Su Kaçağı Nasıl Bulur, Aşamaları Nelerdir?
Su Kaçağı Bulma İşlemleri
Su kaçağı nasıl bulunur, bu işlemler nelerdir, ne kadar sürmektedir ve firma seçimi hakkında
bilgiler vereceğiz. Ev, iş yeri ve diğer yapılarınızdaki su kaçakları yüksek su faturası, tesisatın
bulunduğu alanlarda kabarma, duvarlarda rutubet ve dökülme gibi birçok sorunlara neden
olmaktadır. Alanında uzman kişiler tarafından işlemler yapılmazsa su kaçağı sorunları daha
da işin içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Bu bağlamda Bursa Su Kaçağı Tespit
firması olarak yılların vermiş olduğu deneyim ile su kaçaklarını bulmaktayız.
Su Kaçağı bulma ve tamiri işlemlerinde aşağıdaki adımlar sırasıyla gerçekleştirilir.
1. Müşterimiz öncelikle bize ulaşır ve uzman ekibimiz yönlendirilir
2. Su kaçağı bulunan yapı il merkezinde ise işlerimizin yoğunluğuna göre 1 saat içerisinde
ulaşılır, ilçe ya da köyde ise yolun uzaklığına göre bu zaman dilimi biraz daha artmaktadır.
Bursa il ve çevresine 2 saat içerisinde ulaşarak hizmet vermekteyiz.
3. Su kaçağı bulunan yapının analizi yapılır, sorun noktasal olarak son teknolojik
cihazlarımız ile kırmadan dökmeden tespiti yapılarak müşterimize bilgilendirme yapılır.
4. Su sızıntısının tamiri istenilmesi halinde noktasal olarak kırma işlemi yapılarak onarım
işlemine geçilir.
Su Kaçaklarının ya da başka bir deyişle su sızıntılarının sıcak su ya da soğuk su tesisatında
olmasının herhangi bir önemi yoktur. Akustik dinleme cihazları, boru görüntüleme ve termal
kamera cihazları ile incelenerek % 100 garantili bir şekilde tespiti yapılarak onarımı
yapılmaktadır.
Su Kaçağı Sorunlarınız İle İlgili Firma Ararken Nelere Dikkat Edilmeli ?
Ev veya iş yerlerinizdeki su kaçakları sorunlarına çözüm bulunması isterken usta veya firma
seçimini iyi yapmalısınız. Bu işler tecrübe isteyen bir işlemdir. Bu işlemleri daha önce
yapmayan usta veya firmalar zorlanacak olup, yapılarınıza zarar verecektir. Öncelikle
usta yada firmalara su kaçaklarını nasıl tespit yapacağı sorulmalı, akustik cihazlar veya
görüntüleme cihazları kullanıp kullanmayacağı sorulmalıdır. Bir görüşte anlarım, teknolojik
cihazlara gerek yok diyenler usta veya firmalardan uzak durulmalıdır.

Bursa Kırmadan Su Kaçağı Tespiti Bulma
Yapılan tüm bu işlemlerin süresi ortalama 1 saat kadar sürmektedir. Sizlerde yapılarınızdaki
su kaçağı sorunları için 0535 867 08 10 numaralı telefonumuzdan, whatsapp hattımızdan
veya iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yapılarınızdaki su kaçağı tespit
işlemlerimizden ücret talep etmiyoruz.
Hizmet Verdiğimiz Başlıca Yerler
Bursa il Merkezi, Osmangazi İlçesi, Nilüfer İlçesi, İnegöl İlçesi, Yıldırım ilçesi, Mustafa
Kemal Paşa İlçesi, Orhangazi İlçesi, Karacabey İlçesi, Gemlik İlçesi, Gürsu İlçesi, Kestel
İlçesi, Mudanya İlçesi, İznik İlçesi, Yenişehir İlçesi, Keles İlçesi, Büyükorhan İlçesi, Orhaneli
İlçesi ve Harmancık İlçeleridir. Hizmet vereceğimiz yerin uzaklığına göre ulaşım zamanında
değişiklikler olmaktadır. Hizmet vereceğimiz bölgelere firmamıza ait araçlar ile
gidilmektedir.
Bursa Su Kaçağı Nasıl Bulunur ? hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Sosyal Medya Sayfalarımız: facebook / twitter / instagram
Su kaçağı tespit ve gider açma ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımıza ait videolar
youtube kanalımızda…

