
CNS és TNS terelőbetétes rácsok 

CNS_HU_12/júl 
SOWOLU-LÉGTECHNIKA Épületgépészeti Termékeket Gyártó Kft. 

H-6640 Csongrád,  Pacsirta u. 2.  Tel/Fax: +36/63 483 872     www.sowolu.hu     E-mail: sowolu@sowolu.hu 

A szellőzőrácsok szokásos kivitelű keretében elhelyezett résbefúvó rácstí-

pus. A homloklap rései mögött műanyag terelő profilok vannak, amelyeket 

egyenként kézzel el lehet forgatni, és ezzel a résen kifúvott levegőt a rácsfe-

lülettel párhuzamos vagy merőlege irányúra lehet beállítani. A rács a betéte-

ket kivéve acéllemezből, RAL 9010 színre porfestett felülettel készül. A tere-

lőbetétek színe általában fekete, egyedi kivitelként fehér szín kérhető. 

A rögzítés módja szerint a keret kérhető csavarozással (..-C), befalazó el-

lenkerethez rejtett rögzítéssel ..-R). 

A rácsok méretjelzésére a befalazó nyílás mérete szolgál. 

A rács keretének belmérete mindig 25 mm-el kisebb, mint a 

nyílás mérete (a befalazó keret külmérete). 

B / L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

125 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 - - -

175 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 - - -

225 0,9 1,2 1,5 1,9 2,2 2,8 - -

325 - 1,6 2,0 2,5 2,9 3,7 4,5 5,3

425 - - 2,6 3,1 3,6 4,6 5,6 6,6

A CNS terelőbetétes rácsok típusméretek választéka és azok súlyai 

A CNS rácstípus keretén elhelyezkedő rögzítő furatok elrendezése: 
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Opciók, kiegészítők 
A lamellás rácsokhoz kérhető kiegészítők: 

 - FK típusjelű befalazó keret a rács falnyílásba rögzítéséhez 

 - AZ zsalus rendszerű mennyiségszabályzó a rácskeretre rögzíthető kivitelben 

 - AL kézzel állítható leválasztó terelőlapos légmennyiség szabályzó a rácskeretre rögzíthető kivitelben 

 - TS vagy TSP csúszólapos résszabályzó légmennyiség beszabályozásához a rácskeretre rögzíthető kivitelben 

 - DF légellátó doboz a rács homloksíkjával átellenes, kör keresztmetszetű csatlakozó csonkkal 

 - DL légellátó doboz a rács homloksíkjára merőleges, a hosszabbik  oldallal párhuzamos oldalra szerelt kör kereszt-

metszetű csatlakozó csonkkal 

A TNS rácstípusnál a keret alakja lehetővé teszi a rácsnak kör keresztmet-
szetű légcsatornán készített kivágáshoz való rögzítését. A típusméretek 

választéka és a cső átmérőhöz igazodó rács szélességek a  táblázat szerinti-

D (cső átm .) B  /  L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

150-315 75 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 - - -

315-400 100 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 - - -

400-630 125 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 - - -

630-800 175 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 - - -

800-1000 225 0,9 1,2 1,5 1,9 2,2 2,8 - -

1000-1400 325 - 1,6 2,0 2,5 2,9 3,7 4,5 5,3

1400-1600 425 - - 2,6 3,1 3,6 4,6 5,6 6,6



CNS és TNS terelőbetétes rácsok 

CNS_HU_12/júl 
SOWOLU-LÉGTECHNIKA Épületgépészeti Termékeket Gyártó Kft. 

H-6640 Csongrád,  Pacsirta u. 2.  Tel/Fax: +36/63 483 872     www.sowolu.hu     E-mail: sowolu@sowolu.hu 

A CNS és TNS terelőbetétes rácsok méretezési adatai a rács keret belméretére szá-

mított átlagsebesség szerint, izotermikus, a felületre merőleges befúvást feltételezve. 

A TNS típusnál az adatok legfeljebb 3 m/s csőben mért átlagsebességig használhatók. 


