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innoGUARD
WalkIn

innoGUARD WalkIn ger maximalt utrymme och är utvecklat för applikationer där man 
hanterar material och utrustning på vagn eller då man hanterar och använder 
skrymmande utrustning. Det rostfria golvet ger en hygienisk och stabil yta att placera 
och är utfört så att vagnar smidigt skall kunna köras in i skåpet.

innoGUARD WalkIn har en konstruktion där den motviktsbalanserade frontluckan är 
försedd men en stabiliserande balansaxel som ger en lättmanövrerad, stabil och 
ergonomisk lucka. Frontluckan är tillverkad av laminerat glas för att ge högsta säkerhet 
och skydd för användaren. Dragskåpet är som standard utrustat med explosions-
avlastningslucka i taket som tryckutjämnar om en explosion sker i skåpet. På skåpets 
nederdel är två slagdörrar med magnetlås placerade. Vid normal drift är slagdörrar och 
frontlucka stängda och tilluften tas in genom spalten mellan slagdörrar och golv. 

innoGUARD WalkIn utrustas normalt med InnoGUARD MinMaxUnit1. InnoGUARD 
MinMax styr luftflödet via lucklägesgivare och växlar från grundluftflöde till forcerat 
flöde då någon av luckorna öppnas. Detta ger en trygg och stabil reglering av luftflödet. 
Normalt skall man utrusta dragskåpet med luckstängningssystem så att luckan inte 
lämnas öppen i onödan och att den stängs helt efter att den varit öppen. 

1. InnnoGUARD MinMax är ett luftregleringssystem som reglerar luftflödet mellan grundluftflöde och forcerat flöde.
    Grundluftflöde är det luftflöde som säkerställer säker skyddsventilation då lucka och dörrar är stängda. Forcerat flöde är
    det luftflöde som säkerställer säker skyddsventilation då någon lucka eller dörr öppnats.
2. Sidopanelen möjliggör infällt montage av tillval såsom larmdisplay, hurtsventilation, media, lufthastighetssensor mm.
3. InnoGUARD Control är ett styrsystem för dragskåp som reglerar och övervakar dess funktioner och kan konfigureras för
    att passa förekommande applikationer. Se PS1008 för ytterligare information.

innoGUARD WALKIN – Ett högprestanda dragskåp med utrymme 
för vagnar och skrymmande utrustning

InnoGUARD WalkIn är 
• Ett dragskåp optimerat för
   användning i moderna
   Laboratoriemiljöer där stort
   utrymme behövs eller då
   material och utrusning hanteras
   på vagn. 
• Ett snabbinstallerat, lättanvänt,
   ergonomiskt och säkert
   dragskåp.

InnoGUARD WalkIn 
utrustning
• Rostfritt golv med kantuppvik
   för att ta hand om spill och göra
   golvet lättstädat.   
• Rostfritt golv som gör
   intransport av vagnar lätt och
   smidig.
• 950 mm djup stomme som ger
   stort utrymme.
• Integrerad sidopanel2 på
   dragskåpets högra sida. 
• Personskyddsautomat med
    integrerad jordfelsbrytare och
    10 A säkring.
• 6 jordade IP44 eluttag 
   230 V / 10 A.
• Brytare för belysning.
• 1000 Lux belysningsarmatur.

InnoGUARD WalkIn
tillval
• 1000 LUX LED belysning.
• InnoGUARD ARU, lufthastighets-
   larm med reläutgång och
   grafisk display. 
• InnoGUARD Control3 VAV
     system som reglerar luft-
   hastigheten och larmar om
   något inte står rätt till. 
• InnoGUARD VU, Spjäll i förzinkat
   stål, rostfritt stål eller pulver-
   lackerat stål.
• InnoGUARD VMU Bl, Bortstlös
   spjällmotor med låg ljudnivå
   och extrem livslängd.
• InnoGUARD ILU, elförreglings-
   system som bryter spänningen
   till eluttag vid larm.
• InnoGUARD Control SashClose,
   luckstängningssystem
• Media av förekommande typer
   för ryggmontage eller infällt
   sidomontage i sidopanel
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Detta prospekt innehåller generell produktinformation som löpande revideras och ändras.

Specifikationer för innoGUARD WalkIn i grundutförande
(Detaljerade mått med toleranser framgår av Ritning RI2676)

      WalkIn 12     WalkIn 15   WalkIn 18
Utvändig bredd 1200 mm    1500 mm       1800 mm
Utvändigt djup exkl media 950 mm     950 mm       950 mm
Utvändigt djup inkl media 970 mm     970 mm        970 mm
Invändigt djup (max) 799 mm     799 mm        799 mm
Höjd tak ventilatonsanslutning 1981 mm     1981 mm       1981 mm
Höjd installation med öppen lucka 2350 mm     2350 mm      2350 mm
Höjd installation med stängd lucka 2040 mm     2040 mm      2040 mm
Fri höjd golv - ryggkanal 772 mm     772 mm          772 mm
Höjd golv - slangsockel 977 mm    977 mm     977 mm
Fri öppningsbredd 1049 mm    1349 mm 1649 mm
Belysning >1000 LUX    >1000 LUX >1000 LUX
Material skjutbar frontlucka Laminerat glas   Laminerat glas Laminerat glas
Material slagdörrar Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat
Upphängning frontlucka Dubbla rostfria stållinor Dubbla rostfria stållinor Dubbla rostfria stållinor
Motviktsbalanserad frontlucka Ja, med balansaxel (F<20N) Ja, med balansaxel (F<20N) Ja, med balansaxel (F<20N)
Effektförbrukning <100 W <100 W <100 W
Spänningsmatning  230 V/50Hz 230 V/50Hz 230 V/50Hz
Arbetsyta Rostfritt syrafast stål  Rostfritt syrafast stål Rostfritt syrafast stål
Sidopanel Ja, på höger sida Ja, på höger sida Ja, på höger sida
Media, maximalt antal 10 10 10
Antal förreglade eluttag i sidopanel 6 st IP44 6 st IP44 6 st IP44
Antal oförreglade eluttag på tak 2 st IP44 2 st IP44 2 st IP44
Dimension frånluftsanslutning 250 mm 315 mm 315 mm
Material frånluftsanslutning Stål FZB Stål FZB Stål FZB 
Omgivningstemperatur 10 – 30°C 10 – 30°C 10 – 30°C 

ÅterförsäljareÅterförsäljare

innoGUARDTM

Innoguard är ett registrerat varumärke och är 
synonymt med tekniskt marknadsledande 
produkter inom ventilationsoptimering, 
energieffektivisering och torkning inom 
laboratorie, industri och byggnation. 
Som ett sant Svenskt varumärke representerar och 
försvarar InnoGUARD en värdegrund som baseras 
på långsiktighet, etik, pålitlighet och ärlighet.
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Service
Vi kan erbjuda helhetslösningar i form av årliga 
kontroll eller förebyggande underhåll i 
tillgänglighetskritiska applikationer. Alla 
InnoGUARD produkter är moduluppbyggda vilket 
ger de bästa förutsättningar för snabb och effektiv 
service, uppgraderingar eller utbyte. Nu och i 
framtiden!
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InnoGUARD Spoiler möjliggör en 
marknadsledande öppningsbredd 
utan att ge avkall på säkerheten.
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