
 

 

Comfort dankzij omringende warmte 

Warmte Systemen 

 

Voordelen: 
In het verleden werden bouwconstructies uitgevoerd vanuit het oogpunt van 

technische voorwaarden. 

Elpan-Wanpan producten zijn ontworpen vanuit de menselijke behoefte aan 

warmte. Dit betekent dat het gebruik van deze producten staat voor meer 

comfort en betere thermische huishouding in gebouwen. 

Met als gevolg dat: 

◆ Geen vochtige wanden meer, en dus minder huisstofmijt; 

◆ Voorkoming van tocht; 

◆ Comfortabele warme circulatie; 

◆ Relatief lagere luchtstroming. 

De keuze voor design en kleur is een belangrijk gegeven voor een  

comfortabele omgeving voor mensen om in te leven. Deze hebben op hun beurt 

een grote invloed op het welzijn van mensen. 

 

Thermische circulatie: 
Elpan-Wanpan is gebaseerd op het principe van thermische circulatie. Dit 

zorgt voor een gelijke verdeling van warmte door de gehele ruimte. Dit bete- 

kent dat de temperatuur van de verwarming lager kan worden ingesteld. 

Omdat de warmte gelijkmatiger wordt verdeeld over de wanden zal de 

gevoelstemperatuur nog steeds aangenaam zijn. Dit is een groot verschil met 

conventionele radiatorsystemen of vloerverwarming. Vloerverwarming  

produceert een hoge temperatuur van de vloer, wat in sommige gevallen 

onaangenaam kan zijn om op te staan zonder schoeisel. Dit terwijl de 

temperatuur afneemt, naarmate je verder van de bron staat. Tevens is er een 

behoorlijke vertragingstijd tussen wijzigingen van temperatuur. Conventionele 

radiatoren produceren een hoge temperatuur direct boven de radiator en een 

warme   laag onder het plafond. De laagste temperatuur is op de vloer. Dit 

veroorzaakt een oncomfortabel gevoel door de tocht die dit met zich mee 

brengt.    Wij wijzen u er op dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 

voor fouten in de folder. 

 
 
 
 

 

◆ Jaarlijks 25% besparing op uw stookkosten 
 

◆ Gelijkmatige verdeling van warmte 

door de ruimte 

 

◆ Geen tocht of koude vloeren of vochtige 

wanden meer 

 

◆ Snelle regeling van de temperatuur 
 

◆ Gemakkelijk en snel te monteren 
 

◆ Meubels vrij te plaatsen – Geen radiatoren meer 
 

◆ Haalt het kille effect bij grote ramen weg 

 
 

Jaarlijks tot 25% besparing mogelijk op uw 

energierekening dankzij Elpan-Wanpan 

thermische omranding met Plintverwarming 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

ELPAN
®

                              WANPAN
®

 

Uitvoeringstypen Elpan: Maatvoering panelen: 

Kleur: A:  18 x 124 x 1200 mm, 170 W 

Wit ........................RAL 9010 B:  18 x 124 x 1200 mm, 120 W 

Lichtgrijs ..............RAL 7035 C: 18 x 124 x 850 mm, 110 W 

D: 18 x 124 x 400 mm, 40 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elpan-Wanpan in een Kerk geïnstalleerd 

Constructie Wanpan: 

Wanpan panelen zijn gemaakt van gecoate aluminium 

profielen, met koperen aanvoer- en retourleidingen. 

Wanpan is ontwikkeld als een compleet verwarmings- 

systeem met verwarmingsmodules met een koperen 

buizensysteem en (klok)thermostaten. Hierdoor is 

iedere ruimte apart te regelen. Het systeem is getest 

op een druk tot 16bar. Het is tevens goedgekeurd 

door diverse instanties in verschillende landen. 

Constructie Elpan: 

Elpan panelen zijn gemaakt van stalen platen met 

een polyester coating. Alle componenten zijn 

behandeld met ijzerfosfaat om roest tegen te gaan. 

Elpan is ontwikkeld als een compleet elektrisch ver- 

warmingssysteem met modules van 230V en 

(klok)thermostaten. Hierdoor is iedere ruimte apart te 

regelen. Het systeem is uitvoerig getest door Demko 

en CE. Tevens is het goedgekeurd door diverse 

instanties in verschillende landen. 

 
Meer informatie vindt u op 

www.Elpan.nl 
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Uw dealer 

http://www.elpan.nl/


        
 

    

Design: 
Het Elpan verwarmingssysteem is een modulair paneel verwarmingssysteem. 

Het is niet alleen onzichtbaar, het creëert ook een comfortabele  

warmtecirculatie door de ruimte. Het Elpan paneel wordt eenvoudig en 

perfect afgewerkt gemonteerd tegen de wand en de   vloer.  Het systeem is al 

30 jaar oud maar het is opnieuw ontwikkeld zodat    het hedendaagse design 

zowel modern als tijdloos is 

De producten: 
De verwarmingsmodules zijn verkrijgbaar in drie lengtes: 120 cm, 85 cm en   

40 cm. De modules zijn zo ontworpen dat ze een lang verwarmingspaneel 

vormen. Het systeem is 12 cm hoog en slechts 1,7 cm dik. Een ruimte tus-  

sen 2 verwarmingspanelen wordt opgevuld met een blindpaneel, zodat dit   

een uniform geheel vormt door de gehele ruimte. De panelen zijn leverbaar in 

twee kleuren: wit (RAL 9010) en zilvergrijs (RAL 7035). 

Bediening: 
Met de nieuwe precisie thermostaten zijn de Elpan panelen nu nog 

 economischer voor het gebruik in woningen en vakantiehuizen. Het systeem 

kan per week worden ingesteld in complete dagprogramma’s. Zo kunt u 

bijvoorbeeld aangeven welke temperatuur u wenst ’s avonds en overdag, 

maar ook wan- neer u naar uw werk gaat of naar bed. 

Vakantiehuisjes: 
Elpan in een vakantiehuis: bij Elpan panelen in uw vakantiehuis bieden wij u 

tevens een nieuw bedieningssysteem. Dit kunt u inschakelen via SMS- 

berichten met uw mobiele telefoon. Zo kunt u een paar uur van tevoren een 

berichtje sturen naar uw woning, waardoor u in een comfortabele, warme 

woning aankomt. 

Design en gebruiksmogelijkheden: 
Wanpan is een modulair plintverwarmingssysteem dat ontworpen is als  

thermisch ringsysteem welk gebruikt kan worden bij gas-, olie-, 

stadsverwarming en overige verwarmingssystemen. De panelen worden 

tegen de wand en op de vloer bevestigd, rondom de gehele kamer. Hierdoor 

ontstaat er een comfortabele gevoelstemperatuur die regelbaar is per ruimte. 

Bij Wanpan zijn er,   in tegenstelling tot bij gewone radiatoren, geen 

radiatorleidingen zichtbaar. 

Dit omdat alles netjes is weggewerkt achter de plintverwarming. 

De producten: 
Wanpan modules zijn verkrijgbaar in lengtes van 40 cm tot 320 cm, in stap- 

pen van 20 cm. De modules worden gekoppeld om zo een lang  

verwarmingssysteem door de hele ruimte te vormen. Alle onderbrekingen 

worden afgedekt met blindpanelen, waardoor uniformiteit wordt 

gewaarborgd. De panelen zijn 2,5 cm dik en 13,5 cm hoog (incl. 0,5 cm voor 

het bevestigen van b.v. vloerbedekking). De panelen zijn standaard 

verkrijgbaar in twee kleuren: wit (RAL 9010) en zilvergrijs (RAL 7035). 

Elektrische voorzieningen: 
Inbouwdozen voor bijvoorbeeld stopcontacten, kabelaansluitingen, schakel- 

materiaal etc., kunnen tevens in de blindpanelen worden gemonteerd. 

Dit is zeer eenvoudig, daar het systeem diverse componenten kent die dit 

vergemakkelijken. 

Vergelijking van verschillende verwarmingssystemen 

 
 
 

1 2 3 
Type: Wanpan thermische omranding 

Details: Langs de wanden aangebracht in de vorm van een plint. De 

thermische panelen stralen 70% van de warmte direct de kamer in. Dit 

ver- hoogt het comfort enorm en zorgt dat er geen koude hoeken meer in 

de ruimte zijn. Testen wijzen uit dat er nog tot slechts één graad 

temperatuurverschil voorkomt in kamer. De temperatuur in de ruimte past 

zich ook snel aan, zodat het extra voordelig werkt als u de thermostaat ’s 

nachts wat verder dan normaal terugdraait. 

Comfort: Zeer goed  

Temperatuur wijzigingen: Zeer snel 

Zuinigheid: Zeer goed 

Type: conventionele radiatoren 

Details: De radiatoren fungeren als een soort pomp die de warme lucht 

recht omhoog stuwt, waarna het via het plafond naar de muur aan de 

overzijde stroomt. Daar daalt de lucht langs de muur naar beneden en 

wordt over de vloer weer wordt aangezogen door de radiator. Dit houdt in 

dat de afgekoelde lucht juist weer over de vloer stroomt en daar tocht en 

een koud aanvoelende vloer veroorzaakt. 

 

Comfort: Matig Temperatuur 

wijzigingen: Redelijk snel Zuinigheid: 

Redelijk goed 

Type: Vloerverwarming 

Details: Bij vloerverwarming is het warmste punt uiteraard de vloer. De   

lucht stijgt vervolgens recht omhoog naar het plafond. Verder is het comfort 

van vloerverwarming ook erg goed. Het grote nadeel van vloerverwarming 

is de verbruikskosten ervan. Dit komt doordat vloerverwarming zeer traag 

reageert  op temperatuur wijzigingen. Hierdoor heeft het ’s nachts 

terugzetten van de thermostaat veel minder nut dan bij de andere twee 

systemen. Ook als op een zonnige winterdag de zon binnen schijnt en 

gratis warmte biedt heeft vloerverwarming helaas een te grote reactietijd. 

Comfort: Goed Temperatuur 

wijzigingen: Traag Zuinigheid: 

Matig 
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