
Oferujemy: 
 
usługi sprzętem 

specjalistycznym 
(np. czyszczenie 
kanałów) 

usługi sprzętem 
budowlanym 

usługi 
projektowania              
i budowy sieci                  
oraz przyłączy  

inspekcję 
przewodów 
rurowych 

badania 
laboratoryjne 
wody, ścieków              
i osadów. 

 

 
    Członek IGWP 

 

 
 

 
Członek rzeczywisty  

Klubu Pollab  
nr 925 

 

 
 

 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.                                                                                                                                                                                  
ul. Przemysłowa 4,  97-300 Piotrków Trybunalski 
 
NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 Kapitał zakładowy 3 300 000,00 PLN 
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66  
KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście 
Konto: PKO Bank Polski S. A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 

 
 

 

Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; 
BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; 

Zakład Oczyszczalni Ścieków  - (44) 645-16-12; Dział Ochrony Środowiska/Laboratorium  - (44) 645-16-13 

 

 

 
Samochód z kamerą TV do inspekcji 

kanalizacji 

 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.      
 w Piotrkowie Tryb. Oferują usługi w następującym zakresie: 
 

1. Inspekcja TV przewodów rurowych: 
a) dysponujemy kamerowozem wyposażonym w sprzęt 

austriackiej firmy ‘’iPEK-TV’’, pozwalający sprawdzić 
prawidłowość wykonanych kanałów, tj. 
- prostolinijność, 
- prawidłowość ułożenia z założonym spadkiem, 
- jakość wykonanych połączeń, 

b) kontrola włączeń przykanalików, 
c) sprawdzanie prawidłowości czyszczenia kanałów 

specjalistycznym samochodem WUKO – SCK. 
 
2. Usługi sprzętem WUKO – SCK, czyszczenie 

wysokociśnieniowe: 
a) kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
b) studni burzowych, rewizyjnych i osadowych, 
c) przykanalików sanitarnych i deszczowych, 
d) wycinanie korzeni wrastających w kanał. 

 
3. Udrażnianie kanałów sanitarnych w miejscach trudno 

dostępnych (brak dojazdu dla samochodów) spalinowym 
urządzeniem do przepychania. 

 
4. Wykrywanie kabli energetycznych, przewodów 

wodociągowych, kanałów sanitarnych i deszczowych przy 
pomocy lokalizatora impulsów. 

 
5. Wykrywanie awarii sieci wodociągowej i precyzyjne 

określenie miejsca wycieku wody, przy użyciu strefowych 
loggerów szumów i korelatora LOKAL 300. 

 
6. Wykrywanie błędów i usterek podczas kamerowania  

kanałów tj. 
a) nieprawidłowe założenie uszczelki, 
b) złe wprowadzenie uszczelki w kielich, 
c) wadliwe włączenie przykanalika, 
d) spłaszczenie średnicy kanału przy odgałęzieniu, 
e) uszkodzenie rury przy montażu. 

 
Osoby do kontaktu: 

a) Leszek Dolny:     
               Telefon stacjonarny – 44 645 16 06 
               Telefon komórkowy – 605 828 667 
po godz. 15

00
 

b) Dyspozytorzy: 

Telefony komórkowe – 603 665 554 
                                                   695 700 842 

 
Wózek z kamerą TV do inspekcji 

kanalizacji 

 
Studio TV do inspekcji kanalizacji 

 
Samochód SCK-4H do czyszczenia 

kanalizacji 

 

Samochód SCK-4H do czyszczenia 
kanalizacji 


