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Wysokiej klasy sterownik PAC zgodny z normą IEC61131-3,
obniża czas i koszt tworzenia i wdrażania aplikacji
Nowy sterownik Parker Automation Controller
(PAC), przeznaczony na światowy rynek maszyn,
łączy logikę, zaawansowane sterowanie ruchem
w czasie rzeczywistym oraz wizualizację w jednym
rozwiązaniu, ukierunkowanym na jak najlepsze
osiągi i walory użytkowe.
Sterownik PAC wykorzystuje najlepszy jak dotąd
protokół EtherCAT do komunikacji z elementami
sterowania ruchem i modułami We/Wy. Jest też
wyposażony w zintegrowane środowisko programistyczne IDE (Integrated Development Environment)
Parker Automation Manager do tworzenia aplikacji.
Producenci oryginalnego sprzętu OEM otrzymują
więc niezwykle dopracowane rozwiązanie dla najbardziej wymagających zastosowań. Paker oferuje
jednorodne, intuicyjne środowisko programistyczne
do tworzenia aplikacji przemysłowych, możliwość
komunikacji między maszynami oraz dostępność
sieciową, pozwalającą uzyskać informacje w czasie
rzeczywistym, w potrzebnym miejscu i czasie.

Środowisko IDE Parker Automation Manager,
w połączeniu z pełnym zestawem języków programowania IEC61131-3 i blokami funkcjonalnymi
sterowania ruchem PLCOpen, pozwala inżynierom pracować bardziej wydajnie i efektywnie niż
kiedykolwiek przedtem i lepiej wykorzystać wiedzę
i umiejętności.

wania aplikacji. Sterownik PAC umożliwia inżynierom tworzenie aplikacji sterujących złożonymi i wymagającymi maszynami, jakie pojawiają się obecnie
i pojawią się w przyszłości.
Więcej informacji na stronie:
www.parker.com/eme/pac.

Sterownik PAC opracowano pod kątem łatwej
integracji z istniejącymi sieciami zakładowymi
i łączności z urządzeniami innych producentów.
Standardowo obsługuje szereg protokołów komunikacyjnych (w tym OPC Server, Modbus TCP,
EtherCAT), dwie sieci LAN, a opcjonalnie protokoły
Ethernet/IP, Profinet i Profibus.
Podsumowując – nowy, inteligentny wieloosiowy sterownik ruchu, stworzony zgodnie z nowym
podejściem opartym na obowiązujących normach
oferuje narzędzia pozwalające szybciej tworzyć kod,
skrócić czas uruchomienia i obniżyć koszty opraco-

Parker Automation Controller –
Inteligentny wieloosiowy sterownik ruchu

Złoty Medal Targów AUTOMATICON® 2015
dla pompy elektrohydraulicznej EHP
Pompa elektrohydrauliczna EHP, przeznaczona do zastosowań mobilnych,
zdobyła Złoty Medal AUTOMATICON® 2015 na tegorocznych XXI Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów, które odbyły się w dniach
17-20 marca w Warszawie.
EHP to nowa seria pomp Parkera,
które ułatwią producentom aplikacji
mobilnych tworzenie bardziej energooszczędnych i przyjaznych środowisku
urządzeń. Nowe zestawy przeznaczone
do stosowania wraz z cylindrami hydraulicznymi
średniej i dużej mocy oraz jako zasilanie dla układu
wspomagania kierownicy zapewniają inteligentne
sterowanie we wszelkiego rodzaju sprzęcie mobilnym, takim jak np. koparki, ładowarki, czy żurawie
samojezdne, a także w autobusach czy samochodach ciężarowych.
Goście odwiedzający targi mieli okazję zobaczyć
praktyczne zastosowanie pompy EHP w układzie
pozwalającym rozłożyć stanowisko pokazowe
w pojeździe Parker Automation Demo Truck, który
stał przed wejściem do hal targowych.

Do licznych zalet niezwykle elastycznego systemu EHP należą:
• mała bezwładność;
• kontrola ciśnienia i przepływu (PQ);
• sterowanie w układzie zamkniętym z konfigurowalnymi napędami;
• możliwość odzyskiwania energii, prowadząca
do wzrostu wydajności oraz
• udoskonalona kontrola przyspieszania i hamowania.
Zestawy EHP firmy Parker oferują więc producentom maszyn rozwiązanie będące połączeniem
wielu technologii od jednego dostawcy, pomagające
w sprostaniu wymaganiom dotyczącym redukcji
wymiarów systemów napędowych.
Do dodatkowych korzyści dla użytkownika końcowego należą, obok znaczącej redukcji zużycia paliwa i emisji, niższy poziom hałasu i mniejsze koszty
konserwacji.
Więcej informacji na stronie:
www.parker.com/ssd/ehp

The difference is inside – Różnica jest wewnątrz
kowych są tak samo dobre jak oryginalne produkty dobrane przez finalnego wykonawcę urządzenia (OEM)
jest absolutnie nieuzasadnione i fałszywe”. *)
Doświadczone oko już po pierwszym spojrzeniu
na zdemontowaną pompę widzi różnice. Powierzchnie robocze wkładu cechujące się specjalnie obrobioną cieplnie warstwą wyglądają inaczej w oryginalnych produktach, niż w zamiennikach. Firmy
produkujące zamienniki nie potrafią odtworzyć wielooperacyjnej, zaawansowanej obróbki powierzchniowej zaprojektowanej w wyniku wieloletnich
badań prowadzonych przez fabrykę Denison i stanowiącej jej „know-how” oraz istotną cechę jakościową
pozwalającą uzyskać bardzo wysokie parametry eksploatacyjne przez pompy.
Pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, kusząc klientów niską ceną i informacją, że są pełnymi
zamiennikami oryginalnych pomp łopatkowych Denison, produkowanych przez dywizję VPDE Parker
Hannifin. Klienci wabieni taką informacją kupują tanie dalekowschodnie produkty i w wielu wypadkach
następuje rozczarowanie i problemy eksploatacyjne.
Dalekowschodnie pompy trafiły również do naszego serwisu, bowiem klienci często sądzili, że jest to
produkt autoryzowany przez Parker Denison. Otóż
tak nie jest. Blaise Goupy, Szef Dywizji produkującej
pompy łopatkowe Denison zajął oficjalne stanowisko w tej sprawie pisząc: „…stosowanie tak zwanych
„zamienników” lub „zastępczych” nie oryginalnych
jednostek łopatkowych w oryginalnych urządzeniach
nie gwarantuje ich użytkownikom zachowania jakości
i osiągów. Podawanie informacji twierdzącej, że takie
„zamienniki” naszych hydraulicznych jednostek łopat-

produkcji ponieważ objawiają się wydłużeniem cykli
produkcyjnych maszyn, wzrostem kosztów energii
i kosztów związanych z dodatkowymi przestojami
maszyn.
Nasuwa się pytanie jak odróżnić oryginalny produkt od zamiennika ponieważ cytując Szefa Dywizji
„...te produkty, z wyglądu są niemal identyczne z oryginałami, ich użytkownicy oraz sprzedawcy mogą być
wprowadzeni w błąd”. Ważny jest wygląd tabliczki
znamionowej. Obecnie tabliczki znamionowe Parker Denison przedstawiają się tak jak na zdjęciu.
Nadmieniamy tu, że spotkaliśmy się z tabliczkami
zbliżonymi do oryginalnych, lecz nie identycznymi.
W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt.

Fabryka Parker Denison do obróbki ubytkowej
stosuje najwyższej klasy obrabiarki, dzięki temu produkt wykonywany jest w zawężonych polach tolerancji, czyli bardzo dokładnie pozwalając osiągnąć najwyższe w klasie parametry eksploatacyjne. Niestety
nie można tego powiedzieć o wyrobach zamiennych.
Parker Denison przykłada bardzo dużą uwagę do
wyboru dostawców materiałów, pracując tylko z najlepszymi w branży. Całości dopełnia surowa kontrola
jakości i testy końcowe obowiązujące dla wszystkich
wyprodukowanych pomp i wkładów.
Jako serwisantów pomp łopatkowych z wieloletnim doświadczeniem nie dziwi nas to, że trafiające
do nas tak zwane zamienniki są zatarte pomimo,
że nie ma na nich śladów kawitacji, lub zapowietrzenia czynnika roboczego a także to, że nie osiągają one
założonych parametrów eksploatacyjnych, w szczególności sprawności, niezawodności i żywotności.
Parametry te mają bezpośredni wpływ na koszty

Dawne hasło reklamowe Denison „The difference
is inside” (Różnica jest wewnątrz) nigdy nie było tak
na czasie jak obecnie.
Tadeusz Gidziński
MAR-TET dystrybucja i serwis pomp
łopatkowych typu Denison
*) Wszystkie podane kursywą cytaty pochodzą z pisma Szefa Dywizji dostępnego na stronie www.pompydenison.pl pod zakładką „zamienniki Denison”.

Ultra-kompaktowe serwonapędy nowej generacji PSD
pozwalają zmniejszyć koszty produkcji, konfiguracji oraz
eksploatacji maszyn i urządzeń
Parker zaanonsował pojawienie się wieloosiowych serwonapędów PSD (Parker Servo Drive).
Seria PSD została zaprojektowana jako linia napędów nowej generacji przeznaczonych do zastosowań w maszynach dla przemysłu spożywczego,
produkcji papieru i opakowań, tekstylnym, czy
przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Nowa rodzina serwonapędów, które są dostępne w różnych wartościach mocy znamionowej
i formach obejmuje w chwili obecnej: PSD-S - jednostkę, która może być podłączona bezpośrednio do sieci zasilającej oraz PSD-M, uniwersalny
system wieloosiowy, gdzie każdy moduł zasilania
może obsłużyć maksymalnie trzy silniki serwo.

W porównaniu do produktów konkurencyjnych
serwonapędy PSD są najbardziej kompaktowymi,
wieloosiowymi serwonapędami obecnymi aktualnie na rynku. Napędy te są postrzegane jako
kluczowy produkt w systemie rozwiązań proponowanych przez Parkera, wśród których znajduje
się również nowy sterownik PAC z komunikacją
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wysokiej
prędkości magistrali komunikacyjnej EtherCAT,
o którym także piszemy w tym numerze „Partnera”.

Podstawowa konfiguracja tego ostatniego składa się z zasilacza prądu stałego, połączonego z modułami PSD-M szynami DC. Moduły PSD-M są
dostępne w wersji jedno-, dwu-, lub trójosiowej,
umieszczonych w jednej obudowie, co powoduje,
że system jest bardzo kompaktowy i elastyczny.
Serwonapęd PSD-M jest szczególnie odpowiedni
do scentralizowanego systemu automatyki, takiego, na przykład jak te, które znajdują się w maszynach pakujących, wyposażonych w dużą liczbę napędów. Pozwala to producentom maszyn
i użytkownikom końcowym zmniejszyć koszty
wytworzenia, konfiguracji, a także koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności
i rentowności.

Ponadto nowy pojedynczy kabel sprzężenia
zwrotnego DSL pozwala konstruktorom maszyn
na redukcję okablowania maszyny i zmniejszenie
kosztów samej instalacji. Sprzężenie enkoderowe
pomiędzy napędem a silnikiem zostało w pełni
zintegrowane z kablem zasilającym silnik, stąd dodatkowy kabel do enkodera nie jest już potrzebny.

Seria parkerowskich serwonapędów PSD jest
dostępna z modułami mocy od 2A do 30A. Ofe-

ruje cztery wejścia cyfrowe i dwa wyjścia cyfrowe dla każdej osi. Posiadają wymienną kartę SD
oraz wspólną szynę DC, pozwalającą na wymianę
energii między sterownikiami. Ponadto, dzięki
swej uniwersalności nowe serwonapędy mogą być
dostosowane do potrzeb użytkowników. Funkcje
bezpieczeństwa pomagają spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.

Kompaktowy
serwonapęd firmy
Parker Hannifin –
wersja pojedyncza
i wieloosiowa.

Sentinel™ - wydajny, przenośny system Blastopak – nowa
oczyszczania płynów do całodobowej
seria węży Parkera
ochrony układów hydraulicznych
do cięcia wodnego
Urządzenie przeznaczone jest do tego,
gię odwadniania, więc tylko czysty, suchy i piaskowania
aby przez 24/7 stało na straży Twojego
olej wraca do zbiornika. Wyniki testów
układu hydraulicznego, zwiększając produktywność poprzez eliminację wilgoci
z oleju. Woda jest drugim najbardziej destrukcyjnym zanieczyszczeniem, zwykle
200 ppm wody może zmniejszyć żywotność łożyska o 48% lub więcej. Wilgoć
przyspiesza starzenie się płynów hydraulicznych zmniejszając żywotność oleju,
zwykle o ponad 50%.

Łącząc w jednym urządzeniu niezrównaną wiedzę Parkera na temat filtracji i przemysłowy know-how, Sentinel umożliwia
zmniejszenie budżetu na konserwację i zwiększenie
produktywności poprzez usprawnienie procesu odwadniania i zmniejszenie kosztownych, niezaplanowanych przestojów.
Kompaktowy, lekki i wytrzymały Sentinel jest zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałe wyniki
w każdym otoczeniu, wszędzie tam, gdzie jest problem z zanieczyszczeniem wodą oleju hydraulicznego lub transformatorowego.
Wyjątkowo uniwersalna konstrukcja oznacza,
że próbki oleju mogą być pobierane bezpośrednio ze
zbiornika, beczki, pojazdu lub magazynu, co czyni
Sentinela idealnym do pracy w aplikacjach energii
odnawialnej, morskich i offshore, przemysłowych,
rolniczych, mobilnych i wojskowych.
Sentinel jest samowystarczalny dzięki opcjonalnemu laserowemu miernikowi cząstek. Nie potrzebujesz dodatkowego wyposażenia i nie będziesz miał
problemów z jego kompatybilnością. Teraz odwadnianie jest jeszcze prostsze i wydajniejsze.
Urządzenie możemy wykorzystać na trzy kluczowe sposoby:
• Poprzez stosowanie wstępnie zaplanowanego
programu konserwacji. Myśląc o monitorowaniu stanu wielu maszyn. Sentinel dzięki
swojej mobilności i łatwemu podłączaniu jest
idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie
stosowane są plany konserwacji i konieczne
jest przemieszczanie go od pojazdu do pojazdu
(maszyny) i praca przez całą noc.
• Poprzez podłączenie Sentinela na stałe do instalacji, ale praca tylko po przekroczeniu nastawionego poziomu wilgoci, np. podłączony
na stałe jako jednostka monitorująco- oczyszczająca do układu sterowania strumieniowego
statku, Sentinel działa jak „opiekunka” monitorująca poziom wilgoci i rozpoczynająca działanie w momencie kiedy zostanie przekroczony
ustawiony poziom alarmowy.
• Poprzez podłączenie Sentinela na stałe do instalacji i ciągłe monitorowanie stanu oleju.
Pracując zgodnie z zaprogramowaną konfiguracją, Sentinel zapewnia niezawodne i skuteczne monitorowanie stanu maszyny. Jest idealny
w zastosowaniach przemysłowych, takich jak
hydraulika obrabiarek CNC, prasy hydrauliczne i urządzenia do formowania próżniowego.
Sentinel wykorzystuje podciśnieniową technolo-

są wyświetlane na ekranie IQAN MD3,
aby możliwa była obserwacja w czasie
rzeczywistym. Zapisane dane mogą być
pobrane do komputera w celu analizy
poprzez standardowy port USB. Szybkie
wykrycie zanieczyszczenia wodą możliwe jest dzięki zabudowanemu czujnikowi
wilgotności względnej %RH jak i również opcjonalnemu miernikowi cząstek
stałych. Czytelny wyświetlacz cyfrowy
zapewnia łatwą ocenę stanu cieczy i pokazuje mierzone parametry, łącznie z odczytami czujnika wilgotności pokazywanymi jako % wilgotności
względnej. Sentinel działa przy wielkości przepływu
12 litrów na minutę (układy hydrauliczne do 3000
L), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym w linii
od 0 do 4 bar.
Sentinel został zaprojektowany do pracy w trzech
prostych trybach, dla maksymalnej wydajności, żywotności i łatwości użycia:
• Tryb standardowy: gdy nastąpi wykrycie wody,
zanieczyszczony olej jest pobierany do Sentinela i tam jest odwadniany do osiągnięcia wymaganego poziomu wilgotności względnej %RH.
• Tryb Sentinel: urządzenie uruchamia się automatycznie, aby wykonać pomiar zawartości
wody i jeżeli jest to konieczne uruchamia cykl
odwadniania. Samoczynne wyłączenie następuje w momencie gdy poziom wilgotności
względnej %RH osiągnie nastawiony poziom.
• Tryb próbki: wskazuje, który tryb pracy jest
wymagany. Oblicza zawartość wody w układzie
(%RH).
Jak działa Sentinel?

Zanieczyszczony olej jest pobierany do przenośnego układu odwadniającego za pomocą podciśnienia - 0,6 bar. Przed wejściem do kolumny destylacyjnej, gdzie po rozproszeniu jest poddawany działaniu
podciśnienia, olej jest podgrzewany do temperatury
optymalnej (70°C) przez grzałkę o niskiej mocy.
Rozproszenie powoduje zwiększenie powierzchni
oleju, co ułatwia zamianę wody w parę, która następnie jest usuwana za pomocą pompy próżniowej,
przechodząc po drodze przez skraplacz. Para wodna
skrapla się i zbiera w zbiorniku kondensatu, skąd jest
następnie usuwana. Pozbawiony wody olej opada
na dno komory podciśnieniowej, skąd następnie po
przefiltrowaniu, za pomocą pompy jest przesyłany
z powrotem do zbiornika/układu, przez przyłącze
wylotowe.
Jako produkt Parkera, Sentinel spełnia wymagania
najbardziej rygorystycznych norm międzynarodowych:
• Znak CE
• Deklaracja zgodności UE
• Dyrektywa Maszynowa
Maciej Skawski
Kierownik ds. Kluczowych Klientów,
Rynek przemysłowy i motoryzacyjny

Do oferty Parkera dołączył Blastopak - nowa seria węży z czterema lub sześcioma oplotami, które
skuteczniej spełniają wymagania w przypadku zastosowań do cięcia wodnego i piaskowania.
Wysokociśnieniowe węże do piaskowania są
szeroko wykorzystywane w wielu zastosowaniach
przemysłowych, takich jak cięcie wodne, czyszczenie i usuwanie korozji i farby, lub też innych rodzajów materiału.
Wszędzie tam, gdzie niezbędne są: bezpieczeństwo i wytrzymałość produktu podczas piaskowania stosuje się powszechnie systemy pracujące na
ultra wysokie ciśnienia. Zakres ciśnienia roboczego węży Blastopak Parkera idealnie pasuje do tego
rodzajów zastosowań. Dzięki wysokim ciśnieniom
roboczym – od 800 bar (80 MPa) w rozmiarze -16
do 1100 bar (110 MPa) w rozmiarach -4 do -12 oraz
dobrej elastyczności w połączeniu z dedykowanymi złączami jest to właściwy wybór, aby zapewnić
jednocześnie lepszą wydajność i bezpieczeństwo.
Współczynnik bezpieczeństwa – rozerwanie/ciśnienie robocze – wynosi 2,5:1. Produkt spełnia
wymagania normy DIN EN 1829/2 dla wszystkich
typowych zastosowań hydraulicznych.
Cechy produktu w skrócie:
• Rozmiar -4 do -16
• Wzmocnienie: cztery (rozmiary -4, -6, -8) lub
sześć (rozmiar -12, -16) oplotów z drutu stalowego wysokiej wytrzymałości
• Ciśnienie robocze1100 bar (110 MPa), z wyjątkiem rozmiaru -16, 800 bar (80 MPa)
• Współczynnik bezpieczeństwa 2,5: 1
• Spełnia wymagania normy DIN EN 1829-2
• Dostępny również w stałej długości 20 i 40 m
• Do stosowania z dedykowaną serią złączy

Parker Automation Demo Truck na targach AUTOMATICON®
Z myślą o prezentacji oferty Parkera na miejscu
u klientów Grupa Automatyki Parkera przygotowała
nowy samochód pokazowy, który dotrze do klientów
w całej Europie. W bieżącym roku planowany jest
objazd kilkunastu krajów. Polska, która była pierwszym przystankiem samochodu na kontynencie europejskim gościła go na targach AUTOMATICON®,
gdzie cieszył się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Samochód odwiedziło blisko 1000 osób,
zapoznając się z modelami i podzespołami Parkera
z zakresu elektromechaniki, pneumatyki, czy sterowania przepływem. Samochód jest niezwykle nowoczesny. Przestrzeń wystawiennicza jest uzyskiwana
poprzez rozsunięcie zabudowy w obszerną i widną, dzięki przeszklonej ścianie, salę prezentacyjną.
W skład systemu, który umożliwia takie rozsunięcie wchodzi wzmiankowana na pierwszej stronie
„Partnera” pompa elektrohydrauliczna EHP.
Na ścianach we wnętrzu samochodu znajdują się
wymienne ekspozytory z grupami produktów P
 arkera,
a przestrzeń centralną zajmują podesty z modelami
demo. Ponieważ są one na kółkach, więc łatwo je przesunąć tworząc salę prezentacyjną dla kilkunastu osób,
w której prezentacje multimedialne mogą odbywać się
na ekranie zamontowanym pomiędzy ekspozytorami.
Dla komfortu zwiedzających samochód wyposażony
jest w dystrybutor wody oraz ekspres do kawy.
Zwiedzający Automation Demo Truck doceniali
zarówno walory wystawiennicze samego samochodu, jak i możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą
elementów i systemów Parkera z grupy automatyki
np. ze sterownikiem PAC, czy serwonapędem PSD.

Nowe modele silników łopatkowych serii P1V-M Parkera
Parker Hannifin rozszerzył serię silników łopatkowych P1V-M o dwa nowe modele o mocy 900
i 1200 W, oraz dodał wersje z nowym certyfikatem
ATEX i wersję pochodną bez przekładni. Wraz
z dotychczasowymi modelami o mocach 200, 400
i 600 W, seria P1V-M pokrywa najszerszy zakres
mocy oferowany obecnie na rynku.
Z uwagi na zwartą, małogabarytową budowę
silniki serii P1V-M znajdują zastosowanie w wielu
dziedzinach przemysłu – przemyśle maszynowym,
produkcji żywności i napojów (w obszarach niestykających się z produktami spożywczymi), konfekcjonowaniu i transporcie wewnętrznym, przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym. Kompaktowa
konstrukcja przyczynia się także do zmniejszenia
ilości miejsca zajmowanego przez maszynę. Silniki
serii P1V-M mogą pracować w szczególnie ciężkich
warunkach środowiskowych i w obecności ekstremalnie silnych wibracji, a zakres temperatur pracy

rozciąga się od -20 do +110ºC. Ponieważ w silniku
pneumatycznym nie ma żadnych połączeń elektrycznych, może on pracować w środowiskach
niebezpiecznych – stąd certyfikat ATEX (II 2 GD
C IIC T4).
Silniki serii P1V-M Parkera generują moment
obrotowy do ok. 120 Nm przy prędkościach obrotowych wału płynnie
regulowanych od 32 do maksymalnie 10500 obr./min. Wysoki moment obrotowy uzyskuje się już przy
niskich prędkościach obrotowych.
Podobnie jak wszystkie silniki pneumatyczne firmy Parker, silniki serii
P1V-M mogą zastępować tradycyjne
silniki elektryczne i, przy tej samej
mocy, zajmują mniej miejsca i są
lżejsze. Wytrzymują obciążanie aż do
zatrzymania, można je więc bez oba-

wy uszkodzenia nieprzerwanie załączać i wyłączać.
Co więcej, są to silniki nawrotne – kierunek obrotów można zmieniać po prostu odwracając kierunek przepływu powietrza.
W silnikach serii P1V-M, zaprojektowanych
i wytwarzanych z trwałych i odpornych na zużycie
materiałów, zastosowano opatentowany system wymiany łopatek (Vane
Change). Ten innowacyjny system
przynosi realne korzyści, gdyż pozwala do minimum skrócić czas
przestoju maszyny.
Silniki serii P1V-M charakteryzują się ponadto modułową budową
i bardzo korzystnym stosunkiem
osiągów do ceny.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.parker.com/pde/
P1V-M.
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