
De kwaliteit van het water bepaalt de smaak, geur en helderheid van uw warme drank. 

Water kan echter ook kalkvorming in uw machine veroorzaken. Gevolg: ongeplande 

service calls, hoge servicekosten of zelfs omzetverlies wanneer u tijdelijk geen drank 

kunt serveren. Voorkom deze ergernissen met de filtersystemen van Bravilor Bonamat 

die geur en smaak, zoals bijvoorbeeld chloor, uit het water filtreren en de water-

hardheid reduceren. Zodat u verzekerd bent van een voortreffelijke drank en een 

langere levensduur van uw apparatuur.

BWFS 100
BSRS 200

Waterfiltersystemen
BWFS 100 BSRS 200
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Wijzigingen voorbehouden
904.920.001

www.bravilor.com

Dankzij innovatieve tech  -
nieken is de apparatuur 
van Bravilor Bonamat 
minder gevoelig voor 
kalkvorming. Toch blijft 
kalk, vooral in gebieden 
met hard water, een veel 
voorkomende vijand. 
De BSRS 200 beschermt 
uw apparatuur tegen de 
schadelijke gevolgen van 
kalkvorming en zorgt voor 
een constante kwaliteit 
van het water. Vormt kalk 
geen groot probleem maar 
wilt u wel zeker zijn van 
een drank met een 
optimale smaak? Gebruik 
dan de BWFS 100, spe ciaal 
voor gebieden met zacht 
water. De fi lters zijn 
geschikt voor alle Bravilor 
Bonamat apparatuur met 
wateraansluiting.

Waterfi ltersystemen belicht
• Constante kwaliteit van het water
• Beschermt warme drankenapparatuur tegen kalkvorming
• Neemt weinig ruimte in beslag
• Snel en eenvoudig te verwisselen: ingebouwde waterstop 
• Regeneratie niet van toepassing 
• Geringe investering 
• Complete set: fi lterkop, fi lter en aansluitslangen
• Vervangingsfi lters los verkrijgbaar

BSRS 200 (Bravilor Scale Reduction System)
• Voorkomt kalkvorming en beschermt uw apparatuur
•  Actief koolstof voor een optimale smaak, geur en 

helderheid van uw warme drank 
• Toepassing: gemiddeld tot zeer hard water (≥ 7 ºdH)
• Werkt op basis van ionenwisseling

BWFS 100 (Bravilor Water Filtration System)
•  Actief koolstof voor een optimale smaak, geur en 

helderheid van uw warme drank

Technische details BWFS 100 BSRS 200

Capaciteit 5.600 liter 1.600 liter (10 ºdH)*

Capaciteit per minuut 2,84 liter 1,9 liter

Afmeting (bxdxh) 81x105x305 mm 81x105x500 mm

Vervangingsfi lter BWFS-C-100 BSRS-C-200
* Afhankelijk van waterhardheid, zie onderstaande tabel

Capaciteit BSRS 200 

Waterhardheid  Capaciteit in liters  Aantal bekers 
(ºdH) voor vervanging* (100 ml)*

2,5  6.000 60.000

6 3.000 30.000

8,5 2.000 20.000

11 1.500 15.000

15 1.200 12.000

17 1.000 10.000

19 857 8.571

* Circa

Uw Bravilor Bonamat dealer

Gesloten systeem: de unieke 
fi lterkop is uitsluitend geschikt voor 

Bravilor Bonamat fi lters.
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