
Specificaties
• Stoer formaat kachel met panoramavenster voor een glashelder zicht op het vuur
• Innovatieve actieve smoorklepregeling voor gemakkelijk opstarten en regelen 
   – IGN positie voor een snelle start en direct opvlammend vuur
   – MANUAL positie voor een stabiel brandend vuur (geen bijregeling nodig)
   – AUTO positie tijdens het bijvullen

• Degelijke RVS klep en mechanisme
• Alle 5kW nominale rendementen voor ventilatie flexibiliteit. 
Verwachte serie – CPV5 3-6 kW – CPV5W 3.8-8 kW

• Hoge kwaliteit gietijzeren afdekplaat voor achteraansluiting op het rookkanaal of
opvulstuk indien bovenaansluiting op het rookkanaal.

• Hoge kwaliteit gietijzeren sokkel (voorgemonteerd) met verstelbare pootjes 
• De sokkel heeft rondom volledig design zodat de kachel in vrijstaande opstelling het
volledig klassieke imago behoudt.

• Kleine ruimtes tot brandbaar materiaal door gebruikmaking van het bijgeleverde
hitteschild en aansluiting op een dubbelwandig rookkanaal. 
– Achterkant: 100mm CPV5 Zijkant: 250mm
– Achterkant: 150mm CPV5W Zijkant 250mm

• 127 mm rookkanaal aansluiting voor flexibiliteit van de rookgasafvoer
(gebruik minimaal 150 mm indien mogelijk)

• Eén bedieningshendel voor luchtregeling (hout/kolen-primair/ secondair/tertiair)
• Geschikt voor multi-brandstof
• Keramische wanden in de verbrandingskamer
• Rechtstreekse buitenlucht aansluiting beschikbaar(officieel goedgekeurd)
• Glashelder High Definition (HD) zicht op de vlammen
• DEFRA (Engelse overheid) vrijstelling voor houtverbranding in rookvrije zones
• Robuust RVS bedieningsgereedschap met standaard
• Hoge kwaliteit onderhoudsgereedschap in rolhoes wordt bijgeleverd.

PUREVISION KLASSIEKE SERIE MULTI-BRANDSTOF KACHELS

MODEL CPV5 CPV5W

Brandstof: Vaste brandstof Vaste brandstof
of hout of hout

Rookafvoer: Boven & Achter  Boven & Achter 

Rookafvoer diameter: 127mm (5") 127mm (5")

Finish: Zwart Zwart

Brutogewicht (kg): 126 146

Efficiëntie (%): 80.2/74.8** 82.2/80.0**

Officieel rendement (kW): 5 5

Rendementsbereik (kW): 3.1 – 6 3.8 – 8

Max houtlengte:  300 400

PureVision™ Afmetingen & Specificaties

CPV5W

CPV5

Attentie: Het beleid van Charlton and Jenrick Ltd bestaat uit constante ontwikkeling en verbetering. Daarom behoudt Charlton and Jenrick Ltd zich het recht voor om de specificatie en het design 
van haar verbrandingstoestellen te wijzigen zonder formeel bericht. Deze brochure is bedoeld als als een richtlijn om u bij uw beslissing te helpen en is geen vervanging voor eventueel noodzakelijke
technische beoordeling door uw dealer. Terwijl deze brochue met de meeste zorg is samengesteld is hij niet bedoeld als vervanging voor de installatie handleiding die meer gedetailleerde informatie
geeft. De fotografie is alleen voor illustratie doeleinden en vervangt de behoefte niet om de producten in de showroom te zien. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging 
direct of indirect ten gevolge van het gebruik van deze brochure. Alle ontwerpen in deze brochure zijn ontwerp- of copyright geregistreerd. Charlton and Jenrick Ltd, zonder uitzondering, zal actie

ondernemen tegen elke inbreuk op haar ontwerpen.

Hoofdkantoor, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire TF3 3AR   t: 0845 519 5991   f: 0845 519 5992  www.charltonandjenrick.co.uk

Distributeur HAVÉ VERWARMING B.V.   
Bezoekadres, Hullerpad 34, 6741PA Lunteren (Gemeente Ede)

Postadres, Postbus 31, 6740 AA Lunteren
t: (0318) 488 600   f: (0318) 488 620  email: info@haveverwarming.nl

@cJfires www.facebook.com/cJfires

** Voor multi-brandstofkachels zijn de cijfers voor beide brandstoffen vermeld; hout/vaste. 



NIEUWE CLASSIC CPV5 EN CPV5W MULTI-BRANDSTOF KACHELS



Purevision™ Classic CPV5 en CPV5W multi-brandstof kachels
Stijlvol en elegant met een klassieke uitstraling, zijn de nieuwe CPV5 en CPV5W
(breed) stoere hoog-capaciteitskachels met een enorm panoramavenster voor een
glashelder zicht op een superieur vlammenspel. De grotere CPV5W (breed) heeft 
net als CPV5 ook een nominaal rendement van  5kW, maar biedt een breder bereik
waardoor hij ideaal is voor grotere woonvertrekken. 

•  Robuust RVS bedieningsgereedschap met een standaard die tevens een luxe 
imago heeft, voor gemakkelijk gebruik.  

•  Hoge kwaliteit gietijzeren bovenplaat en afdekplaat voor eventuele achteraansluiting
op het rookkanaal en basissokkel (voorgemonteerd) met stelpootjes voor het water-
pas stellen tijdens het installeren van de kachel. 

•  Bij opstelling in een nis kunnen met gebruikmaking van het bijgeleverde hitteschild
en door de speciale constructie van de verbrandingskamer, kleine ruimtes tussen
brandbare wanden aangehouden worden. 

•  Optioneel externe set verkrijgbaar voor 
directe verbinding met de buitenlucht.

•  Hoge kwaliteit zelfreinigende keramische 
bekledingsdelen van de verbrandings-kamer, 
slijtvast en zeer mooi gevormd.

•  DEFRA (Engelse overheid) vrijstelling voor 
houtverbranding in rookvrije gebieden. 

•  Standaard volledig multi-brandstofgeschikt 
dus geen aparte sets of adaptors nodig voor 
de verbranding van rookvrije brandstoffen. 

•  Innovatief en actief klepsysteem voor 
   flexibiliteit en gebruiksgemak. 

2     Voor meer informatie bel Engeland  0044 845 519 5991 of Nederland  (0318) 488 600

CPV5W vrijstaand getoond in een Shrewsbury schouw.
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CPV5 Vrijstaand getoond in een nis met een onbrandbare balk. 


