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Rundfilter

B-serie
B HW-serie

B-serie B HW-serie



Skal der laves meget kaffe? Hurtigt og frisk? Så er en kaffemaskine 

med rundfilter fra Bravilor Bonamat løsningen. Ideelt når der er 

travlhed, som for eksempel i pausen i teatret eller i kaffekøkkenet på 

et sygehus. Beholderne er nemme at tage med, så der kan serveres 

kaffe til enhver tid og på ethvert sted. Maskinerne har en meget 

brugervenlig programmering og er fantastisk flotte: det robuste ydre 

i rustfrit stål bekræfter maskinernes kvalitet.

Fordelene ved rundfi lterapparater
•  Herlig frisk fi lterkaffe
•  Ideelt når der i en fart skal laves meget kaffe 
•  Filtertragt og beholder i rustfrit stål, der udstråler 

robusthed og kvalitet
•  Separate beholdere, der kan tages med, så der kan 

skænkes kaffe hvor som helst
•  ”Kaffe-klar” signal
•  Valgmuligheder: kopper, kander, liter eller gallons
•  Total- og dagtællere
•  Afkalkningssystem
•  Indbygget tidsur: der tændes for maskinen til den indstillede tid
•  Indstillelig bryggetid for optimal udtrækning
•  Optimal sikkerhed: beholder- og svingarm-signal
•  Flere udførelser til forskellige situationer

Via det overskuelige betjeningspanel med 
LCD display kan indstillingerne hurtigt 
aflæses og ændres.

En bred skala af stabelbare beholdere: 
isoleret og bl.a. udstyret med pejlerør og 
drypfri hane. Kan også fås med dobbelt 
aftapning, i isoleret udførelse og som 
tebeholder.



Modeller i B-serien & B HW-serien
B-serien består af fi re modeller med et indhold på 5, 10, 20 og 40 liter. 
I B HW-serien er der tre modeller: 5, 10 og 20 liter. I disse størrelser kan 
man uden problemer brygge den mængde kaffe, man ønsker. B HW-serien 
har en separat aftapning for varmt vand. Begge serier kan monteres på 
væggen, og de kan også fås i en enkelt udførelse med én beholder og én 
søjle. Nogle modeller er specielt beregnet til brug på skibe.

Modeller beholdere

Beholder  Mål (hxø)

5 liter 445x210 mm

10 liter 464x286 mm

20 liter 510x374 mm

40 liter 629x423 mm

Ekstra tilbehør
•  Diverse beholdere
•  Serveringsvogne
•  Forhøjerkonsol så der uden problemer kan sættes 

termokander under aftapningen
•  Understel så apparatet kan sættes hvor som helst
•  Hurtigaftapningsslange
•  Drejeudløb
•  Filtertragt
•  Mikrofi nfi lter: ikke nødvendigt at bruge fi lterpapir
•  Beslag til montage på væggen
•  Klaphylde så beholderne kan sættes ved væggen
•  Tefi lter og påsætningsstykke

En bred skala af stabelbare beholdere: 
isoleret og bl.a. udstyret med pejlerør og 
drypfri hane. Kan også fås med dobbelt 
aftapning, i isoleret udførelse og som 
tebeholder.

Type Indhold Beskrivelse

VG 5, 10, 20 og 40 liter  Fuldstændig isoleret

VHG 5, 10, 20 og 40 liter  Elektrisk varme

VHG T 5, 10, 20 og 40 liter  Elektrisk varme og termostat
  Specielt til te

VHG D 5, 10, 20 og 40 liter  Elektrisk varme og ekstra drypfri hane



Tekniske oplysninger  B5 (HW) (W) B10 (HW) (W) B20 (HW) (W) B40 (W)

Kaffebrygdel     

Bufferkapacitet 10 liter 20 liter 40 liter 80 liter

Kapacitet pr. time ca. 30 liter ca. 60 liter ca. 90 liter  ca. 145 liter

Bryggetid (vandafgivelse) ca. 10 min. / 5 liter ca. 10 min. / 10 liter ca. 14 min. / 20 liter ca. 17 min. / 40 liter

Varmtvandsdel (HW)

Bufferkapacitet 3 liter 3,3 liter 4,6 liter -

Kapacitet pr. time ca. 20 liter ca. 20 liter ca. 20 liter -

Tilslutning B-serie
230V~ 50/60Hz 3130W - - -
400V~ 3N 50/60Hz 3130W 6180W 9240W 15120W

Tilslutning B HW-serie
400V~ 3N 50/60Hz 5330W 8380W 11440W -

Mål B-serie 635x440x799 mm 955x512x840 mm 1173x600x947 mm 1305x652x1101 mm

Mål B HW-serie 790x570x799 mm 989x570x840 mm 1173x600x947 mm -

Mål B-serie Wand 980x559x740 mm 1125x593x781 mm 1257x586x888 mm 1295x586x1042 mm

Mål B HW-serie Wand 980x559x740 mm 1155x593x781 mm 1257x592x888 mm -

Mål bxdxh

Bravilor Bonamat filtertragten er 
særdeles velegnet til brug med 
kurv-filterpapir, som er et godt 

alternativ til flad-filterpapir. 

Rundfilterapparater kan også fås i en enkelt 
udførelse med én beholder og én søjle. På den måde 

kan man f.eks. sammensætte en dobbelt eller tredobbelt 
maskine og dermed øge kapaciteten. 

Standardmodel (2 beholdere)

B-serie
B HW-serie



Apparaterne kan uden problemer 
monteres på væggen. Kaffen kan altså 

brygges, hvor apparatet er monteret, 
og derefter serveres et andet 

sted. Beholderne transporteres nemt 
på serveringsvognene.

Tekniske oplysninger  B5 (HW) (W) L/R B10 (HW) (W) L/R B20 (HW) (W) L/R B40 (W) L/R

Kaffebrygdel

Bufferkapacitet 5 liter 10 liter 20 liter 40 liter

Kapacitet pr. time ca. 30 liter ca. 60 liter ca. 90 liter  ca. 145 liter

Bryggetid (vandafgivelse) ca. 10 min. / 5 liter ca. 10 min. / 10 liter ca. 14 min. / 20 liter ca. 17 min. / 40 liter

Varmtvandsdel (HW)     

Bufferkapacitet 3 liter 3,3 liter 4,6 liter -

Kapacitet pr. time ca. 20 liter ca. 20 liter ca. 20 liter -

Tilslutning B-serie 
230V~ 50/60Hz 3065W - - -
400V~ 3N 50/60Hz 3065W 6090W  9120W 14960W

Tilslutning B HW-serie
400V~ 3N 50/60Hz 5265W 8290W 11320W -

Mål B-serie  452x440x799 mm 612x512x840 mm 739x600x947 mm 803x652x1101 mm

Mål B HW-serie 546x570x799 mm 645x570x840 mm 739x600x947 mm -

Mål B-serie Wand 590x559x740 mm 663x593x781 mm 763x586x888 mm 763x586x1042 mm

Mål B HW-serie Wand  590x559x740 mm 693x593x781 mm 744x592x888 mm -

Vi anbefaler:
•  Bravilor Bonamat  fi lterpapir 

til den bedste kaffe

Mål bxdxh
L = venstre    R = højre

Enkelt udførelse (1 beholder)
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