


2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Detekteringsområdet är det ungefärl iga området inom vilket sensorn kan
förväntas reagera på rörelser. Områdes storlek kan påverkas av t ex möblering,
detta är speciel lt påtagligt vid användning av PIR-sensorer.

Storleken på detta område kan ofta justeras på sensorn (minska eller öka
känsl igheten).

Bra att veta om detekteringsområde

Tiden som armaturen ska vara tänd (hålltiden) efter senaste detektering av
rörelse, kan stäl las in från några sekunder upp til l i vissa fal l en halvtimme.

Speciel lt urladdningslampor, t ex lysrör och kompaktlysrör, är känsl iga för
tändningar och släckningar då detta negativt påverkar ljuskällans l ivslängd. För
att säkerstäl la en god livslängd på ljuskällorna bör tiden sättas ti l l minst 5 minuter
och i lokaler som används ofta rekommenderar vi att man sätter tiden ti l l 1 5
minuter el ler mer.

Om LED-armaturer används gäller inte detta, då LED är i det närmsta okänsl ig för
tändningar och släckningar. Hålltiden kan då sättas kortare.

Om man upplever att armaturerna ofta släcks när man befinner sig i rummet, t ex
vid sti l lasittande arbete, kan det vara en god idé att sätta upp hålltiden något.

Har ljuset släckts kan det ta upp til l några sekunder innan rörelsedetektorn åter
”känner” av rörelse.

Bra att veta om hålltider

Tänder alltid. Sensorerna har ofta en instäl lning där man kan stäl la om
armaturen ska tända även om det finns l jus i detekteringsområdet. Detta är
rekommenderat läge för sensorer inomhus. I detta ”Tänder al ltid”-läge kommer
armaturen alltid att tända vid detektering, oberoende av ljusnivån i rummet.

Tänder bara om ljusnivån ligger under ett visst värde. Sensorerna har ofta en
instäl lning där man kan stäl la, om armaturen endast ska tända om belysningen i
detekteringsområdet understiger en viss belysningsnivå. Används sensorn i
utomhusarmaturer kan det vara bra om armaturen bara tänds när det är mörkt
eller skymning. Sensorerna kan ha en eller flera nivåer som kan väljas.

Bra att veta om dagsljusinstäl lning

PIR är en Passiv IR, en rörelsedetektor som reagerar på termiska rörelser, ti l l
exempel kroppsvärme från människor och djur. Denna typ av sensor kan inte
”känna” genom glas el ler plast, vi lket gör att sensorns ”känselkropp”, Fresnel-
l insen, måste sitta öppet i rummet.

Detektorn är aktiverad så länge rörelse känns av. Vid utebliven detektering och
armaturen släckts, är rörelsedetektorn avaktiverad under några sekunder.

Bra att veta om PIR-sensorer

Microvågtekniken reagerar på alla typer av rörelser och är en typ av radar. Den
’’känner’’ även rörelser genom t ex glas och plast, vi lket gör den lämplig att sitta
bakom kupor i täta armaturer. Denna egenskap kan dock medföra att om den är
placerad nära ett fönster kan den reagera på rörelser omedelbart utanför detta.

Sensorn kan också under vissa förhållanden fånga rörelser genom tunna
gipsväggar och dörrar, speciel lt om den sitter så att avståndet ti l l väggarna är
l itet, som t ex i små toaletter.

Därför kan det vara viktigt om armaturer med sensor används i mindre
utrymmen som t ex toaletter, att man stäl ler in en lägre känsl ighet
(detekteringsområdet) på sensorn. En fördel kan vara att den tänder redan
innan man öppnat dörren.

Om det är mycket aktivitet utanför det l i l la utrymmet (toaletten) kan det i vissa
fal l vara så att microvågsensorn inte är det lämpligaste valet.

Bra att veta om Microvågsensorer
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NS1 , närvarostyrning - PIR
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



NS1 - Närvarostyrning, PIR
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Beskrivning
En Passiv IR (PIR) rörelsedetektor som
reagerar på termiska rörelser, ti l l
exempel människor och djur. Vid
detektering tänds
belysningsarmaturen oberoende
av belysningen i omgivningen.
Detektorn är aktiverad så länge
rörelse känns av. Ljuset släcks efter
den sista registrerade rörelsen. När ljuset släckts är
rörelsedetektorn avaktiverad under 2 sekunder.

När NS1 är kopplad för att bryta fas, kan max 8 st don sammankopplas (1 st master + 7 st slavar). Om
NS1 används för att styra armaturer med corridorFunction, är det bara en styrsignal och ingen last som
bryts och då kan obegränsat antal don styras.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Inställningar, sensorn > Dagsljusinställning:
1 0 lux samt Inaktiv

Detekteringsområde:
ca 2 m / ca 4 m (radie)

Hålltid:
5 sekunder till 30 minuter

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om 1 0 lux
är instäl lt, kommer armaturen
bara att detektera närvaro om
ljuset understiger det instäl lda
värdet annars kommer den att
förbli släckt. Om läget "Tänder
al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera
oberoende ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(corridorFunction)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner för att sedan ligga
på 1 0% av maximala l jusflödet.*

*) Se beskrivning i användar-
guiden "Ecolux Corrridor-
Function". Kan laddas hem från
www.ecolux.se, finns under
"Teknik"

Instäl lning sensor: Om 1 0 lux
är instäl lt, kommer armaturen
bara att reagera på
detekterad närvaro om ljuset
understiger det instäl lda
värdet, annars kommer den
att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt,
kommer armaturen alltid att
reagera.

Dagsljusinställning Detekteringsområde Hålltid

1

tänder under 1 0 lux

tänder al ltid*

1

ca 2 m

ca 4 m

1 2 3 4 5 6

5 sek, testläge

ca 4 m / ca 8 m

ca
3
m

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör

5 minuter

1 0 minuter

1 5 minuter

25 minuter

30 minuter
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NS2 - Närvarostyrning, MV (Microvågsensor)

Beskrivning NS2
NS2 är en microvågsensor. Den används oftast inbyggd i täta armaturer. Den kan användas både til l
standard tänd-/släck-don och til l dim-don med corridorFunction.

När NS2 är kopplad för att bryta fas, kan max 4 st don sammankopplas (1 st master + 3 st slavar). Om NS2
används för att styra armaturer med corridorFunction, är det bara en styrsignal och ingen last som bryts och
då kan obegränsat antal don styras.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Inställningar, sensorn > Detekteringsområde:
1 -5 m (radie)

Hålltid:
5 sek - 25 min

Dagsljusinställning:
2, 5, 20, 30 lux samt Inaktiv

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-30 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
detektera närvaro om ljuset
understiger det instäl lda värdet
annars kommer den att förbli
släckt. Om läget "Tänder al ltid"
är valt, kommer armaturen
alltid att reagera oberoende
ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(corridorFunction)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner för att sedan ligga
på 1 0% av maximala
l jusflödet.**

**) Se beskrivning i användar-
guiden "Ecolux Corrridor-
Function". Kan laddas hem från
www.ecolux.se, finns under
"Teknik"

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-30 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
reagera på detekterad närvaro
om ljuset understiger det
instäl lda värdet, annars kommer
den att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Detekteringsområde Hålltid Dagsljusinställning

1 2 3

max område 1 00%

75%

50%

30%

1 0%

1 2 3

5 sekunder (testläge)

30 sekunder

3 minuter

1 0 minuter

1 5 minuter

25 minuter

1 2 3

tänder under 2 lux

tänder under 5 lux

tänder under 20 lux

tänder under 30 lux

tänder al ltid *

ca 1 0 m

ca
3
m

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör
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NS3 - Närvarostyrning, MV (Microvågsensor)
för små lokaler

Beskrivning NS3
NS3 är en microvågsensor med mindre räckvidd än NS2. Detta gör den mer lämpad för mindre utrymmen
som t ex toaletter. Den används oftast inbyggd i täta armaturer. Den kan användas både til l standard tänd-
/släck-don och til l dim-don med corridorFunction.

När NS3 är kopplad för att bryta fas, kan max 4 st don sammankopplas (1 st master + 3 st slavar). Om NS3
används för att styra armaturer med corridorFunction, är det bara en styrsignal och ingen last som bryts och
då kan obegränsat antal don styras.
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Inställningar, sensorn > Detekteringsområde:
1 -1 ,5 m (radie)

Hålltid:
5 sek - 25 min

Dagsljusinställning:
2, 5, 20, 30 lux samt Inaktiv

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-30 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
detektera närvaro om ljuset
understiger det instäl lda värdet
annars kommer den att förbli
släckt. Om läget "Tänder al ltid"
är valt, kommer armaturen
alltid att reagera oberoende
ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(corridorFunction)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner för att sedan ligga
på 1 0% av maximala
l jusflödet.**

**) Se beskrivning i användar-
guiden "Ecolux Corrridor-
Function". Kan laddas hem från
www.ecolux.se, finns under
"Teknik"

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-30 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
reagera på detekterad närvaro
om ljuset understiger det
instäl lda värdet, annars kommer
den att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera.

Detekteringsområde Hålltid Dagsljusinställning

1 2 3

max område 1 00%

75%

50%

30%

1 0%

1 2 3

5 sekunder (testläge)

30 sekunder

3 minuter

1 0 minuter

1 5 minuter

25 minuter

1 2 3

tänder under 2 lux

tänder under 5 lux

tänder under 20 lux

tänder under 30 lux

tänder al ltid *

ca 3 m

ca
3
m

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör



Beskrivning NS4
NS4 är en microvågsensor. Den används oftast
inbyggd i täta armaturer. Den kan användas
både til l standard tänd-/släck-don och til l dim-
don med corridorFunction. Denna beskrivning
gäller tänd/släck-don eller i kombination med
Tridonic-don med corridorFunction.

Det som skil jer NS4 från NS2 är att
kommunikationen mellan enheterna är trådlös
(radio). Med andra ord extra lämplig för t ex
renoveringsprojekt.

Systemet innehåller två olika enheter, en master
och en slav.
Mastern kan agera både som sändare och mottagare.

Slaven är endast mottagare (tänder och släcker armaturen som den
sitter i).
Systemet arbetar med fasta adresser och det är enkelt att sätta upp
sändargrupper. Upp til l 1 6 olika grupper kan skapas genom att
använda den roterande kod-switchen. Signalen beräknas nå ca 30 m
inomhus, i öppna yter kan den nå upp til l 1 00 m.

1 0

NS4 - Närvarostyrning, MV (Microvågsensor)
Radio

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TX RX RX RX
Master Slav

Gruppering av master och slav: NS4
har 1 6 kanaler som systemet kan
sända och mottaga information på.
På mastern finns 3 roterande kod-
switchar med 1 6 kanaler. En
sändarkanal (TX) och två
mottagarkanaler (RX). Valfri
sändarkanal stäl ls in på mastern, och
samma mottagningskanal stäl ls in på

slaven eller slavarna. Ytterl igare
mastrar kan stäl las in så att de
mottager signal från annan master.
Eftersom mastern kan ta emot
signaler på två kanaler, kan en
master stäl las in så att den mottager
signal från annat våningsplan eller
annan sektion.



1 1Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Inställningar, sensorn > Detekteringsområde:
1 -5 m (radie)

Hålltid:
5 sek - 30 min

Dagsljusinställning:
2, 1 0, 50 lux samt Inaktiv

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
detektera närvaro om ljuset
understiger det instäl lda värdet
annars kommer den att förbli
släckt. Om läget "Tänder al ltid"
är valt, kommer armaturen
alltid att reagera oberoende
ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(corridorFunction)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner för att sedan ligga
på 1 0% av maximala
l jusflödet.**

**) Se beskrivning i användar-
guiden "Ecolux Corrridor-
Function". Kan laddas hem från
www.ecolux.se, finns under
"Teknik"

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
reagera på detekterad närvaro
om ljuset understiger det
instäl lda värdet, annars kommer
den att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera.

Detekteringsområde Dagsljusinställning

1 2

max område 1 00%

75%

50%

1 0%

1 2 3

5 sekunder (testläge)

30 sekunder

1 minuter

5 minuter

1 0 minuter

20 minuter

1 2

tänder under 2 lux

tänder under 1 0 lux

tänder under 50 lux

tänder al ltid *

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör

Hålltid

30 minuter

ca 1 0 m

ca
3
m
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Beskrivning NS4
NS4 är en microvågsensor. Den används oftast
inbyggd i täta armaturer. Denna beskrivning
gäller när NS4 används ti l lsammans med analoga
driftdon (1 -1 0 V) för att med dessa skapa
korridorfunktion. Alla instäl lningar görs på
sensorn.
NS4 kommuniserar mellan enheterna trådlöst
(radio). Med andra ord extra lämplig för t ex
renoveringsprojekt.

Systemet innehåller en enhet som detekterar
närvaro och sänder information ti l l övriga enheter
som "lyssnar" och agerar på signalerna.
NS4 agerar både som sändare
och mottagare.

Systemet arbetar med fasta
adresser och det är enkelt att
sätta upp sändargrupper. Upp
til l 1 6 olika grupper kan skapas
genom att använda den
roterande kod-switchen.
Signalen beräknas nå ca 30 m
inomhus, i öppna yter kan
den nå upp til l 1 00 m.

NS4 - Närvarostyrning, MV (Microvågsensor)
Radio med korridorfunktion med analog
styrning

TX RX RX
Alla sensorerna av denna typ kan
detektera närvaro och sända signal
ti l l andra sensorer och kan tända och
släcka och agerar då både som
master och slave. Gruppering av
master och slav: NS4 har 1 6 kanaler
som systemet kan sända och mottaga
information från. På sensorn finns 3
roterande kod-switchar med 1 6
kanaler. En sändarkanal (TX) och två
mottagarkanaler (RX). Eftersom
mastern kan ta emot signaler på två
kanaler, kan en master stäl las in så
att den mottager signal från annat
våningsplan eller annan sektion.

1 2

50%

30%

20%

1 0%

1 2 3

0 sekunder (släcks direkt)

1 0 sekunder

1 minut

5 minuter

1 0 minuter

30 minuter

armaturen släcker aldrig

1 timme

+

Standbytid (i nerdimmat läge
innan släckning) Standbynivå (nerdimmat läge)Inställning av kanaler
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Inställningar, sensorn > Detekteringsområde:
1 -5 m (radie)

Hålltid:
5 sek - 30 min

Dagsljusinställning:
2, 1 0, 50 lux samt Inaktiv

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
detektera närvaro om ljuset
understiger det instäl lda värdet
annars kommer den att förbli
släckt. Om läget "Tänder al ltid"
är valt, kommer armaturen
alltid att reagera oberoende
ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(Korridorfunktion)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
reagera på detekterad närvaro
om ljuset understiger det
instäl lda värdet, annars kommer
den att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera.

Detekteringsområde Dagsljusinställning

1 2

max område 1 00%

75%

50%

1 0%

1 2 3

5 sekunder (testläge)

30 sekunder

1 minuter

5 minuter

1 0 minuter

20 minuter

1 2

tänder under 2 lux

tänder under 1 0 lux

tänder under 50 lux

tänder al ltid *

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör

Hålltid

30 minuter

ca 1 0 m

ca
3
m

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner ti l l den ljusnivå som
stäl lts in (Standbynivå) och
sedan ligga där ti l ls den släcks,
om det är instäl lt (Standbytid)
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Beskrivning NS5
En närvarosensor med korridorfunktion för analoga
driftdon.
NS5 är en microvågsensor. Den används oftast inbyggd i
täta armaturer. Den kan användas ti l lsammans med
analoga dimdon (1 -1 0 V) för att skapa korridorfunktion
med dessa.

4 standbynivåer kan väljas, dvs nivå som donet dimmas
ner ti l l efter att hålltiden löpt ut. Det finns också möjl ighet
att stäl la hur länge armaturen ska ligga i nerdimmat läge
innan den släcks.

Standbytid (i nerdimmat läge
innan släckning)

1 2

1 00%

75%

50%

1 0%

1 2 3

0 sekunder (släcks direkt)

1 0 sekunder

1 minut

5 minuter

1 0 minuter

30 minuter

armaturen släcker aldrig

Standbynivå (nerdimmat läge)

1 timme

+

NS5 - Närvarostyrning, MV (Microvågsensor) för korridorfunktion
med analoga dimdon
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Inställningar, sensorn > Detekteringsområde:
1 -5 m (radie)

Hålltid:
5 sek - 30 min

Dagsljusinställning:
2, 1 0, 50 lux samt Inaktiv

Armatur med tänd-
/släckfunktion

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att vara
tänd efter senaste detektering
av närvaro.

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
detektera närvaro om ljuset
understiger det instäl lda värdet
annars kommer den att förbli
släckt. Om läget "Tänder al ltid"
är valt, kommer armaturen
alltid att reagera oberoende
ljusnivån i rummet.

Armatur med ljus-
reglering
(Korridorfunktion)

Instäl lning sensor: Det
ungefärl iga* avstånd
från sensorn som den
kommer att reagera på
rörelse.

*) beroende på
monteringshöjden.

Instäl lning sensor: Den tid som
armaturen kommer att lysa med
fullt l jus, efter senaste
detektering av närvaro. Efter
denna tid kommer ljuset att
dimmra ner ti l l den ljusnivå som
stäl lts in (Standbynivå) och
sedan ligga där ti l ls den släcks,
om det är instäl lt (Standbytid)

Instäl lning sensor: Om något av
värdena 2-50 lux är instäl lt,
kommer armaturen bara att
reagera på detekterad närvaro
om ljuset understiger det
instäl lda värdet, annars kommer
den att förbli släckt. Om läget
"Tänder al ltid" är valt, kommer
armaturen alltid att reagera.

Detekteringsområde Dagsljusinställning

1 2

max område 1 00%

75%

50%

1 0%

1 2 3

5 sekunder (testläge)

30 sekunder

1 minuter

5 minuter

1 0 minuter

20 minuter

1 2

tänder under 2 lux

tänder under 1 0 lux

tänder under 50 lux

tänder al ltid *

Justeringar av detekteringsområde, hålltid och dagsljusinstäl lning kan göras med DIP switcharna.

*) vanligt läge, interiör

Hålltid

30 minuter

ca 1 0 m

ca
3
m
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NS4 - Exempel på användning, trapphus och parkeringsgarage
Trapphus
I bi lden ti l l vänster finns ett exempel på ett
trapphus med en armatur på varje plan (1 -4).
T står för Transmitter, sändare, och R för
Receiver, mottagare.

Ex, på plan 3 sitter en armatur med
närvarosensor som sänder på kanal 3 (T3) och
mottager på kanalerna 2 och 4 (R2, R4). Detta
innebär att om det finns någon på plan 3
kommer armaturerna på plan 2 och 4 också
att vara tända.

Parkeringsgarage
I bilden nedan finns ett exempel på ett parkeringsgarage med armaturer i körfälten. Det nedre horisontella
(1 ) är infart och sedan kan man vända in i raderna 2-7.

När bilen kommer in i det horisontella körfältet tänds armaturerna i detta fält plus första armaturen i varje
gång (2-7). När bilen svänger i i rad 5 kommer armaturerna i denna rad att tändas upp.




