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Ärge  asetage  inverteri  
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võtke  lahti
Niiskuse  
eest  eemal

Hoidke  head  
ventilatsiooni

Eemal  tulest  või  
kõrgest  temperatuurist

Inverter
Inverter Inverter

1

Inverter

Ärge  paigaldage  inverterit  kõrge  ümbritseva  õhu  temperatuuriga  kohtadesse,  otsese  päikesevalguse  

kätte  või  leegi  allika  lähedusse.

Veenduge,  et  ventilaatori  õhuvool  ei  oleks  inverteri  mõlemal  küljel  (ees  ja  taga)  takistatud.  Jätke  

vähemalt  15  cm  vaba  ruumi.

Tõeline  siinuslaine  väljund  (THD  <  3,0%)

Ärge  lubage  kunagi  akude  lähedusse  sädemeid  ega  leeki,  sest  need  võivad  normaalse  töö  käigus  

tekitada  plahvatusohtlikke  gaase.

2.1  Omadused

1.  Ohutusjuhised  (Enne  TS-i  kokkupanemist  lugege  see  juhend  läbi

700/1000)

See  seade  vastab  FCC  reeglite  15.  osale.  Kasutamine  kehtib  kahel  järgmisel  tingimusel:  (a)  see  seade  ei  

tohi  põhjustada  kahjulikke  häireid  ja  (b)  see  seade  peab  vastu  võtma  kõik  vastuvõetud  häired,  sealhulgas  

häired,  mis  võivad  põhjustada  soovimatut  tööd.

Palun  ärge  asetage  inverterile  mingeid  esemeid.

Ärge  paigaldage  inverterit  kõrge  niiskusega  kohtadesse  või  vee  lähedusse.

Soovitatav  on  teostada  aku  regulaarset  hooldust  (nt  igal  aastal).  Kui  

patareid  on  vananenud,  peab  neid  vahetama  professionaalne  tehnik,  

vastasel  juhul  võivad  rikkis  akud  põhjustada  tulekahju  või  muid  ohte.

Elektrilöögi  ja  energiaoht.  Kõik  rikked  peab  kvalifitseeritud  tehnik  läbi  vaatama.  Palun  ärge  eemaldage  

inverteri  korpust  ise!

HOIATUS:  akudel  on  pärast  aastatepikkust  töötamist  vananemisprobleem.

Puhta  siinuslaine  väljundiga  suudab  TS-1000  pakkuda  1000  W  pidevalt,  1150  W  3  minutit  ja  2000  W  

võimsust.  (TS-700  suudab  pakkuda  pidevalt  700  W,  800  W  3  minutit  ja  1400  W  võimsust.)  Üldised  

rakendused  hõlmavad  arvutit,  ITE-d,  sõidukeid,  jahte,  kodumasinaid,  mootoreid,  elektritööriistu,  

tööstuslikke  juhtseadmeid,  AV-süsteeme  ja  jne...

Ühendage  ühte  akupanka  ainult  sama  kaubamärgi  ja  mudelinumbriga  akud.  Erinevate  tootjate  või  

erineva  võimsusega  akude  kasutamine  on  rangelt  keelatud!

2.  Sissejuhatus

Täiesti  digitaalselt  juhitav  täiustatud  protsessoriga  TS-700/1000  on  tõeline  siinuslaine  alalis-/

vahelduvvooluinverter,  mis  ammutab  voolu  akupangast  ja  teisendab  selle  vahelduvpingeks.

HOIATUS:  see  on  A-klassi  toode.  Kodukeskkonnas  võib  see  toode  põhjustada  raadiohäireid,  mille  puhul  

kasutajalt  võidakse  nõuda  piisavate  meetmete  võtmist.
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DC  vool 100A

19A 19A

88%

10,5  ~  15,0  V  21,0  ~  30,0  V  42,0  ~  60,0  V

88%

Kaitse

91%Tõhusus 90%90% 92%

DC  vool 75A

700  W /  1000  W  nimiväljund  Kõrge  

kasutegur  kuni  92%  Täielik  LED-

näidik  tööoleku  kohta  Aku  tühjenemise  häire  ja  indikaator  

Väljundpinge /  sagedus  valitav  Täielikult  digitaalne  juhtimine,  

sealhulgas  jälgimine  ja  kuvamine  Vastavus  UL458  (ainult  

TS-1000) /  FCC /  E /  CE  13  Saab  kasutada  enamiku  vahelduvvoolu  

sisendiga  elektroonikatoodete  puhul  3-aastane  globaalne  garantii  2.2  

Põhispetsifikatsioon  TS-700

TS-1000

3.1  Esipaneeli  

POWER  ON/OFF  lüliti:  Inverter  lülitub  VÄLJA,  kui  lüliti  on  asendis  OFF.A
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3.Kasutajaliides

212

112

112

Hinnatud  

jõud

Kaitse

148

248

Lainekuju

võimsus

212

Kaitse

700W  max.  pidevalt,  800W  max.  180  sekundit,  max  1050W.  10  sekundit 

124

Vahelduvpinge

248Mudel

Tõeline  siinuslaine  (THD  <3,0%)  nimisisendpingel 

AC lühis, ülekoormus, kõrge temperatuur

148Mudel 224

124

Vahelduvpinge

224

Tõeline  siinuslaine  (THD  <3,0%)  nimisisendpingel  

AC lühis, ülekoormus, kõrge temperatuur

Hinnatud

Lainekuju

1000W  max.  pidevalt,  1150W  max.  180  sekundit,  max  1500W.  10  sekundit 

Ülepinge,  aku  polaarsuse  ümberpööramine  kaitse, väljalülitamine tühja aku tõttu, tühja aku häire

ÿÿÿ

Ülepinge,  aku  polaarsuse  ümberpööramine  kaitse, väljalülitamine tühja aku tõttu, tühja aku häire

2

1400  W  (30  tsüklit)

2000  W  (30  tsüklit)



Maapind
Šassii

Vahelduvvoolu  väljund

VÄLJAS

PEAL

Laadige

Kaugport

Aku

Olek

Seadistamine

Kat.nr  (1GG1HS-212)

Juhtmete  ulatus  (10-4  AWG  Str  Cu  

joodetud  juhtmed)

Pöördemoment  (17,7–26,5  tolli)

B C

D

A

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Joonis  3.2:  tagapaneel
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A

C

B

Joonis  3.1:  Esipaneel  
3.2  LED-indikaator  esipaneelil

C

C

E

A

D

B NEG
AKUHOIATUS:

POS

LED  värv

Roheline

Punane

Ventilaatori  ventilatsiooni  ava

40  ~  70%

B  Vahelduvvoolu  väljund:  erinevate  geograafiliste  piirkondade  rakendusvajaduste  jaoks

LOAD  LED:  tähistab  väljundkoormuse  suurust

LED  värv

<50%

Raami  maandus  (FG)

Veenduge,  et  ventilatsioon  oleks  hea  ja  et  inverteri  eluiga  säiliks.

50  ~  80%

Olek

Oranž

LED  värv

LED-indikaatorpaneel:  sellel  paneelil  kuvatakse  tööolek,  aku  olek,  koormusseisund  ja  

kõikvõimalikud  hoiatused.

3.3  Tagapaneel

Ebanormaalne

Koormusprotsent

Aku  sisend  (+),  (-)

Roheline

Oleku  LED:  näitab  praegust  tööolekut

<40%

üle  maailma  on  valikus  palju  erinevaid  valikulisi  vahelduvvoolu  pistikupesasid.

Tavaline

Aku  
mahutavus

Roheline Punane

Punane

>80%

Ventilatsiooniavad:  Inverter  vajab  korralikuks  töötamiseks  sobivat  ventilatsiooni.

Oranž  

säästurežiim  

*Märkus.  Ebanormaalse  oleku  selgitust  vaadake  jaotisest  5.2  Aku  LED:

tähistab  väliste  akude  järelejäänud  mahtu  Oranž

>70%

Funktsioonide  seadistus:  väljundpinget,  sagedust  ja  säästurežiimi  saab  seadistada  selle  

nupuga.

E

Vastupidise  polaarsusega  tahe

Seadme  kahjustamine.



Aku

Vahelduvvoolu  väljund

Olek

Laadige

VÄLJAS

PEAL

Seadistamine

Pinge

Koormus

115  Vac

50  Hz

(240  Vac)

Aku

Aku60  Hz
Koormus

(200  Vac)

100  VacVäljund

(220  Vac)

110  Vac

Olek

120  Vac

(230  Vac)Sagedus

Olek

Algolekuks  on  seatud  110Vac/60Hz  või  230Vac/50Hz  ja  aktiveeritud  on  "Säästurežiim".  Kui  kasutajad  

peavad  seda  teatud  rakenduse  jaoks  üle  vaatama,  saab  seda  teha  esipaneelil  asuva  seadistusnupu  abil  

(vt  jaotist  4.2).

tuleks  ühendada  ja  koormused  eemaldada.

Hele
Tume 

Vilgub

Seade  käivitub  automaatselt  pärast  seadistamisprotseduuri  lõpetamist  ja  käivitatakse  uued  seadistused.  

Need  uued  sätted  jäävad  alles  ka  siis,  kui  seade  on  mingil  põhjusel  välja/sisse  lülitatud.

2.  SAMM:  kasutage  isoleeritud  pulka,  et  vajutada  seadistusnuppu  ja  seejärel  lülitada  toitelüliti  sisse.

Oranž  LED  indikaator  vilgub  ON  ja  OFF.  pärast  5-sekundilist  vajutamist  saadab  inverter  välja  

piiksu.  Kasutajad  saavad  nupu  vabastada  ja  seadistusprotseduuri  alustada.

4.2  Väljundpinge,  sageduse  ja  säästurežiimi  seadistamise  protseduur

3.  SAMM:  vaadake  tabelit  4-1  ja  kontrollige,  kas  väljundpinge  ja  sageduse  kombinatsioon  on  see,  mida

vajate.  Kui  jah,  siis  jätkake  5.  SAMMUNGA.  Kui  ei,  siis  alusta  4.  SAMMIST.

SAMM  1:  Inverter  tuleb  lähtestamise  ajal  välja  lülitada.  Sisestage  patareid

4.1  Algne  olek

4.  Seadistamine  (väljundpinge,  sagedus  ja  säästurežiim)

4

Tabel  4-1:  Väljundpinge/sageduse  kombinatsiooni  LED  indikaator

Joonis  4.1:  Väljundpinge,  sageduse  ja  säästurežiimi  reguleerimine

Kaugport

Kasutage  selle  seadistusnupu  

vajutamiseks  isoleeritud  pulka

•  
•  
•  
ÿ  
•  •

•  
•  
•  
ÿ  
•  •

•  
•  
•  
ÿ  
•  •

•  
•  
•  
ÿ  
•  •



4.  SAMM:  LED-tuled  muudavad  olekut  iga  kord,  kui  vajutate  seadistusnuppu  1  sekundi
jooksul  ja  seejärel  vabastate  (vt  joonis  4.2).  Valige  sobiv  väljundpinge  ja  
sageduse  kombinatsioon,  mida  vajate.

SAMM  8:  Pärast  säästurežiimi  aktiveerimist  või  tühistamist  vajutage  seadistusnuppu  
umbes  5  sekundit  ja  muundur  saadab  piiksu.  Nupu  saab  vabastada  ja  

kõik  seadistused  on  lõpetatud.

alusta  7.  SAMMIST.

Inverter  salvestab  automaatselt  kõik  seadistused  ja  hakkab  tööle.

SAMM  5:  Pärast  väljundpinge  ja  sageduse  valimist  vajutage  seadistusnuppu  3–5  
sekundit  ja  muundur  saadab  piiksu.

Nupu  saab  vabastada  ja  see  läheb  "Säästurežiimi"  seadistuste  sektsiooni.

7.  SAMM:  LED-tuled  muudavad  olekut  iga  kord,  kui  vajutate  seadistusnuppu  1
sekundi  jooksul  ja  seejärel  vabastate.  Soovi  korral  aktiveerige  või  tühistage  
funktsioon  "Säästurežiim".

6.  SAMM:  vaadake  tabelit  4-2  ja  kontrollige,  kas  "Säästurežiim"  on  juba  soovitud
viisil  seadistatud.  Kui  jah,  jätkake  8.  SAMMUN.  Kui  ei,

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Märkus.  Ülaltoodud  tähis  kuvatakse  roheliselt

Aku

Olek

Koormus

Märkus.  Ülaltoodud  tähis  kuvatakse  roheliselt

Koormus

Olek

Aku
PEAL

Säästurežiim

Säästurežiim

Tabel  4-2 :  Säästurežiimi  valiku  LED  indikaator

VÄLJAS

5

Joonis  4.2:  Väljundpinge  ja  sageduse  oleku  tsirkulatsiooniskeem

Tume  

Vilgub

(220  Vac)

100  Vac 100  Vac

(230Vac)60Hz

(220  Vac) (240  Vac)

(200  Vac) (200  Vac)
50  Hz 60  Hz

(240  Vac)

(230Vac)50Hz

60  Hz 60  Hz

115  Vac

120  Vac

50  Hz50  Hz

110  Vac

120  Vac

115  Vac

110  Vac

•

•

Hele
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5.2  Väljundikaitse 

Kui muundur  on  ebatavalistes  töötingimustes,  kuvab  kuvapaneel  rikke  olekut  (vt  tabel  5-1).  See  

annab  kasutajale  teada,  milles  võib  probleem  olla.

(C)  Aku  ülepingekaitse:  kui  aku  pinge  on  liiga  kõrge,  katkestab  muundur  automaatselt  väljundi  ja  

kasutajate  teavitamiseks  aktiveeritakse  sisseehitatud  helisignaal.  Palun  vaadake  tabelit  6.1

HOIATUS:  Valige  

sobivad  patareid,  mis  ühilduvad  TS-700/1000  nimisisendi  alalispingega  (vt  SPEC).  Kui  

alalisvoolu  sisendpinge  on  liiga  madal  (nt  12  V  alalisvoolu  akupanga  kasutamine  24  V  

alalisvoolu  mudelite  puhul),  ei  saa  TS-700/1000  korralikult  käivitada.  Kui  alalisvoolu  

sisendpinge  on  liiga  kõrge  (nt  48  V  alalisvoolu  akupanga  kasutamine  24  V  alalisvoolu  

mudelite  puhul),  saab  TS-700/1000  kahjustada!

(2)  Vahelduvvoolu  väljundi  ebanormaalne  kaitse:  kui  inverteri  vahelduvvoolu  väljundpinge  on  

liiga  kõrge  või  liiga  madal,  lülitub  seade  välja  ja  see  tuleb  uuesti  käivitada.

5.Kaitse

5.1  Sisendkaitse

(1)OTP:  kui  sisetemperatuur  on  piirväärtusest  kõrgem,  aktiveeritakse  "Ületemperatuuri  kaitse".  

Seade  lülitub  automaatselt  välja  ja  see  tuleb  uuesti  käivitada.

tuleb  see  taaskäivitada.

(B)  Aku  pinge  all  kaitse:  kui  aku  pinge  on  eelseadistatud  väärtusest  madalam,  katkestab  muundur  

automaatselt  väljundi,  kaitstes  akut  kahjustuste  eest.  Rikkesignaalide  kohta  lisateabe  

saamiseks  vaadake  tabelit  5-1.

(4)  Aku  ebanormaalse  pinge  kaitse:  kui  aku  pinge  on  liiga  kõrge  või  liiga  madal,  aktiveerub  see  

kaitse.  Inverter  taastub  automaatselt  pärast  aku  pinge  taastumist  ohutule  tasemele  ja  kasutajad  

seda  ei  tee

(A)  Aku  polaarsuse  kaitse:  kui  aku  sisend  on  ühendatud  vastupidises  polaarsuses,  põleks  

inverteri  sisemine  kaitse  ja  muundur  tuleks  saata  remondiks  tagasi  ettevõttesse  MEAN  WELL.

(3)  Vahelduvvoolu  väljundi  lühisekaitse:  kui  inverteri  väljundi  poolel  tekib  lühis  või  kui  koormus  

lühikese  aja  jooksul  oluliselt  suureneb,  lülitub  seade  välja  ja  see  tuleb  uuesti  käivitada.

Kui  need  ülekoormuskaitsed  on  aktiveeritud,  tuleb  seade  taastamiseks  lähtestada.

rohkem  üksikasju  rikkesignaalide  kohta.

(5)OLP:  kui  väljund  on  ülekoormatud  vahemikus  735–800  W  (TS-700)/1050–1150  W  (TS-1000),  

suudab  inverter  ikkagi  3  minutit  pidevalt  toidet  anda.  Pärast  seda,  kui  ülekoormusseisundit  ei  

eemaldata,  aktiveerub  ülekoormuskaitse.  Kui  koormus  on  suurem  kui  1050W(TS  700)/

1500W(TS-1000),  aktiveerub  ülekoormuskaitse  koheselt.



Ebaõnnestumine

Aku

Ebaõnnestumise

Väljund

(150%  koormus)

Vahelduvvoolu  väljund

LED  

Indikaator 

Läbi

Sõnum

Lühis

Väljund

LED

Ülekoormus  

(115–150%  koormus)

LED-i  olek

Ülekoormus

Märkus.  Ülaltoodud  tähis  kuvatakse  punaselt

Näitaja

Ülekoormus

Ebanormaalne

 Olek 
Aku  
KoormusSõnum

(105–115%  koormus)

Pinge

Temperatuur

Ebanormaalne

Väljund

Pinge

Vahelduvvoolu  väljund

Hele  

Tume 
Vilgub

Nimivool amp) Plii  (mm )2
Läbilõige

Aku tüüp             Pliiaku

6.  Paigaldamine  ja  juhtmestik

(A)  Akude  juhtmestik:  juhtmete  ühendused  peaksid  olema  võimalikult  lühikesed  ja

soovitatavalt  alla  1,5  meetri.  Veenduge,  et  valitud  voolutugevuse  alusel  oleks  valitud  

sobivad  juhtmed.  Liiga  väike  ristlõige  põhjustab  ülekuumenemist,  mis  võib  põhjustada  

teatud  ohu.  Palun  vaadake  tabelit  6-1  ja  küsimuste  korral  konsulteerige  meie  kohalike  

edasimüüjatega.

12V /  400Ah

112         212          124 224           148

12V /  120Ah ~          24V /  60Ah               ~            48V /  30Ah ~ Mahutavus

248
Aku

24V /  200Ah            48V /  100Ah

(B)  Soovitatav  aku  tüüp  ja  võimsus

Tabel  5-1:  Rikketeated  esipaneelil

Tabel  6-1:  Soovitused  juhtmete  valimiseks

7

12V  aku
50

16A  ~  25A
Mudel  kasutades

Mudel  kasutades

10

63A  ~  80A

32A  ~  40A

2.5

6

6

16

100A  ~  125A

2
Mudel  kasutades35

0

48V  aku

12

25A  ~  32A

24V  aku

40A  ~  63A

80A  ~  100A

10

4

8

4

1

ÿ  125A

25

 Olek 
Aku  
Koormus

AWG Soovitus



AC  O/P

Suurem  kui  
15  cm

Suurem  kui  
15  cm

>  15  cm

Nii  lühike  kui  võimalik

>  15  cm

DC  I/P

Õhk

-  +

Aku

Peaks  olema  alla  1,5  m

Õhk

(C)  Paigaldusnõue:

15  cm  kaugusel  ventilatsiooniavadest  ei  tohiks  olla  takistusi.

(D)  Paigaldussoovitus:

Seade  tuleb  paigaldada  tasasele  pinnale  või  sobiva  tugevusega  tugiraamile.  Seadme  

eluea  tagamiseks  hoiduge  töötamast  suure  tolmu  või  kõrge  niiskusega  keskkonnas.  

See  on  sisseehitatud  alalisvooluventilaatoriga  toiteallikas.  Veenduge,  et  ventilatsioon  
ei  oleks  blokeeritud.  Seal

Inverteri  külgäärikutel  on  4  poolringikujulist  väljalõiget.  Seda  saab  kasutada  

TS-700/1000  kinnitamiseks  süsteemi  korpuse  külge.

Soovitame  paigaldada  horisontaalasendisse.  Veenduge,  et  ventilatsiooniavad  oleksid  

vabad.

(E)  Süsteemi  diagrammi  näide

Šassii

Sein  või  süsteem  FG

+

Joonis  6.1:  Paigaldamise  näide

8

TS-700/1000

Inverter

LAADI

-



Hinnang  (150A)

Kat.nr  (1GG1HS-212)

Sobivad  juhtmed  (10-4  AWG  

tinatud  vasktraati)

Kass.  Nr  (1GG1HS-191)

Sobivad  kaablid  (75  ÿ  temperatuuriga  

kaablid,  ühendatud  ringklemmiga)

Pöördemoment  (17,7–26,5  tolli)

Pöördemoment  (32–106,2  tolli)

Joonis  6.3:  Sisestuse  alandamise  kõver

Joonis  6.2:  Väljundi  alandamise  kõver

(F)  Halvendamine

9

Alalisvoolu  sisendi  ja  šassii  maanduse  paigaldamine  on  näidatud  allpool:

Märkused  väljundkoormuse  kohta:(G)

TS-700/1000  seeria  suudab  toita  enamikku  seadmeid,  mis  vajavad  

vahelduvvooluallikat,  mis  suudab  pidevalt  pakkuda  700W(TS-700)/
1000W(TS-1000).  Kuid  teatud  laadimiskoormuse  korral  ei  pruugi  seade  korralikult  töötada.

Ümbritsev  temperatuur  ( )  ÿ

Šassii

LOAD  (%)LOAD  (%)

ÿ9Max  14,5  mm

100

30VDC

60

20

10.5VDC  
21VDC  
42VDC 60VDC

11.5VDC  
23VDC  
46VDC

80

40

(HORISONTAALNE)15VDC

1

2

Aku  sisendpinge  (V)

5010

100

60

40 600 70

40

80

3020

20
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(1)  Kuna  induktiivkoormused  või  mootoripõhised  seadmed  vajavad  suurt  käivitusvoolu  (6–10  korda  

nimivoolust),  ei  pruugi  inverter  seda  tüüpi  koormustega  edukalt  käivituda.

7.  Märkused  rikete  parandamise  kohta

(2)  Kui  väljundiks  on  mahtuvuslikud  või  alaldatud  seadmed  (nt  lülitustoiteallikas),  on  soovitatav  neid  

seadmeid  kasutada  ilma  koormuseta  või  väikese  koormuseta.  Korraliku  töö  tagamiseks  peaksite  

koormusi  suurendama  alles  pärast  TS-700/1000  käivitumist.

TS-700/1000  peaks  hooldama  professionaalne  tehnik.  Igasugune  ebaõige  kasutamine  või  

modifitseerimine  võib  seadet  kahjustada  või  põhjustada  löögiohtu.  Kui  te  ei  saa  rikkeseisundit  

kõrvaldada,  võtke  remonditeenuse  saamiseks  ühendust  Mean  WELLi  või  mõne  meie  edasimüüjaga.

8.  Garantii

Tavalistes  töötingimustes  antakse  TS-700/1000-le  kolmeaastane  ülemaailmne  garantii.  Ärge

muutke  komponente  ega  muutke  seadet  ise,  vastasel  juhul  võib  MEAN  WELL  jätta  endale

õiguse  mitte  anda  täielikku  garantiid.

Akude  
tühjenemise  
periood  on  
liiga  lühike

Võimalikud  põhjused

hetkekäivitusvool  ei  ole  liiga  suur.  
(induktiivsete  või  mahtuvuslike  koormuste  
jaoks)

Ventilaatori  talitlushäire

Ülekoormuskaitse

Olek

Ventilaator  

ei  pöörle

Veenduge,  et  ventilatsioon  poleks

Lühise  kaitse

Ebanormaalne  sisend

Veenduge,  et  väljund  poleks  
ülekoormatud  ega  lühises

Vahelduvvoolu  

väljundpinget  pole

Ülekuumenemise  
kaitse

blokeeritud  või  ümbritsev

Patareid  on  vananenud  või  katkised.  Vahetage  patareid  

välja .  Kontrollige  uuesti  tehnilisi  
andmeid  ja  suurendage  aku  mahtuvust  
vastavalt  soovitustele.  Eemaldage  

võõrkehad  Vajalik  remont.  Palun  

saatke  see  meile  või  mõnele  meie  
edasimüüjale  tagasi

Veenduge,  et  väljundkoormus  ei  ületaks  
nimiväärtust  või

Veenduge,  et  pinge  on  nõutavas  
vahemikus.

Võõrkehadega  ummistus

temperatuur  on  liiga  kõrge.  Palun  
vähendage  väljundkasutust  või  vähendage  
ümbritseva  õhu  temperatuuri.

Aku  mahutavus  on  liiga  väike

Võimalused  kõrvaldamiseks  

Kontrollige  vahelduv-  või  alalisvoolu  sisendallikaid.
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