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Pro obsluhu

Před obsluhou pozorně 
pročtěte
Logamax U152-20/24K
Logamax U152-20/24
Logamax U154-20/24K
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 Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
Vážená zákaznice, vážený 
zákazníku,
plynový nástěnný kotel společnosti Buderus, 
Logamax U152/154, je konstruován a vyroben podle 
nejnovějších technologických poznatků a 
bezpečnostně-technických pravidel. Přitom byl kladen 
důraz zejména na snadnou obsluhu. 

Pro bezpečné, hospodárné a ekologické užívání 
zařízení vám doporučujeme, abyste věnovali 
pozornost bezpečnostním pokynům a návodu 
k obsluze. 
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1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů
1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů
1.1 Bezpečnostní pokyny
Při zápachu plynu
V Uzavřete plynový kohout ( strana 5).
V Otevřete okna.
V Nemanipulujte s elektrickými spínači.
V Uhaste otevřené ohně.
V Z jiného místa zavolejte servisní firmu nebo 

plynárenskou pohotovostní službu.
Při zápachu spalin
V Vypněte přístroj ( strana 6).
V Otevřete okna a dveře.
V Informujte servisní firmu.

Instalace, přestavba
V Instalaci a přestavbu svěřte pouze autorizované 

odborné firmě.
V Používejte pro odvod spalin pouze schválené 

komponenty. Odtah spalin realizujte dle místních 
platných předpisů, norem, vyhlášek a zvyklostí. 

V Při provozu kotle, který je závislý na vzduchu 
místnosti: neuzavírejte nebo nezmenšujte větrací 
a odvětrávací otvory ve dveřích, oknech nebo 
zdech. Při vestavbě oken s nízkou spárovou 
průvzdušností, je nutné zajistit přívod čerstvého 
vzduchu.

V Před instalací přístroje a odtahu spalin musí mít 
uživatel od místní plynárny povolení k připojení 
plynového spotřebiče na plynovou přípojku, dále je 
nutno získat souhlas příslušného stavebního úřadu 
a místního kominictví na způsob a provedení odtahu 
spalin. Z tohoto důvodu je doporučené zpracování 
projektu na instalaci kotle včetně vyřešení způsobu 
odtahu spalin.

Prohlídka/údržba
V Doporučení pro zákazníka:  Se schváleným 

odborným partnerem uzavřete smlouvu o provádění 
pravidelných prohlídek jednou za rok a  údržbou  
podle potřeby a neopomeňte pravidelnou údržbu i 
zásobníku TV (pokud je připojený).

V Provozovatel je odpovědný za bezpečnost 
a ekologickou nezávadnost topného zařízení.

V Při servisní činnosti je nutné používat pouze 
originální náhradní díly!

Výbušné a snadno vznětlivé materiály
V V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné 

výbušné a snadno vznětlivé materiály, resp. hořlavé 
a těkavé látky (papír, ředidla, barvy atd.).

Vzduch pro spalování/vzduch místnosti
V Vzduch pro spalování / vzduch v místnosti musí být 

bez agresivních látek (jako např. halogenových 
uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové 
sloučeniny). Tím se zabrání korozi.

1.2 Použité symboly

Zvýrazněná slova symbolizují velikost nebezpečí, které 
může vzniknout, pokud opatření pro zabránění škod 
nejsou respektována.

– Pozor znamená, že mohou vzniknout menší věcné 
škody.

– Varování znamená, že mohou vzniknout lehké újmy 
na zdraví osob nebo těžké věcné škody.

– Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout těžké 
újmy na zdraví osob. V mimořádných případech je 
ohrožen život.

Upozornění obsahují důležité informace v takových 
případech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebo 
kotel.

Bezpečnostní pokyny jsou v textu 
vyznačeny výstražným trojúhelníkem a 
podloženy šedou barvou.

Upozornění v textu jsou označena vedle 
zobrazeným symbolem. Jsou ohraničena 
vodorovnými čárami pod a nad textem.
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2 Přehled obsluhy
2 Přehled obsluhy

Obr. 1

8.1 Manometr
15 Pojistný ventil vytápění
27 Automatický odvzdušňovač
38 Plnící zařízení
61 Tlačítko pro odblokování poruchy (Reset)
135 Tlačítko zap/vyp
136 Regulátor teploty topné  vody
170 Kohouty údržby náběhového a zpětného potrubí
171 Přípoj TV
172 Plynový kohout (uzavřen)
173 Uzavírací ventil studené vody (Logamax U152-20/24K, 

Logamax U154-20/24K)
295 Samolepící typový štítek kotle
310 Regulátor teploty teplé vody zásobníku
317 Displej
363 Indikace provozu hořáku
365 Tlačítko „Kominík“  - pro měření spalin 

servisním technikem
366 Servisní tlačítko
367 Tlačítko Eco (Logamax U152-20/24K, 

Logamax U154-20/24K)
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3 Uvedení do provozu
3 Uvedení do provozu

3.1 Před uvedením do provozu

Otevřete plynový kohout (172)
V Páčku stlačte a pootočte do leva až na doraz (páčka 

ve směru průtoku = otevřeno).

Kohout údržby (170)
V Čtyřhranným klíčem pootočte tak,  aby zářez 

směřoval ve směru průtoku (viz detail). Otevřete 
kohouty údržby (170) na náběhovém i na zpětném 
potrubí. Zářez kolmo na směr průtoku = kohout 
uzavřen.

Uzavírací ventil studené vody (173) u kotlů 
Logamax U152-20/24K a Logamax U154-20/24K
V Páčku otočte ve směru toku.

Zářez kolmo na směr průtoku = kohout uzavřen.

Obr. 2

Zkontrolujte přetlak topné vody

V Ukazatel manometru (8.1) při studeném systému má 
být v poloze mezi 1-2 bary.

V Ukazuje-li manometr (při studeném systému) méně 
než 1 bar doplňte vodu, dokud se ukazatel 
nedostane opět do polohy mezi 1-2 bary.

V Pokud je třeba vyšší hodnota nastavení, je Vám tato 
sdělena odborníkem.

V Při nejvyšší teplotě topné vody nesmí být 
překročen max. tlak 3 bar (pojistný ventil (15) 
otevře).

Obr. 3
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U kotlů bez zařízení pro doplňování: 
Před doplněním naplňte hadici vodou. Tím 
se zabrání tomu, aby do topné vody vnikl 
vzduch.
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3 Uvedení do provozu
3.2 Zapnutí/vypnutí kotle

Zapnutí
V Kotel zapněte tlačítkem zap/vyp.

Displej po chvíli zobrazí teplotu výstupní otopné 
vody. 

Vypnutí
V Kotel vypněte tlačítkem zap/vyp.
V Pokud má být přístroj delší dobu mimo provoz: 

Dodržujte protizámrazovou ochranu 
( kapitola 3.8).

Obr. 4

3.3 Zapnutí topného režimu
V Pootočte regulátor teploty , aby se max. teplota 

výstupní otopné vody přizpůsobila otopnému 
systému:
– Minimální, otočný knoflík do polohy horizontální 

doleva: cca 55 °C
– Maximální, otočný knoflík na doraz vpravo:

teploty výstupní vody do cca 88 °C
Při provozu hořáku svítí kontrolka zeleně. 

Obr. 5

3.4 Regulace topného režimu
V Německu je podle §12 Vyhlášky o úspoře energie 
(EnEV) předepsaná časové řízená regulace vytápění 
pomocí regulátoru teploty v místnosti nebo pomocí 
regulátoru podle venkovních teplot a termostatickými 
ventily na otopných tělesech.

V Regulátor řízený podle venkovních teplot (RC35) 
nastavte na odpovídající otopnou křivku a způsob 
provozu.

V Regulátor řízený podle teploty místnosti (RC10/20) 
nastavte na požadovanou teplotu místnosti.

Obr. 6 Příklad: Regulátor teploty v místnosti RC20
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Podle návodu na obsluhu zajistěte správné 
nastavení použité regulace vytápění a 
nastavení režimu kotle.
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3 Uvedení do provozu
3.5 Kotle se zásobníkem teplé vody: 
Nastavení teploty teplé vody

V Nastavte teplotu teplé vody na regulátoru teploty 
. U zásobníku s teploměrem se teplota teplé vody 

zobrazí na zásobníku.

Obr. 7

Varování: Nebezpečí opařením!
V V normálním provozu nenastavujte 

teplotu vyšší jak 60 °C.
V Nastavujte teploty do 70 °C pouze pro 

tepelnou dezinfekci ( strana 11).

Probíhá-li tepelná dezinfekce, zobrazuje 
se na displeji střídavě  a teplota 
výstupní vody.

Varování: Nebezpečí opařením!
V Obsah zásobníku se po tepelné 

dezinfekci vlivem teplených ztrát opět 
postupně ochladí na nastavenou 
teplotu teplé vody. Proto může být 
teplota teplé vody krátkodobě vyšší, 
než je nastavená teplota.

Poloha regulátoru Teplota vody

 (levý doraz) cca 10 °C (ochrana před 
zamrznutím)

40 až 60 Hodnota na stupnici 
odpovídá požadované 
teplotě výstupní teplé vody

 (pravý doraz) cca 70 °C

Tab. 1
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3 Uvedení do provozu
3.6 Logamax U152-20/24K a Logamax U154-20/24K: Nastavení teploty teplé vody

3.6.1 Teplota TV
U těchto kotlů se může teplota teplé vody nastavit na 
regulátoru teploty  mezi cca 40 °C a 60 °C . 

Nastavená teplota nebude na displeji zobrazena.

Obr. 8

Tlačítko eco
Stiskem tlačítka eco (dokud se nerozsvítí nebo 
nezhasne) lze volit mezi komfortním a úsporným 
provozem.

Komfortní provoz, tlačítko eco nesvítí (základní 
nastavení)
Kotel udržuje teplotu TV na nastavené hodnotě. Tím je 
dána krátká čekací doba při odběru teplé vody. Z toho 
důvodu kotel zapíná i v době, kdy se žádná voda 
neodebírá.

Úsporný provoz, tlačítko eco svítí
– Ohřev na nastavenou teplotu se uskuteční teprve 

tehdy, dojde-li k odběru teplé vody.
– S ohlášením potřeby. 

Krátkým otevřením a uzavřením kohoutu teplé vody 
se voda ohřeje na nastavenou teplotu.

Poloha 
regulátoru Teplota vody

 (levý doraz) cca 40 °C

40 až 60 Hodnota na stupnici 
odpovídá požadované 
teplotě výstupní teplé vody

 (pravý doraz) cca 60 °C

Tab. 2
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Ohlášení potřeby umožňuje maximální 
úsporu plynu a vody.
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3 Uvedení do provozu
3.6.2 Množství/teplota teplé vody
Teplota teplé vody se může nastavit od 40 °C do 60 °C. 
V případě většího odběru teplé vody klesá teplota teplé 
vody odpovídajícím způsobem obr. 9. 

Obr. 9 Graf vstupní teploty studené vody +15 °C

1 Kotel taktuje (střídání ZAP/VYP)

3.7 Letní provoz (pouze příprava TUV)
V Poznamenejte si si polohu regulátoru teploty pro 

režim vytápění .
V Otočte regulátor teploty  zcela doleva.

Oběhové čerpadlo vytápění a související topný 
program je vypnutý. Ohřev teplé vody a napájení 
regulace a spínacích hodin je zajištěno.

Další pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze 
regulátoru.

Obr. 10
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Varování: Nebezpečí zamrznutí otopné 
soustavy.
V letním režimu je aktivní jen ochrana proti 
zamrznutí přístroje.
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3 Uvedení do provozu
3.8 Ochrana proti zamrznutí
Ochrana proti zamrznutí kotle: 

V Nechte vytápění zapnuté, regulátor teploty  
minimálně v poloze horizontální vlevo.

V Při vypnutém vytápění přimíchejte do otopné 
soustavy proti mrazový prostředek. Viz návod k 
montáži a údržbě.

Další pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze 
regulátoru.

Ochrana proti zamrznutí zásobníku:

V Otočte regulátor teploty  do levého dorazu 
(40 °C). Obr. 11

3.9 Poruchy
Během provozu se mohou vyskytnout poruchy.

Displej zobrazuje poruchu a tlačítko „Reset“ může 
blikat.

Pokud bliká tlačítko „Reset“:
V Držte tlačítko „Reset“ cca 3 sekundy stisknuté.

Kotel se opět uvede do provozu a na displeji je 
zobrazena náběhová teplota.

Pokud nebliká tlačítko „Reset“:
V Kotel vypněte a opět zapněte.

Kotel se opět uvede do provozu a na displeji je 
zobrazena výstupní teplota.

Pokud nelze poruchu odstranit:
V Zavolejte schválený autorizovaný servis a sdělte mu 

poruchu a data přístroje ( strana 13).

3.10 Ochrana blokování čerpadla

Po každém vypnutí čerpadla následuje načítání času 
za účelem krátkého protočení čerpadla ve 
24 hodinových intervalech.
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Tato funkce zabraňuje zablokování 
oběhového čerpadla po delší provozní 
přestávce.
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3 Uvedení do provozu
3.11 Tepelná dezinfekce 
(Logamax U152-20/24 a Logamax U154-20/24)

Přístroj je sériově vybaven funkcí tepelné dezinfekce 
zásobníku. Při tom se jednou týdně zásobník ohřeje na 
dobu cca 35 minut na 70 °C. 

Automatická tepelná dezinfekce je z výrobního závodu 
neaktivní. Může být aktivována odborníkem. 

Ruční provedení tepelné dezinfekce
Tepelnou dezinfekci lze provést také ručně. Přitom lze 
také dezinfikovat celý systém teplé vody včetně všech 
míst odběru.

V Uzavřete místa odběru teplé vody.
V Upozorněte obyvatele na nebezpečí opaření.
V U regulátoru vytápění s programem teplé vody 

nastavte příslušný čas a teplotu teplé vody.
V Případné cirkulační čerpadlo nastavte na trvalý 

provoz.
V Regulátor teploty teplé vody otočte k dorazu vpravo 

(cca 70 °C).

Obr. 12

V Počkejte, dokud se nedosáhne maximální teploty.
V Potom postupně odebírejte teplou vodu 

z nejbližšího místa odběru až k nejvzdálenějším 
místu odběru tak dlouho, dokud po dobu 3 minut 
nebude vytékat voda horká 70 °C.

V Regulátor teploty teplé vody, cirkulační čerpadlo 
a regulátor vytápění opět nastavte na normální 
provoz. 

Varování: Nebezpečí opaření! 
Horká voda může způsobit těžká opaření.

V Tepelnou dezinfekci provádějte pouze 
mimo normální provozní dobu.
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4 Úsporná opatření k šetření energie
4 Úsporná opatření k šetření energie 
Úsporné vytápění
Kotel je konstruován tak, aby vytvářel velkou tepelnou 
pohodu při co možná nejúspornějším 
a nejekologičtějším provozu. V závislosti na 
momentální potřebě tepla pro byt či dům je regulován 
přívod plynu k hořáku. Při poklesu požadavku na teplo 
pracuje kotel dále s malým plamenem. Tento proces je 
odborně označován jako plynulá regulace. Tím 
dochází k malým výkyvům teploty a k rovnoměrnému 
rozdělení tepla v místnostech. Tak se může stát, že 
kotel zůstane v provozu delší čas, ale přesto má nižší 
spotřebu než ten, který trvale zapíná a vypíná.

Prohlídka / údržba
Aby spotřeba plynu a zatížení životního prostředí 
zůstaly po dlouhou dobu co možná nejnižší, 
doporučujeme uzavřít se schváleným servisním 
partnerem smlouvu o provádění pravidelných 
prohlídek a údržby jednou za rok případně podle 
potřeby.

Regulace vytápění 
Pro zajištění optimálního a úsporného provozu kotle je 
doporučena regulace vytápění s pokojovým  nebo 
ekvitermním regulátorem a termostatickými ventily 
otopných těles.

Vytápěcí zařízení s regulátorem RC35 řízeným 
podle venkovní teploty
U tohoto druhu regulace je snímána venkovní teplota a 
teplota výstupu vytápění se mění podle topné křivky 
nastavené na regulátoru. Čím je venkovní teplota nižší, 
tím vyšší je teplota výstupní.
Topnou křivku nastavte co nejníže. Regulátor teploty 
přístroje je třeba nastavit na maximální dimenzovanou 
teplotu vytápěcího zařízení. 

Otopné systémy s regulátorem podle teploty v 
místnosti RC...
Místnost, ve které je namontován regulátor pokojové 
teploty, určuje teplotu pro ostatní místnosti (referenční 
místnost). V referenční místnosti nesmí být 
namontován žádný termostatický ventil na otopném 
tělese.  
Regulátor teploty kotle se nastaví na maximální 
dimenzovanou teplotu otopného systému. 
V každé místnosti (kromě referenční místnosti) se může 
teplota nastavit individuálně přes termostatické ventily 
na otopných tělesech. Pokud chcete mít v referenční 
místnosti nižší teplotu než v ostatních místnostech, tak 
necháte regulátor pokojové teploty na nastavené 
hodnotě a přiškr�te ventil otopného tělesa.

Termostatické ventily 
Termostatické ventily nechte zcela otevřené, aby bylo 
možné dosáhnout nastavené teploty. Teprve po delší 
době, když není možné teploty dosáhnout, změňte na 
regulátoru otopnou křivku, resp. změňte požadovanou 
teplotu. 

Úsporný provoz (noční pokles) 
Snížením teploty místnosti přes den nebo noc lze 
uspořit značné množství paliva. Snížení teploty o 1 K 
může znamenat až 5 % úsporu energie. Nedoporučuje 
se však u denně vytápěných místností nechat 
poklesnout teplotu místnosti pod +15 °C, nebo� 
značně vychladlé stěny nadále vyzařují chlad. Často je 
pak zvýšena teplota místnosti a tím spotřebováno více 
energie, než při rovnoměrných dodávkách tepla. 

U dobře izolovaných budov nastavte nižší teplotu pro 
úsporný provoz. I přesto, že není nastavené úsporné 
teploty dosaženo, je uspořena energie, nebo� vytápění 
zůstane vypnuté. Začátek spoření lze příp. nastavit 
dříve. 

Větrání
Nenechávejte kvůli větrání pootevřená okna. Jinak  
z místnosti stále uniká teplo, aniž by se vzduch 
v místnosti podstatně zlepšil. Lepší je větrat 
krátkodobě a intenzivně - maximálně otevřít okna na 
krátkou dobu.

Během větrání zavřete termostatické ventily.

Teplá voda
Teplotu TV nastavte vždy co možná nejnižší.
Nižší nastavení na regulátoru teploty znamená velkou 
úsporu energie.
Kromě toho vedou vysoké teploty TV ke zvýšenému 
usazování vodního kamene a negativně tak ovlivňují 
funkci kotle (např. delší doba ohřevu nebo nižší 
výtokové množství). 

Cirkulační čerpadlo teplé vody zásobníku
Pokud je zapojené cirkulační čerpadlo teplé vody 
zásobníku, nastavte jeho provozní cykly podle 
individuálních potřeb.

Te	 už víte, jak s plynovým kotlem maximalizovat 
úspory provozních nákladů. Pokud máte ještě další 
otázky, obra�te se prosím na Vašeho smluvního 
servisního mechanika nebo nám napište.
Logamax U152/154 - Změny v důsledku technických vylepšení jsou vyhrazené!12



5 Všeobecně
5 Všeobecně
Stručný návod k obsluze
Stručný návod k obsluze je uložen vlevo za krytem 
obslužného panelu.

Údaje o kotli
Při požadavku služby od Vašeho smluvního servisu je 
výhodné, sdělit přesné údaje o Vašem kotli. Tyto údaje 
jsou uvedeny na typovém štítku nebo typové nálepce 
na kotli ( str 4, poz. 295).

Plynový nástěnný kotel 
(např. Logamax U152-20 K).......................................

Datum výroby (FD...)....................................................

Datum uvedení do provozu:.........................................

Servisní mechanik:.......................................................
Logamax U152/154 - Změny v důsledku technických vylepšení jsou vyhrazené! 13



5 
Poznámky
Logamax U152/154 - Změny v důsledku technických vylepšení jsou vyhrazené!14



5 
Poznámky
Logamax U152/154 - Změny v důsledku technických vylepšení jsou vyhrazené! 15



Bosch Termotechnika  s.r.o. 
obchodní divize Buderus 
Průmyslová 372/1 
108 00 Praha 10
Tel :  (+420) 272 191 11
Fax : (+420) 272 700 618
info@buderus.cz
www.buderus.cz


	Vá½ená zákaznice, vá½enÆ zákazníku,
	Obsah
	1 Bezpeènostní pokyny a vysvìtlení symbolù
	1.1 Bezpeènostní pokyny
	1.2 Pou½ité symboly

	2 Pøehled obsluhy
	3 Uvedení do provozu
	3.1 Pøed uvedením do provozu
	Otevøete plynovÆ kohout (172)
	Kohout údr½by (170)
	Uzavírací ventil studené vody (173) u kotlù Logamax U152-20/24K a Logamax U154-20/24K
	Zkontrolujte pøetlak topné vody

	3.2 Zapnutí/vypnutí kotle
	Zapnutí
	Vypnutí

	3.3 Zapnutí topného re½imu
	3.4 Regulace topného re½imu
	3.5 Kotle se zásobníkem teplé vody: Nastavení teploty teplé vody
	3.6 Logamax U152-20/24K a Logamax U154-20/24K: Nastavení teploty teplé vody
	3.6.1 Teplota TV
	Tlaèítko eco
	Komfortní provoz, tlaèítko eco nesvítí (základní nastavení)
	ÚspornÆ provoz, tlaèítko eco svítí

	3.6.2 Mno½ství/teplota teplé vody

	3.7 Letní provoz (pouze pøíprava TUV)
	3.8 Ochrana proti zamrznutí
	3.9 Poruchy
	3.10 Ochrana blokování èerpadla
	3.11 Tepelná dezinfekce (Logamax U152-20/24 a Logamax U154-20/24)
	Ruèní provedení tepelné dezinfekce


	4 Úsporná opatøení k ¶etøení energie 
	Úsporné vytápìní
	Prohlídka / údr½ba
	Regulace vytápìní 
	Vytápìcí zaøízení s regulátorem RC35 øízenÆm podle venkovní teploty
	Otopné systémy s regulátorem podle teploty v místnosti RC...
	Termostatické ventily 
	ÚspornÆ provoz (noèní pokles) 
	Vìtrání
	Teplá voda
	Cirkulaèní èerpadlo teplé vody zásobníku

	5 V¶eobecnì
	StruènÆ návod k obsluze
	Údaje o kotli



<<
  /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


