
KATALOG PRODUKTÓW

Bifipro®

USUWANIE BAKTERII LEGIONELLA



OFERTA HANDLOWA 

O TECHNOLOGII
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Technologia Bifipro® wykorzystuje elektrolizę, przy pomocy której do 
wody w instalacji dawkowane są jony srebra i miedzi. Jony te usuwają 
biofilm, w którym rozwijają się bakterie. Jednocześnie dzięki działaniu 
srebra bakterie te nie mogą się rozmnażać i umierają. Bifipro® 
charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością. Jednym z kluczowych 
elementów jest zastosowanie elektrod z czystej miedzi oraz elektrod 
z czystego srebra. Każda elektroda jest osobno sterowana na podstawie 
przepływu wody, dzięki czemu możemy zagwarantować, że do wody
dostarczana jest odpowiednia dawka miedzi i srebra. 

SKRZYNKA STEROWNICZA
Steruje procesem uwalniania jonów 
i zbiera informacje o pracy urządzenia

M O N I T O R I N G
Kontrola działania  

raportowanie wyników  
24/7 oraz regularne

KOMPONENTÓW
System z wysokiej jakości 
materiałów zapewniających 

WYSOKA JAKOŚĆ

trwałość urządzenia, objętego 
5 letnią gwarancją 

PRZEPŁYWOMIERZ
Dzięki kontroli przepływu
w  c z a s i e  r z e c z y w i s t y m  
w  k a ż d y m  l i t r z e  w o d y  
znajduje się odpowiednie 
stężenie jonów srebra i miedzi

ELEKTRODY Z CZYSTEJ 

Każdy rodzaj elektrody jest  sterowany 

MIEDZI I CZYSTEGO SREBRA

osobno za pomocą komputera na 
podstawie przepływu
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Zużycie wody jest mierzone za pomocą 
precyzyjnych przepływomierzy elektro-
magnetycznych. Im więcej wody przepływa 
przez urządzenie, tym więcej miedzi i srebra 
jest dawkowane do wody. Informacja na 
temat aktualnego przepływu wody jest 
przekazywana z przepływomierza do 
skrzynki sterowniczej. Skrzynka steruje 
elektrodami przekazując do każdej z nich 

informacje na temat przepływu oraz 
odpowiednie  napięc ie .  Dodatkowo  

dawkowania jonów są magazynowane
na dysku i jednocześnie przekazywane
online do naszego systemu monitoringu.

Każde z urządzeń Bifipro® jest monitorowane 
online. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie 
dostosowanie ilości jonów, zalecanie płukań 
instalacji czy wymiana elektrod w odpowiednim  
momencie. Dostęp do systemu monitoringu 
ma zarówno firma Blue Fifty (która regularnie 
obserwuje urządzenia i przekazuje zalecenia 
swoim klientom), jak i właściciel systemu. 
Do systemu monitoringu przekazywane są 
również wyniki badań wody, co pomaga 
w odpowiednim zarządzaniu systemem, 
a także umożliwia obserwacje postępów 
i analizę danych. Po każdych wynikach badań
generowany jest raport, który otrzymuje 

innymi zalecenia działań, które należy podjąć 
właściciel urządzenia. Raport zawiera między 

w zależności od stanu systemu i jakości wody.



DLACZEGO WARTO?
    600 urządzeń zamontowanych w całej Europie
    bezawaryjne działanie od 15 lat
    5 lat gwarancji
    jedyny producent gwarantujący całodobowy     
    monitoring urządzenia i obsługę 
    doradztwo i stała opieka przez cały 
    okres współpracy
 

SCHEMAT URZĄDZENIA
    Urządzenie Bifipro II

1 – dopływ wody, 
2 – zawory odcinające, 
3 – przepływomierz, 
4 – komora z elektrodami miedzianymi,
5 – komora z elektrodami srebrnymi,
6 – odpływ wody do budynku, 
7 – komputer (skrzynka sterownicza), 
8 – zawory do płukania, 
9 – miejsce wymiany elektrod

szpitale   
szkoły    
hotele     
domy opieki
infrastruktura publiczna (np. fontanny, natryski)
obiekty sportowe (baseny, hale)

OBIEKTY Z BIFIPRO®
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SKRZYNKI STEROWNICZE
System Bifipro® posiada dwa modele skrzynek sterowniczych, które 

Skrzynka 2.0 Skrzynka PLC
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wykorzystywane są przy usuwaniu bakterii Legionella. Model 2.0 posiada 

oraz stężenie jonów srebra i miedzi. Idealnie sprawdza się w obiektach, 
cyfrowy wyświetlacz, na którym można obserwować aktualne przepływy 

gdzie przepływy są stosunkowo niskie. Model PLC natomiast wykorzystuje 
się głównie w przemyśle, gdzie występują duże chwilowe przepływy. 
Posiada on lepsze pole regulacji urządzenia, jednak nie ma wbudowanego 
cyfrowego wyświetlacza. Nasi specjaliści na podstawie zebranych informacji 
dobierają odpowiednie urządzenie dla każdego przypadku. 



RODZAJE BIFIPRO®

Model Maksymalne 
roczne 

zużycie wody 
[m3/rok]

BIFIPRO I

Średnie 
chwilowe 

zużycie wody 
[litr/min]

Ilość komór 
z elektrodami

Cu       Ag

Maksymalny
chwilowy
przepływ 
[litr/min]

2 500 3,8 10,5 1 1

BIFIPRO II 6 000 11,4 17,4 1 1

BIFIPRO III 10 000 19,0 41,3 2 1

BIFIPRO IV 13 000 24,7 48,3 3 1

BIFIPRO VI 20 000 38,1 82,5 4 2

BIFIPRO VII 24 000 45,7 101,6 5 2

BIFIPRO VIII 27 000 51,4 94,2 6 2

TYP 2.0
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Urządzenia typu 2.0 są stosowane do obiektów charakteryzujących się 
mniejszą dynamiką zmian przepływu, w których nie występują duże, nagłe 
zwiększenia przepływu wody.



RODZAJE BIFIPRO®
TYP PLC

Model Maksymalne 
roczne 

zużycie wody 
[m3/rok]

Średnie
chwilowe 

zużycie wody 
[litr/min]

Ilość komór 
z elektrodami

Cu       Ag

Maksymalny
chwilowy
przepływ 
[litr/min]

10 000 19,0 41,3 1 1BIFIPRO II

15 000 28,5 87,1 2 1BIFIPRO III

20 000 38,1 111,9 3 1BIFIPRO IV

30 000 57,1 174,1 4 2BIFIPRO VI

35 000 66,6 150,9 5 2BIFIPRO VII

40 000 76,1 223,8 6 2BIFIPRO VIII

50 000 95,1 237,8 7 3BIFIPRO X

60 000 114,2 335,7 9 3BIFIPRO XII

70 000 133,2 301,7 10 4BIFIPRO XIV

75 000 142,7 460,9 11 4BIFIPRO XV

6

Urządzenia typu PLC są stosowane do obiektów przemysłowych, w których 

PLC pozwala na bardziej dokładne dawkowanie dla obiektów o dużej 
występują nagłe wzrosty przepływu wody. Skrzynka sterownicza typu 

dynamice zmian przepływu wody.

55 000 104,6 349,0 8 3BIFIPRO XI

80 000 152,2 447,6 12 4BIFIPRO XVI



BIFIPRO®
MODELE



BIFIPRO I 2.0

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

3,8 l/min

2 500 m /rok3

10,5 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

1 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO II 2.0

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

11,4 l/min

6 000 m /rok3

17,4 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

1 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO III 2.0

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

19,0 l/min

10 000 m /rok3

41,3 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

2 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO IV 2.0
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Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

24,7 l/min

13 000 m /rok3

48,3 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

3 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VI 2.0

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

38,1 l/min

20 000 m /rok3

82,5 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

4 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VII 2.0

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

45,7 l/min

24 000 m /rok3

101,6 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

5 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VIII 2.0

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

51,4 l/min

27 000 m /rok3

94,2 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

6 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO II PLC

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

19,0 l/min

10 000 m /rok3

41,3 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

1 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g

14



BIFIPRO III PLC

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

28,5 l/min

15 000 m /rok3

87,1 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

2 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO IV PLC

3

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

38,1 l/min

20 000 m /rok3

111,9 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

3 Cu 
1 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VI PLC

3

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

57,1 l/min

30 000 m /rok3

174,1 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

4 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VII PLC

3

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

66,6 l/min

35 000 m /rok3

150,9 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

5 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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BIFIPRO VIII PLC

3

3

Maksymalny roczny przepływ 

Średni przepływ

Maksymalny dozwolony przepływ

76,1 l/min

40 000 m /rok3

223,8 l/min

Ilość komór z elektrodami 

Waga pojedynczej pary elektrod

6 Cu 
2 Ag

Srebro: 560 g
Miedź: 2000 g
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INSTRUKCJA 
PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU



INSTRUKCJA 

Klient musi upewnić się pod własnym kierownictwem i przy wykorzystaniu 

1.       Bajpas w głównej sieci wodociągowej, według naszych 

Bifipro® jest zamontowane na ścianie na płycie z tworzywa sztucznego. 

PRZYGOTOWANIA MIEJSCA DO INSTALACJI BIFIPRO®
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montażu instalacji w umówionym terminie. Przygotować należy:
własnych środków, że lokalizacja jest odpowiednio przygotowana do 

2.      Połączenie Internetowe.

specyfikacji, gotowy do podłączenia do systemu Bifipro®.

 

3.       Zasilanie 230V (podwójne gniazdko z uziemieniem) najdalej 
2 metry od lokalizacji systemu Bifipro®.

Wymiary tablicy zależą od modelu Bifipro® i zamieszczone są na rysunkach 
technicznych. Dodatkowo skrzynka sterownicza o wymiarach 40 cm na 

pamiętać, aby bezpośrednio nad urządzeniem zapewnić co najmniej 50 cm
50 cm montowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Należy 

zamontowane są zmiękczacze wody, to muszą one być zamontowane
wolnej przestrzeni potrzebnej podczas serwisu. Jeśli  w budynku 

przed Bifipro®, jeśli nie jest to możliwe, należy powiadomić o tym dostawcę. 



Bajpas powinien być wykonany przed instalacją, natomiast samo podłączenie 

BAJPAS

ZALECENIA DO WYKONANIA 
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Zalecana średnica bajpasu to 2”.

do urządzenia wykonane może być dopiero po zamontowaniu urządzenia na 
ścianie. Podłączenie wykonuje zamawiający. 

przeznaczoną do podgrzania na cele ciepłej wody użytkowej przed podgrzaniem.
Bajpas powinien być wykonany na przewodzie doprowadzającym wodę 

Jeżeli woda jest zmiękczana, szczególnie ważne jest, aby zmiękczacze były 
zainstalowane przed systemem Bifipro®.

Schemat bajpasu powinien odpowiadać temu na rysunku 1, z przepływem 
skierowanym z dołu do góry.

Szerokość bajpasu (odległość między zaworami) powinna być jak najmniejsza, 
aby zminimalizować zanieczyszczenia powstające w stojącej w tym odcinku 
wodzie. Maksymalna szerokość to 5 d (gdzie d to średnica przewodu). 

Połączenie do Bifipro® musi być przystosowane do przewodu 63⌀ x 2” PVC, 
gwint wewnętrzny.

Bajpas może być wykonany z dowolnego materiału, ale preferowany to PVC.

 

Należy pamiętać, aby nad systemem pozostawić 50 cm wolnego miejsca tak,

Podłączenie dopływu i odpływu wody:

aby możliwe było wyjęcie elektrod podczas konserwacji.

·         w systemie Bifipro I znajduję się na dole urządzenia,
·         w systemie Bifipro II i większym dopływ jest od dołu, a odpływ od góry.



INTERNET

POŁĄCZENIE Z MONITORINGIEM

wyposażone w sieciowy kabel internetowy.

sieciowego lub karty SIM (dopłata 1 000 zł). Klient indywidualnie może

RODZAJE POŁACZENIA

PODŁĄCZENIE INTERNETU ZA POMOCĄ KABLA SIECIOWEGO

Bifipro I Bifipro II
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System Bifipro® może być podłączony do Internetu za pomocą kabla 

dobrać preferowaną przez siebie metodę połączenia, która zapewni stały 
dostęp urządzenia do Internetu. 

Pomieszczenie, w którym przeprowadzona zostanie instalacja musi być 

Przyłącze kabla musi być zakończone standardową wtyczką internetową RJ11.

 
Maksymalna odległości od skrzynki sterującej systemu Bifipro®, to 2 metry.

Rys.1



Niniejszy opis dotyczy ustawień internetowych, które muszą być zapewnione 

Stałe połączenie IP

Połączenie DHCP IP

(do uzgodnienia przed montażem)

Przy stałym połączeniu potrzebne informacje, to:

Adres IP

Maska sieci

Brama
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z kluczami bezpieczeństwa. Aby Holland Water mogła wykonywać swoje 

przez kierownictwo budynku dla wszystkich zainstalowanych systemów 
Bifipro®. Platforma monitoringu Holland Water w Holandii wykorzystuje 
bezpieczne połączenie VPN, zwane OpenVPN do przesyłania i odbierania 
danych z Bifipro®. Serwer pracuje w oparciu o 128-bitowe szyfrowanie 

obowiązki związane z monitorowaniem, Bifipro® musi być wyposażone 
w działającą linię internetową i otwartą dla nas "bramę" w zaporze sieciowej 

Przed instalacją proszę wysłać typ połączenia (fixed/DHCP) na adres 

budynku.

wymienionymi poniżej.
k.potaczek@blue-fifty.com wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami 

Ustawienia te muszą być zastosowane w komputerze pokładowym Bifipro®, 
jeśli konieczna jest ich zmiana, należy o tym wcześniej powiadomić Blue Fifty.

Jest to najprostszy sposób i nie wymaga żadnych dalszych zmian ani 
informacji. Dla wszystkich typów połączeń wymagane są ustawienia 
zapory sieciowej. Zapora sieciowa musi umożliwiać następujący ruch 
wychodzący i przychodzący przez adres IP 62.21.135.164 na porcie 1194 
1194 (protokół UDP).



PODŁĄCZENIE INTERNETU ZA POMOCĄ KARTY SIM

Minimum 1GB danych miesięcznie.

Wymagania:

ZASILANIE

ŹRÓDŁO ZASILANIA 230V

Karta SIM z aktywnym abonamentem musi być dostarczona przez 
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zamawiającego najpóźniej w dniu instalacji. Należy także zakupić antenę 
i modem zgodnie z ofertą.

Karta musi być zarejestrowana i wcześniej odblokowana. Zamawiający
ma obowiązek sprawdzić wcześniej, czy karta działa poprawnie. Można 
to zrobić wkładając kartę do telefonu komórkowego.

Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie system Bifipro® powinno 

2FF - Mini SIM
25 mm x 15 mm x 0,76 mm

3FF - Mini SIM
15 mm x 12 mm x 0,76 mm

4FF - Mini SIM
12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm

niż 2 metry.

być wyposażone w oddzielne podwójne gniazdo ścienne 230/16A z wtyczką 
z uziemieniem w wykonaniu wodoszczelnym. Maksymalna odległość 
gniazda od jednostki sterującej systemu Bifipro® nie powinna być większa
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