
BURSA SU KAÇAĞI TESPİT FİRMASI HİZMETLERİMİZ 

 

- Kameralı Su Kaçağı Tespiti  

 

Su kaçakları, yapılardaki tesisattan kaynaklanan 

meselelerden biridir. Su Kaçağının çözümü için 

önce tesisattaki sorunun nereden kaynaklandığının 

bulunmasını gerekir. Bu noktada su kaçağı tespit 

firması olarak kırmadan, kameralarımız ile 

teknolojik imkanları kullanarak tespitini 

yapmaktayız. 

Su kaçakları yalnızca kaçağı olan noktaya zarar vermezler. 

Kameralı su kaçağı tespiti ile aşağıdaki sorunlardan kurtulabilirsiniz. Örneğin; Duvar su sızıntıları 

tedbir alınmaz ise, binalarda yapısal bozukluklar ve binalarda çürümelere sebep olabilmektedir. 

Bu sebep ile su kaçaklarını hafife almayınız, meseleleri henüz de artmadan çözümlemekte yarar 

vardır.  Devamı 

- Gider Açma İşlemi 

 
 

Bursa gider açma işlemlerinde temiz su 

giderlerini açmak pis su giderini açmaktan 

daha kolay gözükmektedir. Halbuki pis su 

bulma işlemlerinde günümüzde kameralı ve 

robotlu cihazlar kullanıldığı için kolaydır. 

Artık pis su açma eski zamanlara ve klasik 

yöntemlere göre daha kısa zamanda ve daha 

ekonomik olarak yapılıyor. 

Teknolojinin insanların yaşamlarına girerek 

hem zamandan hem ekstra masraflardan tasarruf sağladığı hem de insanların işlerini 

kolaylaştırdığı günümüzde sektör de teknolojinin en son olanaklarını kullanıyor. 

Tıkalı gider bulma 

Tıkalı gider bulma işlemi için pimaşa gönderilen kamera giderin tıkalı olan bölgesini tespit eder. 

Bu sayede bulunan sorunlu bölgedeki tıkanıklık ise alanında deneyimli “tıkalı gider 

açma” ekipleri tarafından kısa sürede robotlu cihaz aracılığıyla tıkanıklığa sebep olan atıkların 

parçalanması suretiyle gider açma işlemi yapılır ve sorun ortadan kaldırılır. 

Giderlerde meydana gelen tıkanmalara inşaat esnasından kalan taş, beton, moloz parçaları yol 

açabileceği gibi kullanım esnasında gidere atılan kağıt, izmarit ve benzeri cisimler de sebep 

olabiliyor. Devamı 
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- Su Kaçağı Bulma 

 

Bursa Su kaçağı bulma hizmetlerimizden uygun 

fiyat avantajı ile yararlanabilirsiniz. Eskiyen 

binalarda ya da iyi yapılmayan su tesisatlarında 

kaçaklar meydana gelebiliyor. Sizden kaynaklanan 

bir kaçak alt kat komşunuza zarar verebiliyor. Eski 

tip yöntemlerle su kaçağı bulma, eğer kırma işlemi 

yapılıyorsa fayans, sıva, fayans ustası ve benzeri ek 

maliyetler yaratabiliyor. 

Suyun komşudan çıktığı yer kaçağın olduğu yer olmayabilir. Su başka bir yerden sızıntı yapıp 

betonun en zayıf yerinden komşuya sızıntı yapabilir. Su kaçağı bulmak için eski sistemleri 

kullananlar da bu yüzden suyun aktığı yeri boşu boşuna kırmış olabilir. 

Kaçak su bulma bu yöntemlerle gerçekleştiği ve bulunduğu takdirde konutta oturan kendini şanslı 

saymalı çünkü bu yöntemlerle Su Kaçak bulma gerçekleşmeyebiliyor. O zaman tüm masraflar 

çöpe gidiyor. 

Kaçak Su  Bulma 

Kaçak su bulma işleminde teknolojinin en son sistemiyle profesyonellik birleştiği takdirde Su 

kaçak bulma ekonomik olarak ve en az maliyetle gerçekleşiyor. 

Kameralı görüntüleme cihazlarıyla yapılan su kaçağı bulma yönteminde yapıyı kırmaya gerek 

kalmadan yüzeysel detektörlerle su kaçağı yapan bölge tespit ediliyor. Bu tespit esnasında ise 

suyun sızıntısına göre cihazlar kullanılıyor. 

Alt komşuda su damlacıklarının sürekli oluşması, temiz su kaçağının belirtisi olup akustik yer 

dinleme cihazı ve test pompalarıyla su kaçağı kısa sürede bulunuyor. Devamı 

 

- Tuvalet Açma 

Bursa Tuvalet Açma; Tuvaletler, tuvalet 

kağıdı, kadın pedi, sigara izmariti, gibi 

atıkların boruların ek yerlerinde 

birikmeleri ve en sonunda boruları 

tıkamaları ya da tuvalet pis su giderinin 

eğiminin yanlış verilmesi gibi nedenlerle 

tıkanıyor. 

Cihaz ile tıkalı tuvalet bulma işleminde teknolojinin son tasarımı cihazlar boruların tıkalı olan 

bölgesini gördüğü için nokta atışla buluyor, temizliyor ve tuvalet açma bu sayede yapılıyor. 
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Tuvalet giderindeki borular tıkandığında atık sular gitmediğinden pis sular klozete geri geliyor. 

Tıkanmış tuvalet açma kameralı makineler vasıtasıyla sorunun kaynağına inilerek yapıldığı 

zaman, klasik yöntemlerde yapılan kırma ve benzeri sebeplerden dolayı ek masraf çıkarma, 

sorunun bulunduğu yeri şantiye görünümüne çevirme ve benzeri durumlar yaratmadan tıkalı 

tuvaletin ana kanal borusuna kadar temizlenerek tıkalı tuvalet açma yapılıyor. 

Tuvalet Açma Hizmetleri 

Tuvalet açma hizmeti gerek teknolojik imkanlar gerekse deneyimli ve uzman kadro ile tadilat 

gerektirmeden garantili bir şekilde yapıldığı için sorun yaşayanlar da memnun kalıyor. Devamı 

BİLGİLENDİRME 

Bursa Su Kaçağı Tespit Firması olarak sağlamış olduğumuz 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… 

 

İnternet Sitemiz: https://bursasukacagitespit.com 

İletişim / Whatsapp: 0535 867 08 10 
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