
Wereldwijd de smaak van kwaliteit

HWA 8
HWA 12

HEET WATER



Wereldwijd de smaak van kwaliteit

 Bravilor Bonamat biedt diverse oplossingen voor heet water. 

HEET WATER

Specificaties HWA 8 HWA 12

Buffervoorraad 8 liter 12 liter

Uurcapaciteit 25 liter 25 liter

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
2500W

230V~ 50/60Hz
2500W

Afmeting (bxdxh) mm 317x407x456 317x407x540

Taphoogte 150-190 mm 150-190 mm

Wateraansluiting Ja* Ja*

www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer
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Heetwatercontainers

Bravilor Bonamat staat voor kwaliteit in de breedste zin van 

het woord. Kwaliteit zie je ook terug in de heetwatercontainers 

HWA 8 en HWA 12. De dubbelwandige containers zijn namelijk 

gemaakt van hoogwaardig RVS. Optimale isolatie zorgt ervoor 

dat het water lang warm blijft én u snel over kokend water 

beschikt. Met de oranje 100ºC-knop wordt het water direct 

naar het kookpunt gebracht.

Daarnaast heeft de heetwatercontainer een ECO-functie die 

ervoor zorgt dat de container slechts met 4 liter water wordt 

gevuld. Ideaal voor de minder drukke periodes; zo wordt er 

nooit onnodig veel water verwarmd.

Zoals de handgrepen doen vermoeden, zijn beide containers 

geschikt voor het handmatig vullen met water. Dit is de 

standaard instelling. Zo kunt u de containers op tijdelijke 

locaties gebruiken, zoals evenementen. De containers kunnen 

ook op ‘automatisch’ worden ingesteld voor een vaste 

wateraansluiting.

Bravilor Bonamat heeft de container zo ontworpen dat 

ontkalken en overig onderhoud eenvoudig en snel uitgevoerd 

kunnen worden. Naast deze twee HWA-containers 

biedt Bravilor Bonamat een volledig assortiment aan 

heetwaterapparatuur. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Kenmerken

• Hoogwaardig roestvast staal (RVS 316).

• Energiezuinig, dankzij dubbelwandige container 
en geïsoleerde deksel.

• Duidelijk en gebruiksvriendelijk display; 
met o.a. niveau-indicatie en temperatuur.

• Temperatuur instelbaar van 45ºC tot 95ºC.

• 100ºC-knop brengt water snel naar kookpunt.

• Droogkook- en overstroombeveiliging.

• RVS-aftapkraan.

• Onderhoudsvriendelijke binnenkant (geen spiraal).

• Ook geschikt voor locaties zonder vaste wateraansluiting.

• De lekbak kan aangesloten worden op een drain, 
zodat het water gelijk wordt afgevoerd.

 * De containers kunnen ook handmatig met water worden gevuld.


