Cihazla Su Kaçağı Tamiri Nasıl Yapılır?
Yapıların tesisatları arasında bulunmakta olan su ve boru sistemleri oldukça hassas olan
uygulamalardır. En kaliteli sistemler bile kurulsa zaman içerisinde mutlaka deformasyonu uğrayıp Bir
takım sıkıntılar ortaya çıkartmaktadır. Su borularındaki en büyük sorun özellikle gözle görülmeyecek
olan yerlerde meydana gelen su kaçaklarıdır. Kendisini davardaki kavlama ile küfle veya zemin
kısmında nemlenme ile göstermekte olan su kaçakları zaman içerisinde binanın ömrünü bile
azaltabilecek ciddi problemlerdir. Bu sebeple kurulumuz su kaçağının tespitinde son derece modern
uygulamalar geliştirmiş durumdadır. İşi asla şansa bırakmayan firmamız kesinlikle son teknoloji
ürünler ile su kaçağı tespiti yapabilmektedir. Cihazla su kaçağı tamiri bu sayede mümkün olmaktadır.
Cihazla Su Kaçağı Tamiri ve Avantajları
Kurumumuz tarafından uygulanmakta olan cihazla su kaçağı tamiri birçok avantajı da bünyesinde
barındırmaktadır. Bunların en başında cihazla su tamiri ve tespiti yapıldığında ekstra maliyetler
çıkmamaktadır. El yordamıyla su kaçağını tespit etmek için duvarlar fayanslar seramikler yer
kaplamaları kırılmak veya kaldırılmak zorunda kalacaktır. Bütün bu uygulamalar oldukça pahalı
masraflar çıkartmaktadır. Bunun yerine firmamızın kullanmış olduğu teknolojik cihazlarla su kaçağı
tespit edilmesi son derece pratik bir çözümdür. Ayrıca hiçbir şekilde zeminde ekstra masraf da
çıkartmayacaktır. Çoğu zaman tek bir karenin veya fayansın kaldırılması bile tespit için yeterli
olacaktır. Uygulamalarımızı arasında yer alan akustik dinleme cihazı termal kamera kameralı sistemler
son derece modern uygulamalardır ve sıfır hata payıyla su kaçağını tespit etmeye olanak
tanımaktadır. Böylece su kaçağı problemi ile bize müracaat etmiş olan müşterilerimize çok kısa bir
süre içerisinde su kaçağı tespiti yaparak hemen teknik kadromuzla beraber sorun giderilmektedir.
Cihazla Su Kaçağı Tamiri ve Ekonomik Fiyatlar
En kaliteli ve modern cihazlarla evde farklı bir şekilde deformasyonlara sebebiyet vermeden sunmuş
olduğumuz cihazla su kaçağı tamiri çok ekonomik fiyatlarla müşterilerimize yardımcı olmaktadır.
Böylece 7 gün 24 saat konsepti ile hizmet vermekte olan firmamızla iletişime geçtiğiniz andan itibaren
en uzak köşelerdeki su kaçakları dahi tespit edilerek kısa sürede tamiratı yapılmaktadır.

