Postup technologie úpravy vody a její následné čerpání.
1) Je nutno vyčistit vrt,nebo studnu. Na čištění používáme elektrické čerpadlo,
které má ve spodní části rotační sekací nůž. Tento nůž rozseká veškeré
nečistoty (živočíčního i jiného původu), které se dostaly do otevřeného vrtu
nebo studny. Voda se odčerpá a poté se voda nechá znova dotéci. Do vody
se nalije dezinfekční prostředek, který zničí až 99,9% bakterií a virů.
V případě, že ve vodě nebudou jiné chemické prvky, které jsou škodlivé pro naše
zdraví se stává voda pitnou.
2) Následně se na tento vrt nebo studnu nainstaluje větrné čerpadlo "FLORIŠ".
Uzavře se záhlaví a voda se může čerpat. Na uzavřené záhlaví se nainstaluje
vzdušník s důvodu zamezení vzniku plísní. S tímto kompletním zařízením je
možno provádět čištění vody ve vrtech a studních.

Odkud se viry v pitné vodě berou
Enterické viry se šíří fekálně-orální cestou a dokážou přežívat v širokém spektru
prostředí. Voda není výjimkou. Do zdroje (ať už veřejného nebo do studny a vrtů) se
dostávají sekundárním znečištěním (splachem z polí či průsakem povrchové vody,
splaškové vody z kanalizace apo.) Lidé, kteří se nakazí primárně pitím infikované vody
potom vylučují částice (viriony) při dýchání a kašlání, a tak dochází k přenosu na další
hostitele, kteří kontaminovanou vodu ani požít nemuseli.
V povrchových vodách je možnost mutace z původního kmene víru , nebezpečného
rozšířením coronavíru!!!
S tímto kompletním zařízením je možno provádět čištění vody ve vrtech a studních.
Tato technologie úpravy a čerpání vody je velice vhodná pro všechny státy světa!!!.
Kontakt: Pavol Floriš, ulice Palackého 77 39470 Kamenice nad Lipou
mobil: +420 724 840 937 email: p.floris@centrum.cz , www.pfloris.cz ,
skype: pavol.floris8 https://www.facebook.com/help.world.with.me/

VODA JE ZÁKLAD PRO ŽIVOT, V ŠECHNO OSTATNÍ JE JENOM
ZVY ŠOVÁNÍ NA ŠEHO KOMFORTU .
Informační video: https://youtu.be/TbmcweUYEcA
https://www.stream.cz/slavni-neznami/10016603-pavol-floris-s-vlastnorucnimi-cerpadly-doevropy-i-asie,
https://youtu.be/k3n-P5Sv5-0
https://photos.app.goo.gl/S4xvq7771JrFMdZh8
https://www.facebook.com/help.world.with.me/
https://www.youtube.com/watch?v=itls2Sv1R1M
https://www.ceskatelevize.cz/.../698170-tyyo-reportaz...

The process of water treatment technology and its subsequent pumping.
1) It is necessary to clean the borehole or well. For cleaning we use an electric pump, which
has a rotary chopping blade at the bottom. This blade will chop up any debris (animal or
otherwise) that has entered the open borehole or well. The water is pumped out and then
allowed to flow again. A disinfectant is poured into the water, which destroys up to 99.9% of
bacteria and viruses.

If there are no other chemical elements in the water that are harmful to our health, the
water becomes drinkable.
2) Subsequently, a wind pump "FLORIS" is installed on this borehole or well. The header is
closed and the water can be pumped. An aerator is installed on the closed header to prevent
mould growth. With this complete system, water purification in boreholes and wells can be
carried out.

Where viruses in drinking water come from
Enteric viruses are spread by the faecal-oral route and can survive in a wide range of
environments. Water is no exception. They enter the source (whether public or wells and
boreholes) through secondary contamination (flushing from fields or surface water, sewage
from drains, etc.) People who become infected primarily by drinking infected water then
excrete particles (virions) when breathing and coughing, and so are transmitted to other hosts
who may not have even ingested the contaminated water.
In surface waters, there is a possibility of mutation from the original strain of virion,
dangerously spreading coronavirus!!!

With this complete equipment it is possible to carry out water purification in boreholes
and wells.
This technology of water treatment and pumping is very suitable for all countries of
the world!!!.
Pavol Floriš, 77 Palackého Street 39470 Kamenice nad Lipou
mobile: +420 724 840 937 email: p.floris@centrum.cz , www.pfloris.cz ,
skype: pavol.floris8 https://www.facebook.com/help.world.with.me/
WATER IS THE BASIS FOR LIFE, EVERYTHING ELSE IS JUST INCREASING OUR
COMFORT.
Informative video: https://youtu.be/TbmcweUYEcA
https://www.stream.cz/slavni-neznami/10016603-pavol-floris-s-vlastnorucnimi-cerpadly-doevropy-i-asie,
https://youtu.be/k3n-P5Sv5-0
https://photos.app.goo.gl/S4xvq7771JrFMdZh8
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