zasyon hattı yen�leme ve kumlama �şlem� yapılmaktadır. Boruların döşenme
sırasında �se yatay b�r şek�lde borular desteklen�r. Yay d�rsek veya açık d�rsek �le borular daha sağlam hale
get�r�l�r. Genel olarak kısa borular terc�h ed�l�r. Zem�n kata yapılan boruların, b�na dışına kolay b�r şek�lde çıkması
gerekmekted�r. Özell�kle kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�nde borunun, kısa yoldan çıkması büyük b�r önem
taşımaktadır. Bundan dolayı büyük boylu borular, çıkış �şlem� �ç�n sıklıkla terc�h ed�l�r. PVC yapılır borular,
eklen�rken mutlaka boru ucuna uygun conta eklenmes� yapılır.

Kanal�zasyon s�stem�n�n, çıkış uç malzemeler�n�n son derece kal�tel� olması ve �y� b�r şek�lde yerleşt�r�lmes�
gerekmekted�r. Eğer montaj sırasında, kurallı ve düzenl� yerleş�m olmazsa boru hattında sorun çıkab�l�r. Montaj
sırasında yerleşt�r�len d�ğer ürünler arasında �se klozet ve duş alanları vardır. Malzemeler�n kal�tel� ve sırayla
yerleşmemes� durumunda bu alanlar zarar göreb�l�r. Özell�kle s�fon ağızları geç�c� olarak kapatılarak, çevre
koruma altına alınır.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme İşlem� Sırasında F�rmamız Nelere D�kkat Eder?

Kanal�zasyon hattı yen�leme ve altyapı �şler�n� gerçekleşt�ren f�rmamız s�zler �ç�n detaylı b�r plan hesaplamaktadır.
Kes�nl�kle k�ş� ve çevre sağlığını olumsuz yönde etk�lemeyecek ürünler terc�h ed�lmekted�r. Yapılan �şlemler
sırasında ev veya yapı �çer�s�ne koku, gaz, böcek ve benzer� atık suların gelmes� önlen�r. F�rmamız yapım
aşaması sırasında son derece dayanıklı ve kal�tel� borular kullanarak uzun ömürlü b�r rahatlık yaşamanıza
yardımcı olur.

Kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler�nde, tamamen eğ�t�ml� personel�m�z çalışmaktadır. İş�nde usta olan ek�b�m�z,
kanal�zasyon hattınızı en güven�l�r ve hızlı şek�lde yapmaya çalışmaktadır. Kanal�zasyon hattı yen�leme sırasında
oluşab�lecek bütün problemler� uzman ek�b�m�z kolay b�r şek�lde g�der�r.

F�rmamız tamamen s�z�n memnun�yet�n�z üzer�ne çalışmaktadır. S�zlerde f�rmamız üzer�nden kanal�zasyon hattı
yen�leme, kanal�zasyon tam�r� veya kanal�zasyon arızaları �ç�n yardım almak �stersen�z 7/24 b�ze ulaşab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tam�r� Ned�r?



Kanal�zasyon tam�r�, kanal�zasyon �çer�s�nde oluşan arıza, tıkanıklık ve benzer� bütün durumları g�deren b�r
�şlemd�r. Bazı durumlarda kanal�zasyonlar tıkanıklık dışında onarıma �ht�yaç duyab�l�r. Bunun �ç�n f�rmamız s�zlere
çeş�tl� b�rçok h�zmet sağlamaktadır. Bunların en başında �se kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� gelmekted�r.

An� Kanal�zasyon Tıkanması Ned�r?

An� tıkanmalar, genel olarak en çok görülen kanal�zasyon sorunlarında b�r�d�r. Bu duruma b�rçok farklı faktör
sebep olab�l�r. Bazı durumlarda, eşya veya atık maddeler yüzünden kanal�zasyon �çer�s�nde tıkanıklık oluşab�l�r.
Bu g�b� tıkanıklıklar kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� gerekt�rmeden, kolay b�r şek�lde kanal açma mak�nes� �le
halled�leb�l�r. Bununla beraber kuka �le açma �şlem� de terc�h edeb�l�r. Kanal açma �şlemler� genel olarak uygun
f�yatlıdır. Ancak kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� olması durumunda bu değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

Kanal�zasyon Arızası Ned�r?

Kanal�zasyon Arızası Ned�r?

Kanal�zasyon arızası, malzemelerden veya ürünlerden oluşan b�r başka tıkanıklık türüdür. Bunun genel olarak
sebeb� zaman �çer�s�nde boruların aşınması veya esk� t�p kanal�zasyon hattına sah�p olmaktadır. Genel olarak bu
tarz kanal�zasyon hatlarında kırılma veya çökme görülür. Bu tarz durumlarda, kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�
uygulanab�l�r veya başka çözüm yollarına g�d�leb�l�r. Esk� t�p kanal�zasyon hatları beton borulardan yapılmıştır.
Ancak günümüzde, plast�k borular terc�h ed�lmekted�r.

Plast�k borular, esk� t�p borulara göre daha uzun ömürlü b�r yapıya sah�pt�r. Bununla beraber, kal�tes� sayes�nde
k�ş�ler�n konforunu en üst sev�yede tutmaktadır. Kal�tel� ve dayanıklı olmayan borular zaman �çer�s�nde kırımla,
ez�lme veya çökme g�b� sorunlara neden olab�l�r. Bu tarz problemler �se kanal�zasyon �çer�s�nde tıkanmaya sebep
olur. Kanal�zasyon arızalarının hemen çözülmes� k�ş�ler� madd� ve manev� anlamda rahatlatab�l�r. Uzun süre
devam eden kanal�zasyon problemler� özell�kle k�ş�ler� hasta edeb�l�r, manev� anlamda huzursuz edeb�l�r ve �ler�de
madd� anlamda büyük kayıplar yaşatab�l�r.

Ustalardan Kaynaklı Kanal�zasyon Arızaları Nelerd�r?

Ustalardan kaynaklı kanal�zasyon arızaları, genel olarak boruların yanlış döşenmes� durumunda meydana gel�r.



Ustalardan Kaynaklı Kanal�zasyon
Arızaları Nelerd�r?

Boruların yanlış döşenmes�, �ler�de kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� gerekt�rmekted�r. Kanal�zasyon boruları
yapılırken, zem�n�n sağlam olmaması boruların çürümes�ne, kırılmasına veya yıpranmasına yol açab�l�r. Bununla
beraber düz b�r zem�ne boruların döşenmes� olab�lecek b�r su kaçağını veya problem� g�der�r.

Kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� sırasında genel olarak zem�n sağlamlaştırma yapılmaktadır. Bunun en büyük
sebeb� �ler�de bu tarz problemler�n oluşmasını engel olmaktır.

Kanal�zasyon hattı döşeme sırasında d�ğer d�kkat ed�lmes� gereken hususlardan b�r� �se mey�l�n her alanda eş�t
b�r şek�lde olmasıdır.

Su borusuna gelecek olan su hacm�, her zaman aynı olmayab�l�r. Bununla beraber ver�lecek olan eğ�m
sayes�nde, katı maddeler daha rahat g�decekt�r.

Yanlış b�r şek�lde yapılmamış veya eğ�ml� olmayan su boruları zaman �çer�s�nde tıkanab�l�r. Düz ve eğ�ms�z b�r
şek�lde yapılan su boruları zaman �çer�s�nde k�reçlenme, yağlanma veya çürüme oluşab�l�r. Bu g�b� durumlarda
kanal�zasyon �çer�s�nde tıkanıklığa sebep olmaktadır. Genel olarak bu tarz problemlerde uygulanan kanal�zasyon
hattı yen�leme �şlem� sırasında p�maş borular kullanılarak bu sorun tamamen g�der�lmekted�r.

Kanal�zasyon Hattı Yen�leme İşlem�nde Neden Beton Boru Terc�h Ed�lmez?
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Neden Beton Boru Terc�h Ed�lmez?

Beton borular, esk� t�p borulardır. Bununla beraber beton borular zaman �çer�s�nde yıpranmaya en müsa�t boru
yapıları arasındadır.

Günümüzde plast�k borular terc�h ed�lerek k�ş�ler�n uzun ömürlü b�r şek�lde kanal�zasyon s�stem�n� kullanmasına
yardımcı olmaktadır.

Beton borular �çer�s�ne zamanla ağaç kökler� g�reb�lmekted�r.

Bu g�b� durumlarda boru zamanla �çer�s�nde ağaç kökler�n� b�r�kt�rerek tıkanma başlar. Ancak plast�k borularda bu
tarz sorunlar yaşanmaz. Bunun en büyük sebepler�nden b�r� �se plast�k boru b�t�mler�nde conta kullanılmasıdır.
Boru b�t�m�nde conta kullanımı, borunun �çer�s�ne başka maddeler�n g�rmes�n� engeller.

Ancak beton borulara bu tarz b�r uygulama yapılamaz. Yabancı maddeler, toprak �çer�s�nde yer alan maddeler
veya ağaç kökler� zaman �çer�s�nde boruların �çer�s�ne g�reb�l�r.

Bu g�b� yabancı maddeler zaman �çer�s�nde beton boru �çer�s�nde kalarak, büyük tıkanma ve yıpranmalar oluşur.
Bu g�b� durumlarda, genel olarak kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� yapılır. S�zde esk� kanal�zasyon hatlarınızı,
daha kullanışlı b�r hale get�rmek �ç�n b�zlere ulaşab�l�rs�n�z.

En Sık Karşılaşılan Kanal�zasyon Sorunları Nelerd�r?



En Sık Karşılaşılan Kanal�zasyon
Sorunları Nelerd�r?

Kanal�zasyon problemler�nde en çok d�kkat ed�len konulardan b�r�, başka kanal�zasyon hatlarına zarar
vermemekt�r. Özell�kle bazı durumlarda, kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler�nde veya tam�rler�nde farklı
kanal�zasyon hatları zarar görmekted�r. Bu tarz b�r problem olması durumunda mutlaka f�rmamıza ulaşım
sağlayarak, profesyonel b�r destek alınız.

F�rmamız tıkanıklık problemler�nde, d�ğer kanal�zasyon hatlarını hesaplayarak �şlemler�n� ona göre yapar.
Bununla beraber yapılan �şlemlerde kes�nl�kle d�ğer borulara d�kkat eder. D�kkats�z şek�lde yapılan tam�rat veya
kanal�zasyon hattı yen�leme �şlemler�, kullanıcılara madd� olarak büyük zararlar vereb�l�r.

Esk� Kanal�zasyon Hatlarında Oluşab�lecek Problemler Nelerd�r?

Esk� kanal�zasyon hatları, genel olarak zaman �çer�s�nde yen�leme �ht�yacı duymaktadır. B�rçok tıkanıklık ve
probleml� olan kanal�zasyon hatları esk� kanal�zasyon hatlarıdır. Bu problemler�n oluşmasının genel sebeb� beton
borulardır. Beton boru hatlarında aşınma, �ncelme, çürüme veya çökme olab�l�r. Ayrıca bu durum kend�n� tıkanma
�le de bell� edeb�l�r. Bu g�b� konularda genel olarak kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� terc�h ed�lmekted�r.

Plast�k borularla yapılan b�nalarda �se genelde oluşan sorunlar kötü �şç�l�k yüzünden olmaktadır. Bunun en büyük
sebeplerden b�r�, boruların �y� b�r şek�lde yerleşmem�ş olmasıdır. Doğru ve yeterl� sayıda kanal�zasyon hattı
yen�leme �şlem� yapılmadıysa k�ş�ler b�rçok farklı problemle karşılaşab�l�r. S�zlerde kırılma, yen�leme, çökme veya
tıkanma g�b� sorunlarınız �ç�n b�zlerle �let�ş�me geçerek kal�tel� b�r h�zmet alab�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n t�t�z ve
güven�l�r kanal�zasyon hattı yen�leme h�zmet� vermekted�r.

Kanal�zasyon Görüntüleme Ned�r?

Kanal�zasyon görüntüleme �şlem� genel olarak problem� en �y� anlayab�leceğ�n�z yöntemlerden b�r�d�r. Atık su
borularında oluşan kırılmalar veya çökmeler�n alanın önceden tak�p ed�lmes� son derece öneml�d�r.

Kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�nden önce kanal�zasyon görüntüleme �şlem� terc�h edeb�l�rs�n�z. Bu sayede
asıl arıza tesp�t ed�lerek s�zlere hem madd� hem de manev� anlamda büyük b�r rahatlık sağlayab�l�r. F�rmamız
s�zler �ç�n b�rçok farklı tekn�k, tem�zleme, yen�leme ve tam�r �şlem� yapmaktadır.



Çalışma önces�nde görüntüleme yaparak, asıl sorunu tesp�t ed�yoruz. Sonrasında �se tam�ratı hızlı b�r şek�lde
yaparak s�zlere güven�l�r, t�t�z ve kal�tel� b�r kanal�zasyon tam�r� h�zmet� sunuyoruz.

Kanal�zasyon Görüntüleme Neden Öneml�d�r?

Genel olarak g�derler veya kanal�zasyonlar atılan b�rçok farklı malzeme yüzünden tıkanmaktadır. Lavaboya
dökülen yağ, katı maddeler veya yemek atıkları p�s su borularını tıkayab�l�r. Bununla beraber tuvalet �çer�s�ne
atılan katı maddeler veya malzemelerde atık su borularını tıkayab�l�r.

Robot teknoloj�s� �le kanal�zasyon
görüntüleme

Bu tıkanıklıkların açılması, alınan hasara göre değ�şmekted�r. Lavabo açıcıları zaman �çer�s�nde, lavaboyu
aşındırmaktadır.

Bundan dolayı özell�kle bu tarz kanal�zasyon problemler�nde mutlaka uzman b�r ek�p tarafından destek alınması
gerekmekted�r.

Bununla beraber banyo �çer�s�nde oluşan tıkanıklarda ıslak mend�ller, pedler, poşetler, tem�zl�k ürünler� ve tuvalet
kağıtları büyük rol oynamaktadır.

İlk tıkanmalarda bel�rl� açıcılar kullanab�l�r veya pompa g�b� ürünlerle g�derler� açab�l�rs�n�z. Ancak bel�rl� b�r süre
sonra tıkanıklık büyüyeb�l�r ve kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� gerekeb�l�r. Fakat en�nde sonunda mutlaka
uzman b�r� tarafından bu g�derler�n ve kanal�zasyonların açılması gerekmekted�r. Genel olarak �lk tam�r ed�len
veya yen�lenen alanlar tuvalet g�derler�d�r. Sonrasında �se boru tıkanıkları, genel borular ve kanal�zasyon
tıkanıklığına bakılmaktadır.

Bu tıkanıklıklar çoğunlukla yanlış kullanım yüzünden veya esk�m�ş malzemelerden dolayı oluşmaktadır. Zaman
�çer�s�nde borular kırılarak, yıpranma kaynaklı tıkanıklık oluşturab�lmekted�r. B�z s�zlere oluşab�lecek bütün
olumsuzluklara karşı, sorunsuz ve güven�l�r b�r h�zmet ver�yoruz.

Oluşan bütün problemler �ç�n s�zlere özel kontrol sağlayıp sonrasında �se gerekl� �şlemler� uyguluyoruz.

Tıkanma, kırılma, çökme veya çürüme g�b� durumlar �ç�n s�zlere özel görüntüleme �şlem� sunuyoruz. Görüntüleme
�şlem� sonrasında gerekl� olan projey� hazırlayıp, en kısa sürede bütün problemler�n�z� hızlıca çözüyoruz.

Kanal�zasyon Açma Ned�r?



Kanal�zasyon açma h�zmet�n� f�rmamız, üstün teknoloj�k aletler� �le s�zlere 7/24 vermekted�r. S�zlerde son teknoloj�
c�hazlarla, uzman b�r h�zmet almak �ç�n f�rmamızla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n kırmadan,
dökmeden �t�na �le üstün b�r h�zmet sağlamaktadır. Kanal�zasyonlarda farklı b�rçok tıkanıklık olab�lmekted�r. Bu
tıkanıklıklar k�ş�ler �ç�n hem madd� hem de manev� anlamda büyük problemler oluşab�l�r. Kanal�zasyon
tıkanmalarında genel olarak kötü kokular oluşmaktadır. Zaman �çer�s�nde b�nada su basmaları oluşmaktadır.

Profesyonel b�r şek�lde kanal�zasyon hattı yen�leme veya tam�r h�zmet� almak �ç�n, f�rmamızla �let�ş�me
geçeb�l�rs�n�z. Kameralı robotlu veya özel c�hazlarla kanal�zasyon tam�r h�zmet� sağlamaktadır.

Son Teknoloj�yle Kanal�zasyon Hattı Yen�leme H�zmet�;

Kanal�zasyon hattı yen�leme ve açma h�zmet� veren f�rmamız s�zler �ç�n oldukça yen�l�kç� çözümler sunmaktadır.
S�zler �ç�n özel tekn�k altyapılar kullanmaktayız. Uzman ek�b�m�z, s�zler�n güven�l�r ve kal�tel� b�r h�zmet almanız
�ç�n özel çalışmalar yapmaktadır. F�rmamız �çer�s�nde bulunan bütün personel�m�z eğ�t�ml� ve güven�l�rd�r. Tıkalı
olan kanal�zasyon �çer�ğ�n�n en kısa süre �çer�s�nde onarılması son derece zorlu b�r süreçt�r.

Özell�kle bu g�b� problemler�n kısa sürede olması �ç�n s�zlerde özel b�r ek�ple çalışarak, kal�tel� b�r kanal�zasyon
hattı tam�r� h�zmet� alab�l�rs�n�z. Tıkanıklık veya problemler� yok etmek �ç�n robot teknoloj�s�nden
yararlanab�l�rs�n�z. F�rmamız robot teknoloj�s�n� kullanarak kanal�zasyon �çer�s�ndek� tıkanıklıkları, problemler� ve
kırıkları tesp�t etmekted�r. Gerekl� durumlarda f�rmamız s�zler �ç�n uygun f�yatlı ve kal�tel� kanal�zasyon hattı
yen�leme �şlem� yapmaktadır.

Genel olarak d�rekt alanın kazılması son derece pahalı b�r �şlemd�r. S�zler� mağdur etmemek adına f�rmamız
görüntüleme �şlem� yaparak problem� tam olarak tesp�t etmekted�r. Yer�n doğru kazılması �ç�n f�rmamız önceden
kameralı mak�neler �le özel b�r �nceleme yapmaktadır. Bunun sayes�nde tıkanıklık olan yer tesp�t ed�lerek daha
kolay b�r şek�lde �şlem yapılmaktadır.

Robot Teknoloj�s�yle Kanal�zasyon Hattı Nasıl Tam�r Ed�l�r?

Robot kullanılarak, uygulanan kanal�zasyon hattı yen�leme ve tam�r �şlem� daha kısa sürede olmaktadır.
Kanal�zasyon açma sırasında, k�myasal kullanılmaması son derece öneml�d�r. Profesyonel ek�b�m�z tarafından
yapılan açma �şlemler� sonrasında kısa süre �çer�s�nde g�derler�n�z� kullanab�l�rs�n�z.

Ancak k�myasal �le açma �şlem� sonrasında b�r süre boyunca kanal�zasyon g�der� kullanılmamaktadır.

Kanal�zasyon H�zmetler� Nelerd�r?

Kanal�zasyonlar zaman �çer�s�nde tıkanma yaşar. Bunun en büyük sebeb� �çer�s�n�n dolması ve boruların
çökmes�d�r. Bu g�b� durumlar �nsanların ve çevren�n sağlığını büyük b�r oranda etk�lemekted�r. Kanal�zasyon
tem�zleme veya kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�n�n doğru b�r şek�lde yapılması gerekmekted�r. Kanal�zasyon
tem�zleme �şlem� �ç�n özel b�r f�rma �le çalışab�l�rs�n�z. F�rmamız s�zlere düzenl� olarak kanal�zasyon tem�zleme
h�zmet� sunmaktadır. Esk� b�r altyapıya sah�p olmanız durumunda �se kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� �ç�n, son
derece yen� ve teknoloj�k çözüm yolları üretmektey�z.

Günümüzde yen� teknoloj�k aletler sayes�nde, daha kal�tel� b�r kanal�zasyon tem�zl�ğ� yapılmaktadır. Bununla
beraber kanal�zasyon tem�zleme �şlem� sırasında, robot c�hazlar kullanılmaktadır. Robot kamera c�hazları,
tıkanıklığın olduğu alanı d�rekt olarak tesp�t etmekted�r.



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.

F�rmamız özel tekn�kler kullanarak, s�zlere kanal tem�zleme veya özel kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�
sağlamaktadır. Bununla beraber özel v�danjör s�stemler�m�z sayes�nde s�zlere güven�l�r tem�zleme �şlem�
sağlamaktayız. V�danjör �le tem�zleme �şlem� sayes�nde p�s su tamamen çek�lmekted�r.

Kanal�zasyon �çer�s�nde yer alan katı atıklar, p�s su ve d�ğer atıklar bu alet sayes�nde kolayca alınmaktadır.
Kanal�zasyon hattının ver�ml� b�r şek�lde kullanılması �ç�n düzenl� tem�zl�k son derece öneml�d�r. V�danjör �le
tem�zleme �şlem�nden sonra, kısa sürede g�derler�n�z� kullanab�l�rs�n�z.

Kanal�zasyon Tem�zl�ğ� Nasıl Yapılmaktadır?

Kanal�zasyon tem�zleme �şlem� sırasında genel olarak robot c�hazlar terc�h ed�lmekted�r. Bu tem�zleme �şlem�
sırasında, özel teknoloj�k tem�zleme c�hazları kullanılmaktadır. Kanal�zasyon kapağı açılarak, logar �çer�s�nde
bulunan p�sl�kler tem�zlenmekted�r.

Bazı durumlarda m�n� aletlerle veya v�danjörle tem�zleme �şlem� yapılmaktadır. P�sl�kler tamamen alındıktan sonra
kanal �çer�s�ne tem�z su gönder�l�r. Kanal tekrardan çalışmaya başlamaktadır.

Kanal�zasyon Tem�zleme ve Tıkanıklık Açma İşlem� Nasıl Yapılmaktadır?

Kanal�zasyon tem�zleme veya kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem� �ç�n k�ş�ler�n sağlığı �ç�n son derece öneml�d�r.
Tüm b�nalarda kanal�zasyon hattı yer alır. Genel olarak b�na �çer�s�nde bulunan atıklar bu g�derler sayes�nde
g�tmekted�r. Günümüzde kanal�zasyon hatları son derece dolu ve yoğun b�r şek�lde çalışmaktadır. Bundan dolayı
zaman �çer�s�nde b�nalar �çer�s�nde bulunan yapılar çökmekted�r. Bu s�stemler hem b�naların hem de şeh�rler�n
altında bulunmaktadır.

Zaman �çer�s�nde kanal�zasyon hattına yollanan atıklar, tıkanıklık oluşturmaktadır. Bu tıkanıklıklar k�ş�lere
zamanla büyük problemler yaşatab�l�r. Kanal�zasyon hattı �çer�s�nde yer alan borularda katı atıklar b�r�kmekted�r.
Katı atıklar uzun süre sonrasında tıkanıklık oluşturmaktadır. Kanal�zasyon hattının tıkanması büyük sorunlar
oluşturmaktadır. Bu durum özell�kle k�ş�ler�n hayatını büyük b�r oranda etk�lemekted�r. Oluşan tıkanıklıklar hem
çevreye hem de �nsanlara büyük b�r zarar vermekted�r.

Bununla beraber yoğun b�r koku oluşturmaktadır. Zaman �çer�s�nde bu tıkanıklıklar bakter� ve m�krop üreterek
k�ş�ler�n sağlığına zarar vermekted�r. Bunun �ç�n bel�rl� süreler �çer�s�nde kanal�zasyon g�derler�n�n ve borularının
tem�zlenmes� gerekmekted�r. Düzenl� olarak kanal�zasyon hattı tem�zleme �şlem� �ç�n, b�zden destek alab�l�rs�n�z.

Özel araçlarımız, kanal �çer�s�nde oluşan bütün tıkanıklıkları veya bozuklukları düzeltmekted�r. Ayrıca f�rmamız su
�le kolay b�r şek�lde yıkama �şlem� yaparak, boruların �çer�s� yumuşak b�r hale get�r�lmekted�r. Su �le kum, taş,
ağaç kökü veya k�reç g�b� bütün c�s�mler yumuşak b�r hale get�r�ld�kten sonra, bütün bu atıkların logar bacasına
g�tmes�ne yardımcı olunur. Sonrasında �se özel vakum c�hazı �le bütün k�rler alınmaktadır.

Kanal�zasyon Hatları Neden Tıkanır Veya Çöker?

Kanal�zasyon hatları zaman �çer�s�nde b�rçok farklı sebepten dolab�l�r. Bütün yaşam alanları �çer�s�nde
kanal�zasyon hatları bulunmaktadır. Dolan hatlar tıkanarak zaman �çer�s�nde çevreye ve k�ş�lere zarar
vermekted�r. Kanalların �çer�s�ndek� ver�m�n devam edeb�lmes� �ç�n kanal�zasyon hattı yen�leme �şlem�n�n



yapılması veya tem�zlenmes� gerekmekted�r. Kanal�zasyon kokusunun olmaması veya m�krop ürememes� �ç�n
s�zde f�rmamız tarafından destek alab�l�rs�n�z. F�rmamız s�zler �ç�n profesyonel b�r şek�lde kanal�zasyon hattı
tem�zleme h�zmet� vermekted�r. Özell�kle tem�zleme �şlem� sırasında f�rmamız, herhang� b�r şek�lde kırma
�şlem�nde bulunmaz.

Tem�zl�k veya hat yen�leme �şlem�nden önce, özel b�r görüntüleme �şlem� yapmaktadır. Bu c�hazlarla olan problem
tesp�t ed�lerek doğru b�r hat tam�r �şlem� yapılmaktadır. F�rmamız yüksek teknoloj�k c�hazlarla h�zmet vermekted�r.
Bununla beraber zeh�rl� gazın çıkmasını da engellemektey�z.

Robot s�stem� �le yapılan tem�zleme �şlemler� son derece güven�l�rd�r. Özell�kle ek�p arkadaşlarımızın zeh�rl�
gazlara maruz kalmasını engelleyen robot �le tem�zleme �şler� hem s�zler�n hem de çevren�n sağlığını
korumaktadır. Bu c�hazlar sayes�nde f�rmamız s�zlere en üst kal�tede tem�zleme �şlem� sağlamaktadır.

Kanal�zasyon şebekes�n�n �çer�s�nde bolca zeh�rl� gaz yer alır. Robot �le tem�zleme �şlemler� sırasında zeh�rl� gaz
çıkma �ht�mal� tamamen ortadan kalkmaktadır. Özel görüntüleme �şlemler� sayes�nde, bütün kanal�zasyon
s�stemler�n� göreb�l�r. Kameralarımız, her t�p boru �çer�s�ne rahatlıkla g�reb�l�r.

Bununla beraber sorunun tesp�t ed�lmes� bu kameralar sayes�nde daha kolay b�r hale gelmekted�r. Çek�len
görüntüye göre tem�zl�k veya kanal�zasyon yen�leme �şlem� bel�rlenerek s�zlere proje sunulur. Tem�zleme
�şlem�nden sonra tekrar görüntü çek�lerek, s�zlere güven�l�rl�ğ� ve �ş�n kal�tes� net b�r şek�lde göster�l�r.
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