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1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă

1.1 Explicarea simbolurilor

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul şi gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.

• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 
materiale.

• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune corporale 
uşoare până la daune corporale grave.

• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 
corporale grave.

• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 
corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instructiuni de siguranţă

La existenta mirosului de gaz

B Închideţi robinetul de gaz.

B Se deschide fereastra.

B Nu se va actiona nici un întrerupator electric.

B Se stinge flacara deschisa, neprotejata.

B Se va suna din exterior societatea de distributie a 
gazului si firma de specialitate autorizata.

La existenta mirosului de gaze arse

B Deconectaţi aparatul.

B Se deschid usile si ferestrele.

B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Amplasare, montaj

B Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi 
să vă monteze aparatul.

B Nu schimbaţi părţile conducătoare de gaze arse.

B În cazul unei funcţionări dependente de aerul din 
cameră: Nu închideţi sau nu micşoraţi orificile de 
aerisire din uşi, ferestre şi pereţi. În cazul montării de 
ferestre cu rosturi etanşe asiguraţi alimentarea cu aer 
de ardere.

Inspectare şi service

B Recomandare pentru clienţi:  Încheiaţi contracte de 
service şi întreţinere cu realizarea inspectărilor anuale 
de către o firmă de specialitate autorizată.

B Utilizatorul este responsabil pentru siguranţa şi 
compatibilitatea cu mediul înconjurător a instalaţiei 
de ardere (legea federală privind protecţia contra 
emisiilor).

B Pot fi folosite numai piese de schimb originale.

Materiale inflamabile si cu pericol de explozie

B Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.) 
nu trebuie depozitate în apropierea aparatului.

Aerul de ardere/Aerul din încăpere

B Evitaţi pătrunderea de substanţe agresive în aerul de 
ardere/aerul din încăpere (de exemplu care conţin 
hidrocarburi de halogeni, compuşi pe bază de clor sau 
fluor).  Veţi putea evita astfel apariţia coroziunii.

Informarea beneficiarului

B Beneficiarul trebuie informat despre modul de 
funcţionare al centralei şi trebuie să ia la cunoştinţă 
condiţiile de funcţionare.

B Beneficiarii trebuie atenţionaţi asupra faptului că nu 
au voie să facă modificări ale aparatului.

Puteţi recunoaşte mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare şi chenarul în care sunt încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun un 
pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului şi 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din document sau 
la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea 
nivel)

Tab. 1
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2 Prevederi

2.1 Referitor la aceste instrucţiuni
Prezentele indicaţii de montaj conţin informaţii 
importante cu privire la montarea în siguranţă şi corectă 
a setului de racordare Bosch Condens 5000 W 
ZBR-65/-98

Prezentele instrucţiuni de montaj sunt destinate 
specialistului care, în baza instruirii şi a experienţei sale 
- dispune de cunoştinţe cu privire la utilizarea 
instalaţiilor de încălzire, precum şi a instalaţiilor de gaz.

2.2 Utilizare conform destinaţiei
Este admisă montarea setului de racordare numai la 
nivelul aparatului Bosch Condens 5000 W ZBR-65/-98.

2.3 Valabilitatea prevederilor
Prescripţiile modificate sau completările sunt valabile în 
momentul instalării şi trebuie să fie respectate.

Pentru montarea şi operarea instalaţiei de 
ardere, respectaţi normele şi directive 
naţionale specifice, precum şi documentele 
tehnice cu privire la instalaţia de ardere.
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3 Volum de livrare

B Verificaţi în momentul livrării dacă ambalajul este 
intact.

Fig. 1 Volum de livrare

1 Mască de acoperire
2 Armătură pentru lucrări de întreţinere, roşie (VK turul 

instalaţiei de încălzire) cu robinet de golire, manometru, 
termometru şi supapă de siguranţă de 4 bar

3 Documentaţia tehnică
4 Robinet, galben (GAS)
5 Robinet pentru lucrări de întreţinere, albastru (RK returul 

instalaţiei de ardere) cu pompă, robinet de golire, 
termometru şi supapă de refulare.

6 Grindă de îmbinare
7 Furtun pentru condensat
8 Garnitură plată de cauciuc 1½ ” (2x)

B Verificaţi volumul de livrare pentru a constata dacă 
este complet.

În caz de deteriorare sau dacă există lipsuri, 
luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră.

6 720 641 591-002.1TD
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4 Dimensiuni

Fig. 2 Dimensiuni şi racorduri cu set de racordare [mm]

Poziţie Denumire Racord
AKO Ieşire condensat Diametru exterior Ø 32 mm
Gas A Racord de gaz Set de racordare Filet interior Rp1”
Gas K Racord de gaz al aparatului Rp1” filet interior
RA Set de racordare retur Filet exterior plat pentru etanşare G1½ ”
RK Retur aparat Piuliţă oarbă cu filet interior G1½ ”
VA Set de racordare pe tur de încălzire Filet exterior plat pentru etanşare G1½ ”
VK Tur aparat Piuliţă oarbă cu filet interior G1½ ”

6 720 614 027-003.2TD
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5 Montaj

5.1 Aspecte generale cu privire la montaj
B Executaţi toate racordurile fără tensiuni interne.

B Asiguraţi etanşeitatea între racorduri şi îmbinările cu 
şuruburi ale racordurilor şi, după finalizarea lucrărilor, 
efectuaţi o verificare a etanşeităţii la gaz şi la apă 
(  Instrucţiunile de montaj şi întreţinere ale 
aparatului).

5.2 Realizarea racordului de gaze

Fig. 3 Garnitură din cauciuc

Fig. 4 Realizarea racordului de gaze

1 Robinet gaz
2 Racord de gaz

B Instalaţi robinetul de gaz [1] la nivelul conductei de 
gaz (GAS).

B Racordaţi conducta de gaz fără tensiune la [2] 
racordul de gaz.

PERICOL: Pericol de moarte prin explozia 
gazelor inflamabile.

B Puteţi efectua lucrări la nivelul 
componentelor destinate transportului 
de gaze numai dacă sunteţi autorizat în 
acest scop.

PERICOL: Pericol de moarte ca urmare a 
scurgerii de gaze

B Asiguraţi-vă că garnitura plată de cauciuc 
montată din fabricaţie se află în 
îmbinarea cu şuruburi (pe partea 
aparatului) (  fig. 3, lupa).

Vă recomandăm montarea unui filtru de gaz 
în conducta de alimentare cu gaz conform 
DIN 3386.

B Respectaţi normele şi prevederile 
naţionale specifice pentru racordul de 
gaz.

AVERTIZARE: Pericol de moarte prin 
explozia gazelor inflamabile.

După efectuarea lucrărilor de punere în 
funcţiune şi întreţinere pot apărea scurgeri 
la nivelul tubulaturii şi al îmbinărilor cu 
şuruburi.

B Efectuaţi o verificare corespunzătoare a 
etanşeităţii.

B Pentru identificarea scurgerilor, utilizaţi 
numai o soluţie autorizată pentru 
detectarea scurgerilor.

6 720 641 591-003.1TD

1

2
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5.3 Realizarea racordului pompei
B Selectaţi pompa corespunzătoare cu ajutorul tab. 2.

5.4 Demontarea supapei de refulare
(dacă este necesar)

În cazul în care înălţimea de refulare rămasă ( Fig. 20, 
pagina 14) nu este suficientă, supapa de refulare 
montată la sistemele individuale fără butelie de egalizare 
poate fi demontată.

B Demontaţi supapa de refulare înainte de montarea 
turului şi returului încălzirii pentru a permite 
îndepărtarea completă a acesteia.

Fig. 5 Demontarea pompei

B Demontaţi pompa [1].

B Demontaţi garnitura plată de cauciuc [2].

Sistem ZBR-65 ZBR-98

Sistem multiplu 
(sistem în cascadă) Set de racordare cu pompă 

UPER 25-80Sistem individual cu 
butelie de egalizare

Sistem individual 
fără butelie de 
egalizare

1)

1) Demontaţi supapa de refulare din setul de racordare (sub 
pompă) sau nu utilizaţi un set de racordare sau o butelie 
de egalizare, ci optaţi pentru o pompă separată cu ajutorul 
instrucţiunilor de montaj şi întreţinere ale echipamentului.

2)

2) Nu utilizaţi un set de racordare sau o butelie de egalizare, 
ci optaţi pentru o pompă separată cu ajutorul 
instrucţiunilor de montaj şi întreţinere ale echipamentului.

Tab. 2 Selectarea corespunzătoare a pompei

AVERTIZARE: Defectarea instalaţiei la 
sistemele în cascadă sau la sistemele 
individuale cu butelie de egalizare ca 
urmare a revenii mediului de încălzire.

B Supapa de refulare ( tab. 3) din setul 
de racordare la sistemele individuale va fi 
demontată numai dacă înălţimea de 
refulare rămasă este insuficientă 
( tab. 4).

Sistem ZBR-65 ZBR-98

Sistem multiplu 
(sistem în cascadă)

nu este admis
Sistem individual cu 
butelie de egalizare

Sistem individual fără 
butelie de egalizare

Verificarea 
înălţimii de 

refulare 
rămase

nu se 
recomandă, 

utilizaţi 
pompa

Tab. 3 Scoateţi supapa de refulare

Configurare

în cazul unui 
debit volumic 
minim 
necesar [l/h]

Înălţimea de 
refulare 
rămasă 
[mbar]

ZBR-65 fără supapă 
de refulare

2800

cca. 400

ZBR-65 cu supapă 
de refulare

1)

1) Este necesara butelia de egalizare hidraulica

ZBR-98 fără supapă 
de refulare

4250

1)

ZBR-98 cu supapă 
de refulare

1)

Tab. 4 Înălţimea de refulare rămasă după setul de 
racordare la sisteme individuale, cu setul de 
racordare UPER 25-80, la ΔT = 20 K

1

2

6 720 614 027-021.1TD
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Fig. 6 Scoateţi supapa de refulare

B Scoateţi supapa de refulare [1]. În acest mod este 
distrusă supapa de refulare.

Fig. 7 Îndepărtarea resturilor supapei de refulare

B Rotiţi şi agitaţi setul de racordare.

Fig. 8 Montarea la loc a pompei

B Repoziţionaţi garnitura plată de cauciuc [2] şi montaţi 
la loc pompa [1].

5.5 Montarea turului şi a returului 
încălzirii

5.5.1 Montarea filtrului de impurităţi

Fig. 9 Montarea filtrului de impurităţi

1 Set de racordare
2 Vas de expansiune
3 Robinet de service
4 Filtru de impurităţi

AVERTIZARE: Defectarea instalaţiei ca 
urmare a scăderii debitului sau a colmatării 
conductelor.

B Asiguraţi-vă că nu rămân în conductă 
resturi din supapa de refulare.

1

6 720 614 027-022.1TD

6 720 614 027-023.1TD

Pentru protecţia întregii instalaţii de 
încălzire recomandăm montarea unui filtru 
de impurităţi ( fig. 9, [4]) în ţeava de 
retur. La racordarea echipamentului de 
încălzire la o instalaţie de ardere aflată deja 
în funcţiune este necesară montarea 
acestuia.

6 720 614 027-024.1TD

1

2

6 720 614 027-025.1TD

1

2

3 4 3
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Fig. 10 Montarea armăturii pentru lucrări de întreţinere

1 Supapă de siguranţă
2 Armătură pentru lucrări de întreţinere, roşu
3 Racord pentru ţeava de tur
4 Îmbinarea cu şuruburi a racordului 1” Filet interior 

(accesoriu)
5 Pompă
6 Armătură pentru lucrări de întreţinere, albastru
7 Racord pentru ţeava de retur

B Montaţi armăturile pentru lucrări de întreţinere, roşu 
[2] şi albastru [6], fiecare cu garnitura de cauciuc 
poziţionată plat, la nivelul racordurilor RK şi VK 
(returul şi turul instalaţiei de ardere).

B Conectaţi ţeava turului fără tensiune la nivelul 
armăturii pentru lucrări de întreţinere, roşu [2]. În caz 
de necesitate, utilizaţi îmbinarea cu şuruburi a 
racordului [4].

B Conectaţi ţeava de retur fără tensiune la nivelul 
armăturii pentru lucrări de întreţinere, albastru [6]. În 
caz de necesitate, utilizaţi îmbinarea cu şuruburi a 
racordului [4].

B Pentru calcularea diametrelor ţevii de tur şi a celei de 
retur este necesară respectarea înălţimii de refulare 
rămase după setul de racordare în condiţiile unui 
debit minim necesar (  tab. 4 şi fig. 20, pagina 14). 
Diametrele minime ale ţevii de tur şi retur sunt 1½ ” 
sau Ø 35 mm.

B Montaţi direct înainte şi după filtrul de impurităţi un 
robinet pentru curăţarea filtrului.

5.5.2 Montajul regulatorului diferenţei de presiune

În situaţiile fără butelie de egalizare nu este necesară 
montarea unei supape de preaplin cu un regulator 
pentru diferenţa de presiune.

În cazul unei butelii de egalizare poate fi necesară, în 
funcţie de situaţie, montarea pe latura secundară a 
buteliei de egalizare, a unui regulator pentru diferenţa 
de presiune. Aceasta serveşte la protecţia pompei 
secundare împotriva supraîncălzirii în urma unui flux 
insuficient.

5.5.3 Montarea robinetului de alimentare şi golire

Armătura pentru lucrări de întreţinere pentru retur 
(albastru) este prevăzută deja cu un robinet de 
alimentare şi de golire. Din acest motiv nu este necesară 
montarea unui robinet de alimentare şi golire.

5.5.4 Montarea supapei de refulare

Armătura pentru lucrări de întreţinere pentru retur 
(albastru) este prevăzută deja cu o supapă de refulare 
integrată. Din acest motiv nu este necesară montarea 
unei supape de refulare în ţeava de retur.

5.6 Montarea supapei de siguranţă

B Înlocuiţi supapa de siguranţă numai cu o supapă de 
siguranţă care corespunde setului de racordare. 
A se vedea în acest scop instrucţiunile de montaj ale 
supapei de siguranţă de 4 bar.

În situaţia în care instalaţia de încălzire 
include ţevi din material plastic, de exemplu 
pentru încălziri de pardoseală, este necesar 
ca ţevile să fie impermeabile la difuzia 
oxigenului conform normelor DIN 4726/
4729.  Dacă ţevile nu respectă aceste 
norme, este necesară o separare a 
sistemului prin intermediul schimbătorului 
de căldură.

6 720 641 591-001.1TD

5

6

7
2

1

3
4

Ca sa evitaţi ca presiunea în instalaţia de 
încălzire să nu fie prea înaltă este necesară 
o supapă de siguranţă. O supapă de 
siguranţă de 4 bar este inclusă în setul de 
racordare (  fig. 10, [1]).
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5.7 Montaţi sifonul

B Alimentaţi cu apă sifonul (din pachetul de livrare a 
instalaţiei de ardere).

Fig. 11 Montaţi sifonul

1 Sifon

B Conectaţi sifonul cu scurgerea către spate la nivelul 
racordului pentru drenajul condensatului (AKO) [1].

B Deplasaţi sifonul la treapta cu un sfert de rotire. 
Astfel se închide închizătorul tip baionetă [2].

Fig. 12 Montaţi furtunul ondulat

1 Şuntarea scurgerii de condensat
2 Secţiunea pentru drenajul condensatului
3 Furtun ondulat

B Conectaţi secţiunea pentru drenajul condensatului 
[2] la nivelul sifonului.

B Montaţi şuntarea [1] între supapa de siguranţă şi 
secţiunea pentru drenajul condensatului.

B Montaţi furtunul ondulat [3] la nivelul secţiunii pentru 
drenajul condensatului.

5.8 Racordarea evacuării condensatului

Fig. 13 Racordarea evacuării condensatului

1 Evacuarea condensatului

B Racordaţi evacuarea condensatului [1] la nivelul 
sifonului.

Respectaţi următoarele prevederi:

• Prevederile (locale) privind decretul apelor reziduale.

• Pentru evacuarea condensatului trebuie utilizate ţevi 
de plastic conform ATV fişa de date M 251 cel puţin 
până la evacuarea în colectorul pentru gaze de ardere. 
Diametrul ţevii de scurgere este de minim 30 mm.

• Sifonul nu trebuie să prezinte în setul de racordare 
nicio legătură fixă cu evacuarea condensatului. 
Distanţa minimă dintre sifon şi evacuarea 
condensatului este de 2 cm.

PERICOL: Pericol de moarte prin otrăvire!

B În cazul în care sifonul nu este umplut cu 
apă, gazele de ardere eliminate pot 
genera un pericol de moarte pentru 
oameni.

6 720 614 027-008.2TD

1

3

6 720 614 027-009.2TD

2
1

6 720 614 027-011.1TD

1
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5.9 Racordarea vasului de expansiune 
(accesoriu)

Fig. 14 Racordarea vasului de expansiune fără butelie de 
egalizare

1 Vas de expansiune
2 Butelie de egalizare hidraulica

B Racordaţi vasul de expansiune [1] în returul instalaţiei 
de ardere.

Fig. 15 Racordarea conductei vasului de expansiune

1 Conducta vasului de expansiune

B Demontaţi capacul orb şi racordaţi conducta [1].

B Montaţi vasul de expansiune (accesoriu) prin 
intermediul conductei la nivelul racordului 
corespunzător armături pentru lucrări de întreţinere 
de culoare albastră (returul instalaţiei de ardere).

Fig. 16 Racordarea vasului de expansiune cu butelie de 
egalizare

1 Vas de expansiune
2 Butelie de egalizare

B Racordaţi vasul de expansiune [1] la secţiunea 
secundară a buteliei de egalizare [2] în retur pentru ca 
fiecare instalaţie de ardere să se afle în legătură cu 
vasul de expansiune.

5.10 Racordarea electrică a pompei

Fig. 17 Demontarea capacului clemelor

B Deşurubaţi ambele şuruburi de fixare [1].

B Trageţi către faţă capacul clemelor [2].

B Demontaţi prin coborâre capacul clemelor [3].

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de supapa de siguranţă defectă.

B Vasul de expansiune trebuie să fie 
dimensionat suficient conform 
EN 12828.

GAS
VK RK

6 720 641 591-005.1TD

1

6 720 641 591-007.1TD

1

6 720 641 591-006.1TD

VK
GAS GAS

RK VK RK

1

2

6 720 614 027-026.1RS
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Fig. 18 Racordarea pompei

1 Ştecăr tahometru al pompei
2 Racord cu cleme PK (verde)
3 Racord pentru semnal pentru pompă (alb)
4 Ştecăr de alimentare pentru pompă

Cablul pompei se află în secţiunea superioară pe 
instalaţia de ardere.

B Conectaţi ştecărul tahometrului [1]) negru în spate, 
în secţiunea inferioară a pompei.

B Treceţi prin interior ştecărul verde al cablului pentru 
ştecărul de tahometru şi conectaţi-l la racordul cu 
cleme PK [2]).

B Conectaţi ştecărul alb al racordului pentru semnal al 
pompei [3].

B Conectaţi ştecărul de alimentare [4] negru în faţă, în 
secţiunea inferioară a pompei.

B Montaţi la loc capacul clemelor.

5.11 Montarea măştii de acoperire

Fig. 19 Montarea măştii de acoperire

B Introduceţi masca de acoperire cu faţetarea 
superioară în canelura barei inferioare.

Netzmodule

6 720 614 027-028.1TD
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6 Înălţimea de refulare

Fig. 20 Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare (UPER 25-80) - cu şi fără supapă de refulare

l/h Debit volumic
mbar Înălţimea de refulare
A Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare fără supapă de refulare - sarcină maximă
B Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare cu supapă de refulare - sarcină maximă
C Înălţimea de refulare rămasă după setul de racordare cu supapă de refulare - sarcină parţială

0

0

6 720 614 027-020.1TD
[l/h]

[m
b
a
r]

C

B
A

400

500

200

300

800

900

600

700

100

1000 1500500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000



 | 15RO

6 720 641 595 (2010/05)Copyright Bosch Thermotechnik GmbH

Notiţe



67
20

64
15

95
 0

00
1

�������	�
��������
��������������������������
�������������������������
� �!�"�	�����#��
�$�%&'%

����(�)���* ���+"+��
,�-(�)���* �*�� � �

...���
���������


	Cuprins
	1 Explicarea simbolurilor ºi instruc iuni de siguran ã
	1.1 Explicarea simbolurilor
	Mesaje de avertizare
	Informa ii importante
	Alte simboluri

	1.2 Instructiuni de siguran ã
	2 Prevederi
	2.1 Referitor la aceste instruc iuni
	2.2 Utilizare conform destina iei
	2.3 Valabilitatea prevederilor

	3 Volum de livrare
	4 Dimensiuni
	5 Montaj
	5.1 Aspecte generale cu privire la montaj
	5.2 Realizarea racordului de gaze
	5.3 Realizarea racordului pompei
	5.4 Demontarea supapei de refulare (dacã este necesar)
	5.5 Montarea turului ºi a returului încãlzirii
	5.5.1 Montarea filtrului de impuritã i
	5.5.2 Montajul regulatorului diferen ei de presiune
	5.5.3 Montarea robinetului de alimentare ºi golire
	5.5.4 Montarea supapei de refulare

	5.6 Montarea supapei de siguran ã
	5.7 Monta i sifonul
	5.8 Racordarea evacuãrii condensatului
	5.9 Racordarea vasului de expansiune (accesoriu)
	5.10 Racordarea electricã a pompei
	5.11 Montarea mãºtii de acoperire

	6 Înãl imea de refulare



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


