
Smaken av kvalitet, världen över

HWA 8
HWA 12

HETT VATTEN



Smaken av kvalitet, världen över

 Bravilor Bonamat har flera olika lösningar för hett vatten.

Tekniska uppgifter HWA 8 HWA 12

Buffertförråd 8 L 12 L

Kapacitet per timme 25 L 25 L

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz
2500W

230V~ 50/60Hz
2500W

Mått (bxdxh) mm 317x407x456 317x407x540

Tapphöjd 150-190 mm 150-190 mm

Vattenanslutning Ja* Ja*

www.bonamat.se
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Hetvattendispensrar

Bravilor Bonamat står för kvalitet i ordets vidaste mening. 

Hetvattendispensrarna HWA 8 och HWA 12 har samma 

höga kvalitet. De dubbelväggiga behållarna är tillverkade 

av högkvalitativt rostfritt stål. Bästa möjliga isolering gör 

att vattnet hålls varmt länge och att du snabbt har kokande 

vatten. Med den orangea 100ºC-knappen värms vattnet upp 

direkt till kokpunkten.

Hetvattendispensern har dessutom en ECO-funktion som 

gör att behållaren fylls med endast 4 liter vatten. Idealiskt för 

lugnare perioder; på så sätt värms inget vatten upp i onödan.

Med handtag, vilket gör det enkelt att fylla de båda behållarna 

manuellt med vatten. Det är standardinställningen. Det betyder 

att hetvattendispensern enkelt kan användas på tillfälliga 

platser, t.ex. olika evenemang. Hetvattendispensern kan också 

”automatiskt” anslutas till en permanent vattenanslutning.

Bravilor Bonamat har konstruerat dispensern så att avkalkning 

och annat underhåll är enkelt att utföra. Förutom dessa två 

HWA-dispensrar har Bravilor Bonamat ett stort sortiment av 

maskiner för hett vatten.

Frågor? Ta gärna kontakt med oss.

Egenskaper
• Högkvalitativt rostfritt stål (RVS 316).
• Energisnål tack vare behållare med dubbla väggar 

och isolerat lock.
• Tydlig och användarvänlig display med bl.a. nivåindikator 

och temperatur.
• Temperaturen kan ställas in mellan 45ºC och 95ºC.
• Med 100ºC-knappen uppnår vattnet snabbt kokpunkten.
• Torrkoknings- och överströmsskydd.
• Kran av rostfritt stål.
• Insidan är lätt att underhålla (ingen spiral).
• Lämpar sig också för platser utan permanent 

vattenanslutning.
• Spillbrickan kan anslutas till ett avlopp så att vattnet 

rinner undan direkt.

 * Behållarna kan också fyllas manuellt med vatten.
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