
SF340 E/F/J
szén-monoxid érzékelő

családi házakba

TÍPUS TÁPLÁLÁS RELÉ PÁRHUZAMOSÍTHATÓ? HANGJELZÉS FÉNYJELZÉS

SF340E 230 V~ (AC) Nincs Nem
SF340F 230 V~ (AC) Van Igen
SF340J 12/24 V= (DC) Van Igen

belső,
85 dB

Riasztás
LED

SF340M Cserélhető érzékelő fej és szünetmentesítő elem

BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!
Az SF340 típusú, külső tápellátású érzékelők szén-
monoxid jelenlétét érzékelik és figyelmeztető hang-
és  fényjelzést  adnak  az  emberi  életre  veszélyes
koncentráció  kialakulása  esetén.  Ez  a  leírás  az
érzékelő  típusok  működését  és  felszerelését
ismerteti.
Az érzékelő típusok  felépítése alapvetően teljesen
azonos. Az eltérések az érzékelők szolgáltatásaiból
adódnak.  Az  SF340  típusú  érzékelők  vázlatos
felépítését az 1. ábra mutatja.
Az  érzékelő  működőképes  állapotát  a  percenként
felvillanó piros „Riasztás” LED jelzi. Szén-monoxid
jelenlétében a „Riasztás” LED villogni kezd, a belső
hangjelző pedig megszólal.
Az  érzékelő  olyan  helyeken  használható
otthonainkban,  ahol  a  szén-monoxid  jelenlétének
veszélye  különösen  fennállhat:  ahol  olyan  tüzelő-
fűtő  berendezést  használunk,  melyek  éghető
anyaga fa, brikett, szén, gáz, olaj stb..

A SZÉN-MONOXID
A szén-monoxid (CO) egy igen veszélyes mérgező gáz, ami éghető anyagok tökéletlen égetésekor keletkezik
a  levegőben.  A  fő  veszélyt  a  gáz  felismerhetetlensége  okozza,  ugyanis  színtelen,  szagtalan,  az  emberi
érzékszerveknek „láthatatlan”. Az első jelek, amik szén-monoxid jelenlétére utalnak a fejfájás és émelygés.
Ezeket szerencsés esetben észleljük csak, mert ha hirtelen nő meg a szén-monoxid szint és/vagy álmunkban
ér minket a mérgezés csak a jó szerencse menthet meg minket.
Tudnunk  kell  azonban,  hogy normál  körülmények  között  a mérgezés  veszélye nem áll  fenn.  Egy átlagos
helyiségben  nem  fordulhat  elő  veszélyes  koncentrációban  szén-monoxid,  amennyiben  tüzelő-fűtő
berendezéseink karbantartása rendszeres, és a szellőzésük (kémény) megfelelő.

Így hát kijelenthetjük, hogy a mérgezés bekövetkezéséhez az alábbi körülmények bármelyike vezethet:

1. Egy berendezés hibája vagy karbantartásának hiánya;
2. A füst kiáramlását valami részben vagy egészben akadályozza (kémény eltömődött);
3. A helyiség rosszul szellőztetett.

Természetesen ezek közül általában több körülmény egyidejű megléte vezet mérgezéshez (pl. rossz kémény
és egyúttal rossz szellőzés).
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A MÉRGEZÉS TÜNETEI
Fontos  tudnunk,  hogy  a  mérgezés  annál  súlyosabb,  minél  nagyobb  koncentrációban  jelenlévő  gázt  minél
hosszabb ideig lélegzünk be. Szakzsargonnal élve a „dózis” nagysága arányos a mérgezés súlyosságával. A
szén-monoxid hatását úgy fejti  ki,  hogy csökkenti  a vér oxigén szállító képességét azáltal, hogy megköti  az
oxigén szállításáért felelős hemoglobint. Így a gáz az embert észrevétlenül megfojtja. A szén-monoxid jelenlétére
az emberi szervezet az alábbiak szerint reagál:

200 ppm * Gyenge fejfájás, fáradtság, szédülés, émelygés 1-2 óra után.
400 ppm Erős fejfájás 1-2 óra után, életveszély 3 óra után
800 ppm Szédülés, émelygés, görcsös rángatózás 45 perc után, öntudatlanság

2 órán belül, halál 2-3 órán belül
1600 ppm Fejfájás, émelygés és szédülés 20 percen belül, halál 1 órán belül
6400 ppm Fejfájás, émelygés, szédülés 1-2 percen belül, halál 10-15 percen belül

* ppm – 'milliomod rész'; 1 PPM = 0,0001 térfogat %

AZ ÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉSE
ÁLTALÁNOS ELHELYEZÉSI TUDNIVALÓK
Közvetlenül  veszélyeztetett  helyiségekben  (ahol  tüzelő/fűtő  berendezés  működik)  az  érzékelőket  a
következőképpen kell elhelyezni:

Ha falra helyezzük az érzékelőket, a felszerelési magasság legyen magasabb, mint az ablakok és ajtók
elhelyezkedése,  de  a  mennyezet  és  az  érzékelő  között  legalább  15  cm  legyen!  Ha  az  érzékelőt
mennyezetre szereljük, bármely faltól a távolság legyen minimum 30 cm!
Az érzékelő a lehetséges szén-monoxid forrástól 1-3 m-re legyen!
Több részre osztott helyiség esetén, amennyiben mindegyik rész tartalmaz lehetséges kibocsájtó forrást,
mindegyikbe kell CO érzékelőt telepíteni.
Ferde mennyezet esetén az érzékelőt a legmagasabb pontba kell telepíteni.

Elhelyezés hálószobákban és olyan helyiségekben, melyek távol vannak CO kibocsájtó forrástól:
Az érzékelőt belégzési magasságba telepítsük (hálószoba: 50-70 cm; más helyiség: 150-160 cm)

HOVÁ NE SZERELJÜK AZ ÉRZÉKELŐT?
Házon kívül, fedetlen, fűtetlen térbe.
Szekrénybe vagy a szekrény és a fal közé.
Nedves, párás helyiségbe.
Közvetlenül sütő, tűzhely fölé.
Ajtók, ablakok közvetlen környezetébe vagy bárhová, ahol huzatra vagy erős légáramlásra lehet számítani.
Ahol függöny vagy bútor akadályozza a levegő érzékelőbe jutását.
Ahol a környezet szennyezettsége teljesen eltömítheti és tönkreteheti az érzékelőt.
Ahol a hőmérséklet -10 °C alá csökkenhet vagy +40 °C fölé nőhet.
Abban a helyiségben, ahol fennáll a veszélye annak, hogy az érzékelő megrongálódik (mert útban van),
megsérül vagy eltávolítják.

MELY HELYISÉGEKBE SZERELJÜNK ÉRZÉKELŐT?
Általánosságban  mondhatjuk,  hogy  ajánlatos  érzékelőt  szerelni
minden  olyan  helyiségbe,  ahol  lánggal  égő  berendezés  van.
Azonban lehetséges, hogy több berendezés is van lakásunkban, de
csak  néhány  érzékelőnk.  Így  nem  könnyű  eldönteni,  hová  is
szereljük fel őket. Az alábbi szempontok segítenek a végső döntés
meghozatalában:

Ha  a  veszélyes  berendezéssel  azonos  légtérben  alszunk,
mindenképpen szereljünk fel érzékelőt!
Amelyik  helyiségben  kémény  nélküli  vagy  nyitott  kéményű
berendezés van, kerüljön érzékelő!
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Ha a veszélyes berendezés olyan helyiségben van, ahol naponta több órát is eltöltünk, pl. nappali, TV
szoba stb., oda lehetőleg helyezzünk el érzékelőt!
Amennyiben egy légtérben van a konyha a hálórésszel, az érzékelőt helyezzük a főzés helyétől távol és az
alvás helyéhez a lehető legközelebb!
Ha  egy  helyiség  nem  rendszeresen  használt,  akkor  az  érzékelőt  azon  kívül  kell  elhelyezni  (pl.
kazánhelyiség)!

AZ ÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSE
Az érzékelő felszerelési helyének kiválasztása előtt feltétlenül olvassuk
el  „Az  érzékelő  elhelyezése”  című  szakaszt.  Az  érzékelőt  mindig
stabilan  rögzítsük!  A  3.  ábra az  érzékelő  hátlapjának  kialakítását
mutatja.
1. Emeljük  le  az  érzékelő  előlapját  a  készülék  két  szélén  található

műanyag fül benyomásával!
2. A hátlapot  rögzítő biztonsági csavart  csavarjuk  ki,  majd  az előlap

levételéhez hasonló módon távolítsuk el a központi egységtől!
3. A dobozon található előre kikönnyített kábelbevezetési helyek közül

válasszunk ki egyet! A sorkapocsba kössük be a tápkábeleket, és
végezzük el az egyéb elektromos szereléseket (modelltől  függően
lásd „Elektromos csatlakozás” c. szakasz)!

4. Szereljük vissza a központi egységet a hátlapra!
5. Helyezzük be a SF340M cserélhető szenzort a központi egységbe!
6. Szereljük vissza az előlapot!
7. Az érzékelőt  a fali  rögzítő furatok  segítségével  akaszthatjuk  fel  a

falra vagy használhatunk süllyesztett hátoldali dobozt is.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
SF340E ÉS SF340F MODELL
Az  érzékelőt  hálózati  kismegszakítóval  védett,  kapcsolóval
(véletlenül) le nem kapcsolható 230V~ (AC) hálózatról tápláljuk!
1. A 4. ábrának megfelelően az  érzékelő vezetékeit kössük be a

sorkapocs megfelelő pontjaiba! Az „L” (live) pontba a fázis veze-
téket,  az  „N”  (neutral)  pontba  a  nulla  vezetéket  kössük!  Az
életvédelmi föld vezetékének bekötése nem lenne szükséges,
azonban  ezzel  elkerülhető,  hogy  a  vezeték  a  többihez
hozzáérjen.

2. Amikor  a vezetékeit  megfelelően bekötöttük,  győződjünk  meg
róla, hogy a vezetékek tényleg fixen a helyükön vannak és a ki-
csúszás veszélye nem áll fenn.
Külön  külső  biztosítékra  nincsen  szükség,  mert  az  érzékelő
saját biztosítékkal rendelkezik (lásd 5. ábra).

3. A  sorkapcsot  helyezzük  vissza  a  hátoldali  dobozba  illetve
helyezzük vissza a központi egységet.

4. A  relékimenet  és  az  érzékelők  összekapcsoló  pontjainak
bekötését lásd később!
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SF340J MODELL
Az érzékelőt 12V= vagy 24V=-os szünetmentes tápforrásról kell táplálni
(pl.  akkumulátorral  szünetmentesített  tápegységről).  Külön  külső
biztosítékra  nincsen  szükség,  mert  az  érzékelő  saját  biztosítékkal
rendelkezik.
1. A  6.  ábrának megfelelően  az  SF340J  érzékelő  jelölt  sorkapocs-

pontjaiba kössük be a külső táp vezetékeit!
2. A relékimenet és az érzékelők összekapcsolási pontjainak bekötését

lásd később!

A RELÉ BEKÖTÉSE (SF340F ÉS SF340J TÍPUS)
Az  érzékelőkben  elhelyezett  relé  segítségével  egyszerű  vezérléseket
valósíthatunk meg. Lehetőség van egyrészt arra, hogy egy vészszellőztető
ventilátort bekapcsoljunk riasztás esetén (így a veszélyes szén-monoxid
gáz gyorsabban távozik a helyiségből), vagy a betörésjelző központunkba
átjelezzük a veszélyt. A relé kötőpontjainak kiosztását a 7. ábra mutatja.

AZ ÉRZÉKELŐK PÁRHUZAMOSÍTÁSA (SF340F ÉS SF340J TÍPUS)
Amennyiben  több  szén-monoxid  érzékelőt  is  felszerelünk  otthonunkban,  lehetőség  van  rá,  hogy  az  egyik
érzékelő riasztásáról a másik érzékelő is „tudomást szerezzen”. Ezt az érzékelők összekötésével, láncolásával
érhetjük el. Ha az összekötött érzékelők bármelyike CO jelzést ad, az összes érzékelő hangjelzője megszólal és
reléje  állapotot  vált.  A riasztást  adó érzékelőt  a villogó „riasztás”  LED-ről  lehet  felismerni.  A  szén-monoxid
veszély elmúltával az érzékelők alaphelyzetbe állnak vissza. Akár 20 érzékelőt is összeköthetünk.

Az  érzékelők  párhuzamosításakor  az  „I/C”
pontokat  az  „I/C”  pontokhoz,  az  „I/C  0V”
pontokat az „I/C 0V” pontokhoz kössük!
Ügyeljünk rá,  hogy a vezetékeket  ne keverjük
össze!

SF340M CSERÉLHETŐ SZENZOR BESZERELÉSE, BEKAPCSOLÁS
Az  SF340  sorozatú  érzékelők  mindegyikében  cserélhető  SF340M
szenzor modul van. A szenzor elem tartalmazza az elektrokémia cellás
érzékelőrészt, a hangjelzőt és a szünetmentességet biztosító elemet.
1. Az érzékelő elektromos csatlakozásainak bekötése után helyezzük

vissza a központi egységet a hátlapra, csavarjuk vissza a biztonsági
csavart!

2. Óvatosan helyezzük be a központi egységbe a szenzor elemet! Ezt
csak egyféleképpen, a pozicionálásnak megfelelően tehetjük meg.

3. A  szenzor  behelyezésekor  a  belső  hangjelző  egy  pillanatra
megszólal  és  a  piros  „riasztás”  LED  felvillan.  Innentől  kezdve  az
érzékelő üzemkész állapotban van.

A  cserélhető  SF340M  szenzor  modul  élettartama  5  év.  Tönkremenetelekor  az  érzékelő  hibajelzést  ad.  A
modulon található egy szünetmentes táplálást biztosító 9V-os elem is, melynek normál használat mellett igen
nagy az élettartama. Ha mégis valamilyen okból kifolyólag az elem lemerül, az érzékelő hibajelzést ad (lásd AZ
ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAPOTAI c. fejezet). Ilyenkor a következő típusú elemek alkalmasak az érzékelő
működtetésére:  Duracell  MN1604,  Rayovac  A1604,  Gold  Peak  1604A,  Energizer  6LR61/522  (vagy azonos
technikai  paraméterekkel  rendelkező  egyéb  gyártmányok).  Az  új  elem  cseréjét  csak  kiemelt  SF340M
egységen szabad végezni, s csak ezután lehet az érzékelő központi egységébe visszaszerelni!

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS
ELLENŐRZÉS
A gázérzékelő ellenőrzése a beépített  „Teszt”  gombbal  végezhető,  ami  az eszköz funkcionális  ellenőrzését
biztosítja. Amennyiben az érzékelő külső tápot kap (12/24 V=, 230 V~) a belső hangjelző egy percre szólal meg,
külső tápellátás hiányában csak 3 rövid -  3 hosszú morze jel  hallható. Az érzékelő piros „Riasztás” LED-je
villogni kezd, a relékontaktus (relés érzékelő esetén) állapotot vált, az esetlegesen párhuzamosított érzékelők
beépített hangjelzője is megszólal. Ezt az egyszerű ellenőrzést lehetőleg havonta végezzük el!
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KARBANTARTÁS
Az  érzékelőt  a  gyárban  kalibrálják  be  megfelelő  koncentrációjú  gáz  érzékelésére.  Az  érzékelőház  tisztán
tartásán kívül egyéb karbantartásra nincsen szükség. A tisztítást szárazan végezzük! Vizes, csöpögő ronggyal
ne tisztítsuk az érzékelőt!  Ugyanígy ne használjunk tisztító, fényező folyadékokat és oldószereket, mert ezek
alkalmazása az érzékelő tönkremeneteléhez vezethet!
ÉLETTARTAM
Az érzékelő  5  évig  működőképes  marad  normál  használat  mellett.  Ha  az érzékelő  élettartama  a  végéhez
közeledik, az érzékelő hibajelzést ad. Ez két rövid hangjelzés percenként. Ilyenkor a cserélhető érzékelő elemet
ki kell cserélni.
MEGSEMMISÍTÉS
Az érzékelőt megsemmisíteni csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet.

MŰSZAKI ADATOK
ALKALMAZHATÓSÁG
Ez a gázérzékelő az emberi életre veszé-
lyes koncentrációjú, beltérben előforduló
szén-monoxid  érzékelésére  alkalmas.
Nem alkalmazható olyan esetekben ami-
kor  egy szén-monoxid forrás  helyét kell
meghatározni.
ORVOS SZEMMEL
Lehetnek  a  szén-monoxidra  speciálisan
érzékeny emberek. Ennek a túlérzékeny-
ségnek betegség, idős kor vagy terhes-
ség lehet az oka. Az ilyen embereknek ez
az érzékelő nem biztos, hogy megfelelő
védettséget nyújt. Ilyen esetben minden-
képpen konzultáljon orvosával!

KORLÁTOZÁSOK
Az SF340 sorozatú érzékelők nem alkalmazhatók:

Füst vagy éghető gáz érzékelőként.
Gáztüzelésű berendezés karbantartásakor ellenőrző műszerként.
Kémények ellenőrzésére.
Hordozható érzékelőként.

A károsodások elkerülése érdekében:
Az érzékelőt mindennemű építési munka végeztével szabad csak beszerelni és üzembe helyezni. Amennyiben az
érzékelőt már felszerelték, de az adott helyiségben építési, átalakítási munkák folynak (felújítás, festés, hegesztés
stb.), úgy az érzékelőt le kell szerelni, és tiszta környezetben (egy másik helyiségben) kell tárolni vagy biztosítani kell
az érzékelő por és vízmentes beburkolását a munkák alatti behatások elkerülésére!
Az érzékelő csak beltéri használatra alkalmas. Soha ne tegye ki esőnek, csapadéknak! 
Ne ütögesse vagy dobálja az eszközt! Az érzékelő szétszedése annak tönkremeneteléhez vezethet!
Lemerült elemmel külső táp hiányában az érzékelő nem tud szünetmentesen üzemelni!
Az érzékelőt csak a műszaki leírásban foglalt helyeken és környezetben szabad üzemeltetni!
Tilos  és  káros,  ezért  kerülni  kell  azt  a  gyakorlatot,  melyben  az  érzékelők  működőképességéről  tálkába  öntött,
ronggyal felitatott oldószer gőzeivel vagy aeroszolos palackból kifújt éghető gázzal kívánnak meggyőződni! Ennek a
szakszerűtlen beavatkozásnak következtében szinte biztosan lehet számítani az érzékelő tönkremenetelére.
Az érzékelő tönkremeneteléhez vezethet oldószerekkel és más erős vegyi anyagokkal való érintkezés is!

Nem éri meg kockára tenni az érzékelő épségét próbálkozássokkal!

GARANCIA
Rendeltetésszerű használat mellett az érzékelőre a Promatt Kft a vásárlástól számított 4 év garanciát vállal:
A gyártó bevizsgálás után javítja, cseréli vagy visszatéríti az érzékelő hibás részének vételárat, amennyiben az érzékelő hibáját anyag-
vagy gyártási  hiba okozta (feltéve, hogy az érzékelőt  üzemszerűen, normál körülmények között használták és külsérelmi  nyomok nem
látszanak).
A gyártó nem köteles javítani vagy kicserélni azt az érzékelőt, amin jól látható károsodások vannak, vagy amelynek hibája az érzékelő nem
rendeltetésszerű, ésszerűtlen használatából, annak szétszedéséből fakad. Továbbá az elem lemerülése nem számít garanciális hibának.
Hiba esetén az érzékelőt a vásárlás dátumát bizonyító garancia papírral együtt a forgalmazóhoz kell visszajuttatni.
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TÍPUS SF340E/F/J
ÉRZÉKELT GÁZ szén-monoxid (CO)
ÉRZÉKELŐ ELEM elektrokémiai cellás
RIASZTÁSJELZÉS hangjelzés és piros fényjelzés
RIASZTÁSI SZINTEK (DÓZIS) 150 ppm 10-30 perc között

350 ppm 6 perc között
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET -5 °C +40 °C
MEGENGEDETT PÁRATARTALOM 30 és 90 % között
BEÁLLÁSI IDŐ BEKAPCSOLÁSKOR 3 másodperc elteltével üzemel
ÉLETTARTAM 5 év
RIASZTÁS ESETÉN AZ ELEM ÉLETTARTAMA min. 5 nap
JELLEMZŐ MÉRETEK 170 mm x 110 mm x 65 mm
TÖMEG 575 g
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AZ ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAPOTAI

ÁLLAPOT
ÜZEMKÉSZ

LED
RIASZTÁS

LED HANGJELZŐ MEGJEGYZÉS

Normál állapot: ha nem mérhető a levegőben veszélyes
koncentrációjú szén-monoxid szint, akkor az érzékelő normál
állapotban van. Ilyenkor a zöld „Üzemkész” LED folyamatosan
világít, a piros „Riasztás” LED pedig percenként egyszer
felvillan.

folyamatos percenként
egyszer

A zöld „Üzemkész” LED nem világít
az érzékelő 12/24V=-os vagy
230V~-os tápellátásának hiányában.

Riasztási állapot: adott koncentrációjú szén-monoxid jelenléte
esetén az érzékelő riasztási állapotba kerül. Ilyenkor a belső
hangjelző szaggatott hangjelzést ad (CO veszély morzekódja)
és a piros „Riasztás” LED a hangjelző ritmusában villog.

folyamatos
folyamatos
villogás szaggatott

A hangjelző szaggatott jelzése a CO
veszély nemzetközileg egységes
morze kódjának megfelelő.

Amennyiben az érzékelő már 40 perce riasztásban van, átáll
percenként egyszeri figyelmeztetésre: a hangjelző röviden
megszólal, a piros „Riasztás” LED néhányszor felvillan.

folyamatos percenként
egyszer

szaggatott

Riasztás után: a szén-monoxid koncentráció veszélytelen
mértékűre csökkenésével a riasztásjelzés megszűnik, az
érzékelő Normál állapotnak megfelelő jelzést ad.

folyamatos percenként
egyszer

Kamrahiba jelzés: ha az érzékelő CO mérőkamrája
meghibásodik, az érzékelő a Normál állapotnak megfelelő
jelzéseken felül percenként KÉT rövid hangjelzést ad. Ilyenkor
a mérőcellát ki kell cserélni!

folyamatos percenként
egyszer percenként

két rövid

Garanciális időn belüli jelzés esetén
forduljon a forgalmazóhoz, lejárt
garancia esetén pedig vásárolnia kell
egy új SF340M érzékelő egységet. 

Elemhiba jelzés: ha az érzékelőbe épített 9V-os elem lemerül,
az érzékelő a Normál állapotnak megfelelő jelzéseken felül
percenként EGY rövid hangjelzést ad. Ilyenkor az elemet ki
kell cserélni: a burkolat eltávolítása után ki kell emelni a
szenzort, kicserélni az elemet, majd visszahelyezni a szenzort
és az érzékelő burkolatát.

folyamatos
percenként
egyszer

percenként
egy rövid

Az elemet a burkolatán feltüntetett
dátum lejártával feltétlen ki kell
cserélni, különben a külső táp
megszűnése esetén kikapcsol az
érzékelő és nem jelzi a
megnövekedett CO koncentrációt.

LEHETSÉGES SZÉN-MONOXID FORRÁSOK

TEENDŐK SZÉN-MONOXID JELZÉS ESETÉN
Nyissa ki az összes ablakot és ajtót a helyiségben, hogy a mérges gáz kiszellőzhessen!
Azonnal kapcsolja ki a tüzelő berendezést (ha lehet)!
Hagyja el az épületet, de hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat!
Addig ne menjen vissza, amíg a riasztás jelzés meg nem szűnik!
Azonnal  kérjen  orvosi  segítséget,  ha  valakin  a  szén-monoxid  mérgezés  tünetei  (fejfájás,  szédülés,
émelygés, hirtelen fáradtság) jelentkeznek!
Addig ne használja újra a tüzelő-fűtő berendezést, míg ehhez szükséges hozzáértéssel és engedélyekkel
rendelkező szakember át nem vizsgálta és meg nem javította az esetleges hibákat.
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Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu

Eltömődött 
kémény

Vízmelegítő Tüzelés gázzal, 
fával, szénnel

Autó „járatás” 
garázsban

Hordozható 
tűzhely zárt 

térben használva

Hordozható 
gáz vagy 
paraffinos 
melegítő

Konyhai 
gáztűzhely
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