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A legáltalánosabban használt rácstípus. Anyagát te-

kintve készülhet acéllemezből (CN típus), RAL 9010 

színre porfestett felülettel, illetve alumíniumból (AN 

típus). 

Kivitelét tekintve lehet egy– és kétsoros (CNK illetve 

ANK típusjelű) kivitel. Eltérő rendelkezés hiányában az 

első, látható lamellázat lamellái a hosszabb oldallal 

párhuzamosak. 

A rögzítés módja szerint a keret kérhető csavarozással 

(..-C), befalazó ellenkerethez rejtett rögzítéssel ..-R). 

Egyedi megoldásként befalazó ellenkerethez rugós 

klipszekkel rögzíthető (..-K) kivitelben is kérhető. 

A rácsok méretjelzésére a befalazó nyí-

lás mérete szolgál. 

A rács keretének belmérete mindig 25 

mm-el kisebb, mint a nyílás mérete (a 

befalazó keret külmérete). 

Az CN-C és más csavarozással rögzített keretű (..-C 

jelű) lamellás rács rögzítő furatának az elrendezése 

Az egysoros rácsok speciális kivetelként kérhetők 45°-os állás-

ban rögzített fix lamellázattal is. Ennek a kivitelnek a jelölésére 

a típusjel után kötőjellel kapcsolt „F” betű szolgál. 

Például az egysoros porfestett acéllemezből gyártott csavaro-

zással rögzítethető keretű, 325x225 mm-es nyílásmérethez 

illeszkedő méretű, 45°-ban rögzített lamellázatú rács típusjele: 

CN-FC 325x225. 

B / L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

125 0,65 0,8 1 1,2 1,5 - - -

175 0,75 1 1,2 1,5 1,8 - - -

225 0,9 1,2 1,6 1,8 2,1 2,8 - -

325 - 1,7 2,1 2,5 3 3,8 4,5 5,4

425 - - 2,6 3,2 3,6 4,7 5,7 6,8

A típusméretek választéka 

és azok súlyai 
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A CN és AN típusjelű rácsok kiválasztásához a méretezési adatok a típusméret és a rács keret 

belméretére {(L-25)x(B-25)} számított átlagsebesség szerint az alábbi táblázatokban találhatók. 

Az adatok =1,2 [kg/m3] sűrűségre és izoterm állapotra vonatkoznak. 

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 


