
Varmesystemer
Varmekomfort med behagelig varmeomslutning

ELPAN® WANPAN®

25% besparelse
på varmeudgiften hvert år,

med Elpan-Wanpan varmeomslutning

◆ Økonomisk besparelse på 25% hvert år

◆  Ens varme i hele rummet

◆  Eliminering af træk og fodkulde

◆  Ingen fugtige og kolde vægge

◆  Hurtig regulering af temperaturen 

◆  Hurtig og nem montering/opsætning

◆ Fri møblering - der står ikke en radiator i vejen 

◆ Fjerner kuldenedfald fra store vinduespartier



Design og virkemåde:
Elpan varmesystem er et modulopbygget el-panel opvarmningssystem, der næsten ikke
ses, men giver en behagelig varmeomslutning i hele rummet.
Elpan varmepanelet monteres i stedet for fodpanel rundt i rummet og giver en behagelig
overgang mellem gulv og væg.
Elpans varmeomslutningssystem blev udviklet for over 30 år siden og er igennem tiden
blevet videreudviklet designmæssigt, så det idag står i et moderne og tidløst design.
Varmepanelerne, der monteres rundt i rummene, afgiver 70% strålevarme ind i rummet
og kun 30% konvektionsvarme op ad væggen. Tests viser, at der kun er en meget lille
forskel i temperaturen i rummet med Elpan varmeomslutningssystem i forhold til, hvis
man vælger en traditionel radiator.

Produkterne:
Elpan-modulerne bliver produceret i 3 forskellige længder: 120 cm., 85 cm. og 40 cm.
Disse moduler bliver sat sammen til et langt varmepanel. Højden er kun 12 cm. og bred-
den kun 1,7 cm. I eventuelle mellemrum mellem varmepanelerne monteres der blindstyk-
ker, så man får et ens look hele vejen rundt i rummet. Panelerne leveres i 2 forskellige
farver: i hvid RAL 9010 og i lysegrå RAL 7035.

Styring:
Med de nye præcise styringstermostater er Elpan-varmepanelerne blevet mere økono-
misk rigtige at varme boligen/sommerhuset op med. Samtidig kan man også styre var-
mesystemet til mange forskellige sænkninger af temperaturer i løbet af ugen, med nat-
og dagsænkning, hvor man sover eller er på arbejde.

Elpan i fritidshuset:  
Mange vælger at få monteret elvarme i fritidshuset, da man så slipper for at tømme van-
det af varmeanlægget, når der lukkes ned i perioder. Med Elpan monteret i fritidshuset
har man en meget hurtig opvarmning af huset, når man når frem. Da panelerne sidder
hele vejen rundt i rummene, klarer de en hurtigere opvarmning end andre elopvarmnings-
typer. Der kan i dag også leveres en SMS enhed, der gør det muligt at tænde for varmen
inden man ankommer, denne leveres af din installatør.

Priser:
Pris pr. meter Elpan ca. 320-380 kr. ekskl. moms og styring.

ELPAN®

Type: Radiator
Forklaring: Radiatoren fungerer
men op til loftet, hvor varmen så
hvor temperaturen falder, derefte
væggen og tilbage mod radiatore
man tilbage over gulvfladen, dett
gulvet.

Styring og regulering: Rimelig 

Økonomi og energi forbrug: M

Type: Wanpan varmeomslutning
Forklaring: Monteres rundt i rummet som fodpanel.
Varmepanelet afgiver 70% strålevarme ind i rummet, dette giver
en behagelig varme og en meget lille temperaturforskel i rum-
met. Tests viser under 1 grad. Er meget hurtig til at regulere var-
men og fungerer derved hurtig på dag- og natsænkninger. Kan
køre med lav fremløbstemperatur det meste af året.

Styring og regulering: Hurtig.

Økonomi og energi forbrug: God.

De forskellige 
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Design og virkemåde:
Wanpan varmesystem er et modulopbygget varmepanelsystem, beregnet til varmvands-
opvarmning fra gasfyr, oliefyr, fjernvarme eller lignende energikilde.  
Panelerne monteres rundt på væggen langs med gulvet i hele rummet, derved opnår
man den behagelige varmeomslutningsopvarmning og et stilrent udseende. 
Med Wanpan paneler er der ingen fremføringsrør at se i rummet som til traditionelle
radiatorer, alt er gemt væk bag panelerne, og der skal kun en fremføring af varmtvand pr.
rum, hvis der er mindre end 15 meter panel.
Man kan også med fordel bruge Wanpan i elhuse, der skal konverteres til vandopvarm-
ning, da man har mulighed for at trække fremføringsrør til andre rum bagved Wanpan
varmepanelet, derved undgår man at skulle hugge gulvet op mange steder. Wanpan
panelerne har tilslutning for frem- og returløb ved siden af hinanden.

Produkterne:
Wanpan modulerne bliver produceret i længder fra 20 cm., med 20 cm. interval, op til
den længste på 320 cm. Disse moduler bliver sat sammen til et langt panel i rummet. I
mellemrummene mellem varmemodulerne monteres der blindstykker, så man får et ens
udseende hele vejen rundt.
Dybden på panelet er kun 2,5 cm., højden er kun 13,5 cm. inkl. 0,5 cm. tæppekantskjuler.
Panelerne leveres i 2 forskellige farver: hvid RAL 9010 og i lysegrå RAL 7035.

Elektriske Installationer:
I Wanpan panelerne kan man også montere sine elektriske installationer i selve varmepa-
nelet. Installatøren monterer elkabler, inden varmepanelet opsættes, og derefter monte-
res der stikkontakter og afbrydere i blindstykkerne. Derved opnår man stikkontakter
rundt langs væggen, så man minimerer ledningsroderi til lamper, hjemmekontoret,
TV mm.
Udover stikkontakter kan man også få monteret kontakter til EDB, telefon eller antenne,
Wanpan monteringsdåse passer til alle kontakter der har et mål på 50mm x 50mm.

Priser:
Pris pr. meter Wanpan ca. 320-390 kr. ekskl. moms og styring.

WANPAN®

r som en pumpe der sender var-
transporteres til modsatte væg,

er glider luften ned langs
en. Den laveste temperatur har
te giver træk og fodkulde ved

hurtig.

Middel.

Type: Gulvvarme
Forklaring: Ved gulvvarme har man en høj temperatur ved
gulvet og mindre op igennem rummet.
Gulvvarme har et stort minus, da det er meget langsomt at
regulere på. Nat- og dagsænkninger kan ikke nå at virke. På
kolde, dage hvor solen står ind af vinduet og giver gratis varme
ved andre varmesystemer, når gulvvarmen ikke at reagere.

Styring og regulering: Meget langsom styring.

Økonomi og energi forbrug: Middel pga. styringsproblemer.

varmesystemer
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Fordele:
Tidligere blev byggerier skabt af byggemate-
rialer, der var udviklet på teknologiens forud-
sætninger.
Elpan – Wanpan produkterne er skabt med
udgangspunkt i menneskelige termiske for-
hold.
Brugernes udbytte er derfor større indekom-
fort og højere termisk velvære i byggeriet
som følge af:

◆ Ens varme i hele rummet.

◆ Eliminering af træk og fodkulde.

◆ Ingen fugtige og kolde vægge.

◆ Hurtig regulering af temperaturen.

◆ Fri møblering - der står ikke en
radiator i vejen.

◆ Fjerner kuldenedfald fra store
vinduespartier.

Farvevalg og design er en vigtig faktor for at
opnå behagelige omgivelser for mennesker
at færdes i, hvilket tillægges stadig større
betydning for trivsel og daglig inspiration.

Varmeomslutning:
Elpan – Wanpan varmesystemer blev udvik-
let efter varmeomslutningsprincippet, der
medfører en mere jævn varmefordeling i
rummet, idet varmeudsendelsen foregår ved

en lavere temperatur jævnt fordelt rundt
langs rummets vægge. 
Dette er anderledes end andre opvarmnings-
systemer som gulvvarme og traditionelle
radiatorer. 

Rengøring:
Panelernes design og udførsel gør, at det er
meget nemt at rengøre Elpan - Wanpan
paneler med en støvsuger eller en fugtig
klud.

Besparelse på 25%:
Det er dokumenteret ved flere tests, at der er
en besparelse på 25% ved varmeomslut-
nings-princippet. Tests blev lavet på følgen-
de måde: man målte energien i en traditionel
opvarmet bolig i et år, hvorefter man
udskiftede opvarmningssystemet til
Elpan – Wanpan. Resultatet blev 20-37%
energi-besparelse i boligerne samt en mar-
kant komfortforbedring. Dette er den bedste
dokumentation for varmeomslutnings frem-
ragende ydeevne. 

Møblering:
Med Elpan-Wanpan panelerne monteret kan
man møblere sit hjem, som man vil. Der står
ikke en radiator i vejen, og man slipper for
de store radiatorer under vinduerne, som
ikke charmerer noget hjem.

Mange flere oplysninger på:

www.wanpan.dk
&

www.elpan.dk
kontakt os på:

elpan@wanpan.dk

ELPAN® -WANPAN®

Varmesystem A/S
Grønlandsvej 2

DK-5700 Svendborg
Tlf.: +45 63 22 00 43
Fax: +45 63 22 00 45

Din Elpan-Wanpan forhandler:

Udførelse:
Elpan panelerne er udført i polyesterlakeret stålplade.
Alle metalliske enheder er forbehandlet med en jernfos-
fatering som en rustbeskyttelse.

Elpan systemer leveres som et komplet varmesystem
med moduler for 230 volt tilslutning, såvel som elektro-
nisk termostat- og tidstyring for hvert enkelt rum.

Elpan systemet er S mærket der er en godkendelse fra
Semko i Sverige samt en CE godkendelse, derudover er
Elpan myndighedsgodkendt i en række andre lande.

Udførelse: 
Wanpan panelerne er udført i lakeret aluminiumprofil
med frem- og returløb udført i kobberrør.

Wanpan systemet leveres som et komplet varmesystem
med såvel varmemoduler med kobberrørstilslutning samt
termostat styringsautomatik for hvert enkelt rum.

Wanpan systemet er godkendt for arbejdstryk indtil 16
bar, ligesom der foreligger myndighedsgodkendelser for
Wanpan systemets anvendelse i en lang række lande.

Dimensioner:
Elpan leveres i farverne:
Hvid ......................RAL 9010
Lysegrå ................RAL 7035

Elpan paneler leveres i
modulstørrelser:
A: 18 x 124 x 1200 mm, 150 W
B: 18 x 124 x 1200 mm, 120 W
C: 18 x 124 x 850 mm, 110 W
D: 18 x 124 x 400 mm, 40 W

Dimensioner:
Wanpan leveres i farverne:
Hvid..................RAL 9010
Lysegrå ............RAL 7035

Mange flere oplysninger på www.wanpan.dk & www.elpan.dk. Kontakt os på elpan@wanpan.dk
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Wanpan paneler leveres i
modulstørrelser:
24 x 136 x 200 mm
24 x 136 x 300 mm
24 x 136 x 400 mm
24 x 136 x 600 mm

osv. indtil
24 x 136 x 3000 mm
24 x 136 x 3200 mm

Din lokale VVS- eller El-installatør

Elpan-Wanpan installeret i kirke


