Kaçak Su Tespiti ve Kaliteli Uygulamalar
Yaşam alanlarımız olan evler birçok su tesisatını da bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle su
tesisatlarında meydana gelen arızalar yaşam kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Bu arızaların
arasında yer almakta olan kaçak su oldukça büyük bir problemdir. Bir taraftan ekonomik olarak
sürekli olarak su gideri artmakta diğer taraftan da kaçak su sebebiyle duvarların boyası kabarmakta
veya zemin kaplamaları deforme olmaktadır. Oldukça sıkıntılı bir durum olan kaçak su tespiti
firmamız tarafından son derece modern uygulamalarla yerine getirilmektedir. Böylece en hassas ve
derin bölgelerde olan kaçak suların bile tespiti firmamızın teknik kadrosu tarafından çok kısa bir süre
içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.
Kaçak Su Tespiti ve Kullanılan Yöntemler
Firmamız son derece profesyonel bir şekilde kaçak su tespiti yapabilmektedir. Bunun yapılabilmesi
için oldukça modern cihazlar kullanılmaktadır. Böylece hiçbir şekilde evde ekstra masraf da ortaya
çıkmamaktadır. Herhangi bir şekilde duvarlar kırılmadan kaplamalar kaldırılmadan kaçak olan su
tespit edilebilmektedir. Bunun için firmamız akustik dinleme cihazlarıyla en büyük tesislerde bile
kaçak olan suyu nokta atışı olarak bulabilmektedir. Ayrıca farklı bir uygulama olarak da daha çok
tuvalet ve klozet sistemlerinde devreye girmekte olan kameralı su kaçağı tespit uygulaması da
firmamız bünyesinde yer almaktadır. Termal kamera da daha büyük alanlardaki su kaçağını tespit
etmek için kullandığımız nitelikli modern çözümler arasında yer almaktadır. Böylece hiçbir şekilde
zemini ve duvarları kırmadan birkaç dakikalık işlemler neticesinde çok kolay bir şekilde kaçak olan
suyun yeri ve sebebi tespit edilebilmektedir.
Kaçak Su Tespiti ve Ekonomik Çözümler
Kurumumuz modern cihazlarla kaçak olan suyu tespit ettikten sonra kaliteli bir şekilde müdahalede
bulunabilmektedir. Bu konuda eğitimli olan teknik kadromuz ekstra bir maliyet de sizin için
çıkartmayacaktır. Kaçak olan sular genellikle plastik su borusunun çatlaması şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Eğer plastik su borusunda kaçak su tespiti yapılmışsa yenisi ile değiştirilebilmektedir.
Demir borular da zaman içerisinde çürümeye bağlı olarak yine su sızması ve kaçak ortaya
çıkabilmektedir. Atık su gider borularında da kaçaklar oluştuğunda aynı şekilde teknik kadromuz çok
kısa bir sürede orijinal parçalarla müdahalede bulunmaktadır.

