
 
 

ELPAN monteringsvejledning  

 

1: På ydervægge, eller på andre 
kolde, vægge monteres der 
isoleringsfolie HT inden 
opsætning af varme-panelerne. 
Der måles op, og bagsiden af 
folien trækkes af, så man får 
tapen fri. 
Ved fugtige vægge der skal 
udtørres bruges ikke 
isoleringsfolie. 

 

 

2: Start i et hjørne med el-hjørne J, 
og monter paneler mod uret til 
tilslutningssted.  
Der monteres derefter med uret til 
næste hjørne, flexovergang eller 
stop. 
Hvis der kun skal monteres Elpan på 
1 væg, startes der med L 
tilslutningsboks og deref-ter monteres 
paneler mod højre. 

 

3: Panelerne monteres på væggen 
med beslag Y. Når der startes med 
L-hunboks, sidder panelet fast i 
denne i venstre side. 
I højre side skubbes beslagene ind 
bagved hunenden af varmepane-
lerne, til der kun er en række huller 
synligt af beslaget.  
Der skal kun monteres 1 beslag pr. 
panel i højre side. 
Derefter monteres 2 skruer gennem 
beslag og ind i væggen. Det næste 
panel skubbes ind i det der er 
monteret o.s.v. 

 

 

 4: Ved tilslutningssted monteres 
hunboks L, hvor tilslutningskabler er 
fremført.  
Tilslutningskablet skal monteres via 
termostat. Stop H monteres på anden 
side af hunboksen. 
 

G: Termostat må max. belastes 
Med 10amp. / 2300 watt. 
 

I: Digital ur-termostat må max 
belastes med 8amp./1840watt.  

 

5: Når man benytter 2 el-hjørner 
J, i hver sin side af en væg, og 
monterer panelerne mod midten, 
laver man tilpasningen med en 
flex-kobling X3 eller X6. Kob-
lingen er med en hun- og han-
tilslutning, der monteres ind i 
panelerne. 
Der tilskæres et blændpanel, som 
monteres til sidst. 

 

 

6: Når man skal forbi en dør eller 
andre længere forhindringer, 
monteres en hanboks K i enden af 
panelet.  
 
Der trækkes et stærkstrøms-kabel 
frem til en hunboks L, som tilsluttes 
de næste paneler på højre side af 
døren eller forhindringen.  

 

7: I hjørne ind kan der også 
benyttes flexkoblinger X3 eller X6. 
Kablet monteres bag hjørne ind 
M, der fastgøres i væggen.  
 
Der afsluttes med tilpassede 
blændpaneler. 

 

 

8: K-Hanboks må aldrig tilsluttes 
230Volt direkte, det er en 
viderføringsboks der tilsluttes 
hun-enden af Elpan panelerne. 
Fra K- boks trækkes et  
stærkstrømskabel eks. Under en dør, 
hvor kablet på den anden side 
tilsluttes en L-boks, til videre 
fremføring. 

 

9: I hjørne ud benyttes flex-
koblinger X3 eller X6. Kablet 
monteres bag hjørne ud N, der 
fastgøres i væggen.  
Der afsluttes med tilpassede 
blændpaneler.  
Blændpanelerne kan tilskæres 
med en fintandet nesstryger og 
spændes op med et bræt på 
begge sider ud til snittet. 

 

 

10: Før opmåling og tilskæring af 
blændpaneler, tilsluttes panelerne 
230volt, i en halv time. Derefter 
opmåles længden af 
blændpanelerne.  
Der skal måles med varme på 
panelerne, da de udvider sig en 
smule i længden når de bliver varme. 
Hvis blændpanelerne skæres for 
stramme, kan dette give knirkelyde. 

 

11: Tilpasning i enden af 
varmestregen. 
Der fastgøres et stop H i væggen 
og et blindstik O i afslutningen af 
varmepanelet. Derefter tilpasses 
et blændpanel til montering 
mellem de 2 punkter.   

 

 

12: Blindpanelet type E, monteres 
først foroven, hvor det klikkes ned 
over fastgørelses-emnerne. Derefter 
vippes det ned og trykkes ind, så det 
klikker fast forneden. 
Der kan justeres for fastgørelsen 
forneden, ved at bukke hjørnerne 
med en tang. 

 

Det tilrådes, at man tænder for varmestrengen en halv time, inden man tilskærer blændpanelerne. Der kan opstå et problem, hvis man 
tilskærer blændpanelerne for stramt, på en lang streng, da panelerne udvider sig ganske lidt ved opvarmning. 

Advarsel: For at undgå overophedning tildæk ikke panelerne. 
Panelerne må ikke opsættes direkte under en stikkontakt. Montering og opsætning af panelerne skal være i overensstemmelse  
med gældende regler. Opsætning og brug af panelerne er ikke beregnet for personer (inklusiv børn) med reduceret fysiske,  
sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af  
panelerne og styringen af en ansvarlig person der har sat dem ind i sikkerheden. Børn skal være under opsyn for at sikre at de  
ikke leger med og skiller systemet af. Hvis Elpan panelerne er installeret i fordybninger eller under hylder, hvor dybden ikke  
overstiger 9cm., skal der være en afstand på 2cm. op til hylde/fremspring. Hvis dybden er støre skal afstanden være mindst 15cm.    


