VĚTRNÉ ČERPADLO„FLORIŠ“
Přichází doba využití vlastních studní. Z důvodu neustálého zdražování pitné vody Vám
nabízíme kvalitní větrné, mobilní a ruční čerpadla "FLORIŠ". Nabízíme čerpadla s
dlouhou životností a prakticky bezúdržbové, velice vhodné i pro rozvojové země. Při
použití větrného čerpadla se předchází zdravotním problémům zvířat následkem
kontaminace delší dobu stojící vody,zejména v období vyšších teplot. Slouží při čerpání
pitné, nebo užitkové vody s možností napojení na zásobník, při napájení na pastvinách.
Čerpadlo je možno použít k čerpání pitné vody při pasení skotu, nebo zásobování vodou
do stájí pro zemědělská zvířata, při zavlažování zahrad s možnosti napojení na
kapenkovou závlahu, pro snížení hladiny spodní vody, s čerpadlem je možno čerpat vodu
až z hloubky 80 metrů, pro okysličování vody při chovu ryb, možno ho umístit na hrázi,
nebo přímo nad zdrojem vody a pomocí cirkulace vody okysličovat vodu v rybnících, při
čištění vody ve vrtech a studních. Čerpadlo se skládá z větrné růžice, pracovního válce
pístového čerpadla PVF-65, sacího koše Pirát 5/4" a převodového mechanismu. To vše je
upevněno na kovovém stojanu trojnožky. Větrné kolo se samostatně natáčí ve směru
větru. Čerpadlo je přenosné, rychle zmontovatelné i demontovatelné. Na čerpadlo není
nutné vystavení stavebního povolení !!! Výrobky mají konformitu "CE" podle evropských
norem a evropských směrnic. Výrobky jsou předmětem průmyslové právní ochrany.
Výrobky získaly 2. místo v soutěži o Cenu Platformy 2009 a I.místo v soutěži E.O.N.
ENERGY GLOBE AWARD 2015.

Za svou práci (výroba větrných čerpadel a technologii úpravy vody) v březnu 2017
na Univezitě v Sagaru v Indii převzal čestný doktorát a byl vyznamenán premierem
Indické vlády.
Poskytujeme odborné poradenství pro využití větrné energie a čerpání vody.
Odbyt: Pavol Floriš-DOZEP, ul. Levobřežní 909/8, 19000 Praha 9, Vysočany
mobil:+420 724 840 937 skype: pavol.floris8
e-mail: p.floris@centrum.cz www.pfloris.cz
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1-vzorové větrné čerpadlo „FLORIŠ“ s odvětrávaním vlhkosti ve vrtu
2-vzorové mobilní větrné čerpadlo “FLORIŠ“ na pastviny se senem a se žlabem na vodu
3-vzorové mobilní větrné čerpadlo “FLORIŠ“ na pastviny s napáječky
"Voda je základ pro život, v šechno ostatní je jen zvy šování na šeho komfortu“
https://www.stream.cz/slavni-neznami/10016603-pavol-floris-s-vlastnorucnimicerpadly-do-evropy-i-asie

