
Dräger BG ProAir
συσκευή κλειστού κυκλώματος

Ειδικά σχεδιασμένη για αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας: Η Dräger BG
ProAir είναι μια συσκευή αναπνοής κλειστού κυκλώματος θετικής πίεσης,
η οποία συνδυάζει την ασυμβίβαστη ασφάλεια με το υψηλότερο επίπεδο
άνεσης στη χρήση. Ευκολότερη μεταφορά, ευκολότερη αναπνοή - σας δίνει
περισσότερο χρόνο να εκτελέσετε την εργασία σας και να επιστρέψετε με
ασφάλεια.

D-609-2022

Στεγανοποιημένο περίβλημα που  
αποτρέπει την εισχώρηση βρωμιάς  
ή σπινθήρων στον κύκλωμα αναπνοής

Χειρολαβή έλξης για εύκολο  
χειρισμό

Εύκολα καθαριζόμενοι και ανθεκτικοί  
στη θερμότητα ιμάντες για άνετη 

τοποθέτηση του συστήματος στην πλάτη

Το κάλυμμα ανοίγει στο πλάι για εύκολη 
πρόσβαση στα βασικά μέρη

Παρακολούθηση με προβολή των 
σημαντικότερων δεδομένων στην 
τελευταίας τεχνολογίας οθόνη υψηλής 
αντίθεσης

Ενεργός φωτισμός για ορατότητα  
ακόμη και στις πιο σκοτεινές  
συνθήκες

Λεπτό προφίλ για μεγαλύτερη ελευθερία 
κίνησης σε περιορισμένους χώρους



02 | Dräger BG ProAir

Dräger BG ProAir
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Αφαιρούμενη ελατηριωτή γέφυρα για 
ευκολότερη πρόσβαση και πιο απλό 
καθαρισμό

Ελαφριά φιάλη οξυγόνου με  
ενσωματωμένο μανόμετρο και μη 
περιορισμένη διάρκεια ζωής

Απορροφητής CO
2
 με διαφανές 

περίβλημα για γρήγορο οπτικό έλεγχο 
ετοιμότητας του εξοπλισμού

Μίας χρήσης φυσίγγιο που καταργεί τη 
χειροκίνητη πλήρωση νατράσβεστου

Απλοποιημένα συστήματα ψύξης με 
ταχύτερη αναγέννηση, ευκολότερο  

χειρισμό και απεριόριστη χρήση

Στιβαρός ασκός αερισμού με αυξημένο 
όγκο που εξασφαλίζει θετική πίεση σε 

υψηλούς ρυθμούς αναπνοής

Δύο μέθοδοι χορήγησης οξυγόνου  
με αξιόπιστο πνευματικό κύκλωμα  

και λιγότερα εξαρτήματα οξυγόνου  
υψηλής πίεσης
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Ιδανικά κατασκευασμένη για αποστολές μεγάλης διάρκειας

Για την καλύτερη προστασία σας, η BG ProAir είναι σχεδιασμένη με κύκλωμα αναπνοής θετικής πίεσης, το οποίο
αποτρέπει την εισχώρηση επικίνδυνων ουσιών στο στεγανοποιημένο αναπνευστικό σύστημα. Καθώς εκπνέετε, το
διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται μέσω ενός απορροφητή CO2, και πριν από την εισπνοή, ο αέρας ψύχεται και
εμπλουτίζεται με οξυγόνο σε σταθερό ρυθμό.

Προαιρετικά, το οξυγόνο μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με τον ρυθμό εργασίας σας, εξασφαλίζοντάς σας ακόμη
μεγαλύτερη διάρκεια σε χαμηλούς ρυθμούς εργασίας. Γιατί όταν ανταποκρίνεστε σε επιχειρήσεις διάσωσης, το ίδιο
θα πρέπει να κάνει και ο εξοπλισμός σας.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Εργονομικά σχεδιασμένη με γνώμονα την ασφάλεια και την ορατότητα

Το βάρος της BG ProAir κατανέμεται ομοιόμορφα χάρη στο έξυπνο σύστημα μεταφοράς, κάτι που καθιστά
ευκολότερη και πιο άνετη τη χρήση της σε αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας. Στο περίβλημα υπάρχουν επιπλέον
χαρακτηριστικά ασφάλειας τα οποία περιλαμβάνουν: εξαιρετικά ευδιάκριτους ανακλαστήρες και σύστημα φωτισμού
buddy light, που βοηθά τα μέλη της ομάδας σας να σας βλέπουν και να γνωρίζουν την κατάσταση της συσκευής
σας.

Ευκολότερη αναπνοή, ευκολότερη χρήση

Οι επιλογές ψύξης περιλαμβάνουν ένα υλικό αναζωογόνησης τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και ένα απλοποιημένο
σύστημα παγοκυστών για τη μείωση της θερμοκρασίας του εισπνεόμενου αέρα χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το
κύκλωμα αναπνοής ή να αφαιρέσετε μέρη κατά τη χρήση. Η μεγαλύτερη επιφάνεια των στοιχείων ψύξης παρέχει
άνετο αέρα αναπνοής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για ακόμη πιο βελτιωμένη άνεση αναπνοής, βασικά
στοιχεία στο κύκλωμα αναπνοής επανασχεδιάστηκαν με καινοτόμο τρόπο, ώστε να μειωθεί σημαντικά η αντίσταση
αναπνοής.

Σημεία επαφής σε διάφορες θέσεις της αναπνευστικής συσκευής με μπλε χρωματική κωδικοποίηση καθιστούν
τον χειρισμό πιο διαισθητικό, μειώνοντας τον φόρτο εκπαίδευσης και τον χρόνο παραμονής του εξοπλισμού
εκτός λειτουργίας. Διατίθενται τα ίδια παρελκόμενα συστήματος με τη γνωστή συσκευή PSS BG 4: μάσκα
ολόκληρου προσώπου FPS 7000, ενδοεπικοινωνία μάσκας, εξοπλισμός ελέγχου, αντλία μετάγγισης οξυγόνου, και
νατράσβεστος Drägersorb.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παραμείνετε συνδεδεμένοι και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα

Η ανάγνωση ζωτικών πληροφοριών, όπως η πίεση της φιάλης, οι εν χρήσει ειδοποιήσεις και η παράμετρος «time-
to-whistle» είναι πιο απλά και ξεκάθαρα από ποτέ. Χάρη στην έγχρωμη οθόνη υψηλής αντίθεσης, τα δεδομένα
σας είναι εύκολα ορατά ακόμη και στα δυσκολότερα περιβάλλοντα, όπως σκοτάδι, έντονο ηλιακό φως ή καπνός.
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Η ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth® παρέχει μια διασύνδεση μικρού εύρους για εργασία με εξωτερικές συσκευές
όπως ανιχνευτές αερίων καθώς και σύνδεση σε Η/Υ για λήψη δεδομένων και παραμετροποίηση. Οι λειτουργίες
τηλεμετρίας ενσωματωμένων δεδομένων και RFID της BG ProAir σας βοηθούν σε διάφορες περιπτώσεις, όπως στη
διαχείριση ελέγχου εισόδου και στην παρακολούθηση της κατάστασης του απορροφητή. Εκτός από υπολογισμούς
χρόνων, όπως του «time to whistle», έχουμε ενσωματώσει επίσης διακεκριμένα χαρακτηριστικά όπως τα PASS,
ADSU (αυτόματη μονάδα σήματος κινδύνου) και οι ενδείξεις θερμοκρασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ+

Επιστρέψτε με ασφάλεια

Για την αξιόπιστη προστασία σας από τοξικά αέρια, η Dräger BG ProAir σας παρέχει συνεχώς θετική πίεση, ακόμη
και όταν ο ρυθμός αναπνοής σας στο κύκλωμα αυξάνεται. Επιπλέον, διαθέτει έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα,
περιλαμβανομένου ενός αισθητήρα χαμηλής πίεσης. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας χαμηλής πίεσης προειδοποιεί
όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου για να διασφαλίζεται η ασφαλής αναπνοή. Ο αισθητήρας παρέχει επίσης έλεγχο
διαρροής χαμηλής πίεσης του αναπνευστικού συστήματος.

Πηγαίνουμε ένα βήμα πιο μακριά

Χάρη στο πλήρως στεγανοποιημένο περίβλημά της, η BG ProAir είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τις υψηλότερες
προδιαγραφές αντίστασης σε θερμότητα, φλόγα και χημικές ουσίες, παρέχοντάς σας ασφαλή αέρα αναπνοής
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για επιπρόσθετη ασφάλεια, διαθέτει επίσης προαιρετικό σύστημα «buddy»,
που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μοιραστεί με ασφάλεια οξυγόνο με όσους το χρειάζονται σε συνθήκες
διάσωσης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μεγιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού σας

Κατανοούμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Γι' αυτό, σύνδεσμοι plug’n’play καθιστούν την BG ProAir
εύκολη στη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση, ενώ αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην εκπαίδευση. Δεν
απαιτούνται εργαλεία συντήρησης ενώ η συχνότητα προληπτικής συντήρησης μειώνεται, έτσι ώστε ο μειωτήρας να
αντικαθίσταται μόνο κάθε δέκα χρόνια.

Γρήγορος καθαρισμός, έξυπνη ψύξη

Απλοποιήσαμε κάθε πτυχή του καθαρισμού της BG ProAir: Πλένεται στο πλυντήριο και έχει λιγότερα μέρη για
καθαρισμό και αποσυναρμολόγηση. Οι αδιάβροχοι ιμάντες αποσπώνται εύκολα από το περίβλημα, για ακόμη πιο
εύκολο καθάρισμα και γρήγορο στέγνωμα. Επιπλέον, επανασχεδιάσαμε το σύστημα ψύξης, κάνοντας πιο απλή
για εσάς την επαναχρησιμοποίηση των παγοκυστών και του υλικού αναζωογόνησης. Το νέο σύστημα παγοκυστών
απλοποιεί τη διαδικασία ψύξης χωρίς την εμπλοκή νερού, ενώ το υλικό αναζωογόνησης δεν απαιτεί πάγο και μπορεί
να αποθηκευτεί στη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 25 °C / 77 °F.
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*To Bluetooth® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.

Συνιστώσες συστήματος
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Dräger FPS® 7000 RP

Η μάσκα ολόκληρου προσώπου FPS 7000 RP της Dräger είναι
ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα την αναπνοή σε κλειστό κύκλωμα.
Θέτοντας τον πήχη στην ασφάλεια, ο μοντέρνος σχεδιασμός παρέχει
μεγάλο, βελτιστοποιημένο οπτικό πεδίο, ενώ η διαθεσιμότητα πολλών
μεγεθών διασφαλίζει την άνετη και σταθερή εφαρμογή της μάσκας.
Ο ενσωματωμένος υαλοκαθαριστήρας και το προαιρετικό σύστημα
υδροληψίας παρέχουν επιπλέον άνεση κατά τη διάρκεια των αποστολών.
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Φιάλη οξυγόνου Dräger BG ProAir

Ελαφρύς σχεδιασμός ειδικά για χρήση στην BG ProAir με ενσωματωμένο
μανόμετρο και μη περιορισμένη διάρκεια ζωής (όπου εφαρμόζεται λόγω
κανονιστικών περιορισμών).

2l, 200 bar
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Drägersorb® 400

Η Drägersorb® 400 χρησιμοποιείται για την απορρόφηση όξινων αερίων,
όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σε αναπνευστικές συσκευές κλειστού
ή ημίκλειστου κυκλώματος.
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Φυσίγγιο νατρασβέστου μίας χρήσης <sub>2</sub> Dräger BG
ProAir

Φυσίγγιο μίας χρήσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την BG ProAir με
σκοπό την ευκολία, με την αποδεδειγμένη ποιότητα της Drägersorb 400
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Focus FS Emergency Response

Χάρη σε αυτό το λογισμικό, οι συντονιστές διάσωσης και οι αρχηγοί
ομάδας βρίσκονται σε συνεχή επαφή μέσω διαδραστικών ψηφιακών
χαρτών, της κοινής χρήσης σημειώσεων και φωτογραφιών, αναφορών και
ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο. Τα επίπεδα οξυγόνου, η ανίχνευση
επικίνδυνων αερίων και οι έλεγχοι εξοπλισμού παρακολουθούνται
και καταγράφονται. Η διαισθητική διεπαφή είναι εύκολη στη χρήση,
επιτρέποντας στους πρώτους ανταποκριτές να εστιάζουν σε ό,τι είναι
σημαντικότερο – την ασφαλή επιστροφή όλων.
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Dräger FireGround

Επισκόπηση ανά πάσα στιγμή: Ο επικεφαλής περιστατικού χρειάζεται
πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο από όλους τους χρήστες αυτόνομων
αναπνευστικών συσκευών σε όλα τα σημεία εισόδου, καθώς και να γνωρίζει
την κατάστασή τους. Το Σύστημα Αναφοράς Dräger FireGround* το
επιτυγχάνει αυτό με μια λειτουργία που ενεργοποιείται γρήγορα και
ελαχιστοποιεί την ανάγκη για φωνητική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου
(*διαθέσιμο το 2022).
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Dräger RZ 7000

Εύκολο στο χρήση: Με το Dräger RZ 7000 μπορείτε να διενεργήσετε τους
ελέγχους λειτουργίας και διαρροής της Dräger BG ProAir και της PSS®

BG 4 plus πιο γρήγορα και εύκολα από ποτέ.
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Dräger DOB 200 ECO

Ανακαλύψτε το Dräger DOB 200 ECO: Μία εξαιρετικά ευέλικτη
και αποτελεσματική συσκευή πλήρωσης για όλες τις συνήθεις φιάλες
οξυγόνου. Ο συμπαγής σχεδιασμός της με ροδάκια καθιστά εύκολη τη
μεταφορά της, ενώ το στιβαρό περίβλημα προστατεύει το περιεχόμενο.
Η απλή και αυτοματοποιημένη διαδικασία πλήρωσης σας βοηθά να
εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο.

Προϊοντικές υπηρεσίες
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Service προϊόντων

Το τμήμα service των προϊόντων μας σάς υποστηρίζει με ένα εύρος
διαθέσιμων πακέτων εξυπηρέτησης –στα καταστήματά μας ή στη μονάδα
σας. Η φροντίδα, η επισκευή και η συντήρηση αποτελούν βασικούς
παράγοντες όσον αφορά την ασφάλεια. Η ενδελεχής συντήρηση και
φροντίδα είναι επίσης απολύτως απαραίτητες ως προς την οικονομία.
Οι προληπτικοί έλεγχοι, οι επισκευές και η αντικατάσταση με αυθεντικά
ανταλλακτικά επεκτείνουν τη διάρκεια της επένδυσής σας.
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Εκπαίδευση

Η Ακαδημία Dräger Academy μεταδίδει τεκμηριωμένη και πρακτική
γνώση για περισσότερο από 40 χρόνια. Με περισσότερους από 110
εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές και πάνω από 600 διαθέσιμα θέματα,
διενεργούμε περισσότερες από 2.400 εκπαιδευτικές συνεδρίες ανά
έτος. Εξοπλίζουμε τους υπαλλήλους σας με τις απαιτούμενες γνώσεις
για να αντεπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες και διασφαλίζουμε ότι
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί με αξιοπιστία –
τόσο στην καθημερινή εργασία όσο και σε στρεσογόνες καταστάσεις,
ειδικότερα. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας, θα χαρούμε επίσης
να αναπτύξουμε ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για
εσάς.
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Υπηρεσία ενοικίασης

Από την κάλυψη της προσωρινής έλλειψης εξοπλισμού έως την προμήθεια
ειδικού εξοπλισμού για χρήση σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν ειδικές
απαιτήσεις: Εάν χρειαστεί να καλύψετε μια προσωρινά αυξημένη ζήτηση,
η Υπηρεσία ενοικίασης της Dräger, με περισσότερα από 65.000 τεμάχια
εξοπλισμού ενοικίασης, αποτελεί μια οικονομική εναλλακτική έναντι της
αγοράς. Γρήγορη, άμεση και με μια μεγάλη γκάμα επιπλέον υπηρεσιών που
διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Σχετικά προϊόντα
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Dräger PSS® AirBoss

Η Dräger PSS® AirBoss προσφέρει την καλύτερη εργονομία στην
κατηγορία της και αποτελεί μια από τις πιο ελαφριές αναπνευστικές
συσκευές για αποστολές πυρόσβεσης. Η εμπειρία που αντλήσαμε από
πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο καθώς και οι τελευταίες καινοτομίες
στην τεχνολογία, μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές
και καθαρότερο σύστημα αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής, για να
αναπνέετε ευκολότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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Διάρκεια χρήσης: 240 λεπτά (με ρυθμό λειτουργίας 30 l/min)
Βάρος, έτοιμη για χρήση
(με μάσκα, γεμάτη φιάλη οξυγόνου και απορροφητή CO2)

15,2 kg
33 lbs 8 oz

Διαστάσεις Υ x Π x Β 590 x 400 x 175 mm
23,3 x 15,7 x 6,9 ίντσες

Θερμοκρασίες λειτουργίας
( φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου)

-40 °C έως +90 °C
-40 °F έως +194 °F

Παροχή οξυγόνου:
Σταθερός ρυθμός παροχής 1,5 l/min
Ρυθμός ροής βαλβίδας ελάχιστης ροής >80 l/min
Ρυθμός ροής βαλβίδας παράκαμψης >80 l/min
Εγκρίσεις:
EN 145 Προστασία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες σύμφωνα με το EN 50020
IEC Ex ITS Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C / -22 °F < Ta < 122/140 °F) 
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C / -22 °F < Ta < 122/140 °F) 

Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger BG ProAir Εξαρτήματα Αριθ. στοιχείου
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH G3/4 κυλινδρικό σπείρωμα

Σταθερή παροχή
Σύστημα ψύξης με παγοκύστες
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH G3/4 κυλινδρικό σπείρωμα
Σταθερή παροχή
Υλικό ψύξης με αναζωογόνηση
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH G3/4 κυλινδρικό σπείρωμα
Παροχή αεροπνεύμονα
Σύστημα ψύξης με παγοκύστες
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH G3/4 κυλινδρικό σπείρωμα
Παροχή αεροπνεύμονα
Υλικό ψύξης με αναζωογόνηση
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH Κυλινδρικό σπείρωμα M24x2
Σταθερή παροχή
Σύστημα ψύξης με παγοκύστες
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH Κυλινδρικό σπείρωμα M24x2
Σταθερή παροχή
Υλικό ψύξης με αναζωογόνηση
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH Κυλινδρικό σπείρωμα M24x2
Παροχή αεροπνεύμονα
Σύστημα ψύξης με παγοκύστες
Σύστημα ανάρτησης

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH Κυλινδρικό σπείρωμα M24x2 R 36 0511



Πληροφορίες παραγγελίας

10 | Dräger BG ProAir

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia

D
M

C
-1

02
35

0 
| 

22
.0

2-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
Υπ

όκ
ει

τα
ι σ

ε 
τρ

οπ
οπ

οι
ήσ

ει
ς 

| 
©

 2
02

2 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Παροχή αεροπνεύμονα
Υλικό ψύξης με αναζωογόνηση
Σύστημα ανάρτησης

Εξαρτήματα του συστήματος

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-PCas-
EPDM (απαιτείται για τη λειτουργία)

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με κεντρική
σύνδεση για αναπνευστική συσκευή κλειστού
κυκλώματος
Σώμα μάσκας, εσωτερική μάσκα και
κεφαλόδεμα από EPDM
Με ομματοθυρίδα από πολυκαρβονικό
υλικό με αντιχαρακτική επίστρωση και
υαλοκαθαριστήρα
Προαιρετικό ενσωματωμένο σύστημα
υδροληψίας CamelBak

R 56 326
(επιπλέον παραλλαγές και μεγέθη κατόπιν
αιτήματος)

Drägersorb 400 - 18 kg Η νατράσβεστος χρησιμοποιείται για την
απορρόφηση του CO2 σε αναπνευστικά

συστήματα κλειστού κυκλώματος

67 37 985

Φυσίγγιο νατρασβέστου μίας χρήσης BG
ProAir

Προγεμισμένο φυσίγγιο νατράσβεστου
που καταργεί τη χειροκίνητη πλήρωση
νατράσβεστου

37 02 050


