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1Návod k obsluze a instalaci prostorového termostatu VRT 50

Informace k dokumentaci

Následující informace platí pro celou dokumentaci.
Společně s tímto návodem k obsluze a instalaci platí také 
další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Archivace podkladů
Návod k obsluze a instalaci předejte provozovateli 
zařízení. Ten zajistí jeho uložení tak, aby návod byl 
v případě potřeby k dispozici.

Použité symboly
Při instalaci zařízení dbejte bezpečnostních pokynů 
v tomto návodu!

h Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny!

• Symbol potřebné činnosti

Bezpečnost

Prostorový termostat musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení 
stávajících norem a předpisů.

Návod k obsluze

1 Přehled

1
Legenda
1 Displej
2 Ovladač
 (otoč a stiskni)

2

Obr. 1.1 Přehled zařízení
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3 2
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Legenda
1 Symbol teplé vody
2 Zobrazení plamen/ 
 závada topného 
 zařízení
3 Zobrazení teploty
4 Úroveň servisního 
 technika/požadavek 
 na provedení údržby 
 topného zařízení

Obr. 1.2 Přehled displeje

2 Popis zařízení

Zařízení VRT 50 je prostorový termostat topení určený 
k připojení k topným zařízením Vaillant s rozhraním 
eBUS.
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Zařízení VRT 50 navíc umožňuje aktivovat nebo 
deaktivovat funkci teplého startu topného zařízení.
Pomocí zařízení VRT 50 můžete pro topení zadat 
požadovanou pokojovou teplotu. 
Kromě toho zobrazí regulátor tepelný požadavek pro 
teplou vodu, provozní režim a případné chybové nebo 
servisní hlášení topného zařízení. 

3 Obsluha

Princip obsluhy je založen na jediném ovladači 
(koncepce ovládání „Otoč a stiskni“ firmy Vaillant).
Na displeji se zobrazuje aktuální pokojová teplota. Pokud 
je v systému požadavek na teplou vodu nebo je aktivní 
funkce teplého startu, zobrazí se symbol pro teplou 
vodu.
Pokud je v provozu topné zařízení, zobrazí se na displeji 
symbol „plamen“ . V případě, že došlo k poruše 
topného zařízení, zobrazí se symbol „závada topného 
zařízení“ . Pokud na displeji bliká symbol „šroubovák“ 

, vyžaduje topné zařízení provedení údržby.

3.1 Nastavení požadované pokojové teploty
V základním zobrazení se zobrazuje aktuální pokojová 
teplota.
• Otáčejte ovladačem (displej v základním zobrazení).
Zmizí zobrazení skutečné teploty, zobrazí se nastavená 
požadovaná pokojová teplota a začne blikat.
• Otáčením ovladače lze pokojovou teplotu nastavit 

ihned (zhruba po 1 sekundě) na požadovanou teplotu.
Po cca. 5 sekundách přepne ukazatel zpět do základního 
zobrazení.

3.2 Aktivace funkce teplého startu
Zařízení VRT 50 umožňuje aktivovat nebo deaktivovat 
funkci teplého startu topného zařízení.
Tato funkce je účelná v případě delší nepřítomnosti, kdy 
zabraňuje zbytečné spotřebě energie.

h Upozornění!
Tuto funkci můžete používat až po aktivaci 
funkce teplého startu na vašem topného 
zařízení. Informace a pokyny naleznete 
v návodu k obsluze konkrétního topného 
zařízení. 

• Stisknutím a otočením (po 1 vteřině) ovladače 
aktivujete funkci teplého startu.

• Dalším stisknutím a otočením (po 1 vteřině) ovladače 
funkci teplého startu opět deaktivujete.

4 Záruční lhůta

Viz příloha , obj.č. 0020029010.

5 Recyklace a likvidace

Pokojový termostat ani jeho příslušenství nepatří do 
domovního odpadu.
Zajistěte, aby staré zařízení a eventuální příslušenství 
bylo doručeno kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

Návod k instalaci

6 Pokyny k instalaci a provozu

Montáž, elektrické připojení, nastavení přístroje a první 
uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný 
kvalifikovaný servis!

6.1 Označení CE
Označení CE dokládá, že prostorový termostat VRT 50 
ve spojení s topnými zařízeními Vaillant splňuje základní 
požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 
(směrnice 89/336/EHS Rady) a směrnice pro 
nízkonapěťová zařízení (směrnice 73/23/EHS Rady).

6.2 Použití v souladu s určením
Prostorový termostat VRT 50 byl zkonstruován na 
základě moderní techniky a uznávaných bezpečnostních 
pravidel. Přesto může při neodborném používání nebo 
použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví 
a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení 
zařízení či jiných věcných hodnot.
Prostorový termostat VRT 50 slouží k řízení topného 
zařízení s rozhraním Vaillant eBUS v závislosti na 
požadavcích prostoru.
Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za 
takto vzniklé škody nenese výrobce/dodavatel žádnou 
odpovědnost. Riziko nese samotný provozovatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci.
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7 Bezpečnostní pokyny a předpisy

Přístroj musí instalovat autorizovaný kvalifikovaný 
servis, který odpovídá za dodržení stávajících norem 
a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, 
nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
- Minimální průřez vedení: 0,75 mm2

Nesmí se překročit následující maximální délky vedení: 
- Vedení sběrnice: 300 m
Připojovací vedení 230 V a vedení sběrnic musí být od 
délky 10 m vedena odděleně.
Regulátor smí být instalován jen v suchých prostorách.

8 Montáž

8.1 Umístění

m
5,1

Obr. 8.1 Výběr místa montáže

8.2 Montáž pokojového termostatu

2
3

1

Obr. 8.2 Otevření prostorového termostatu

Spojení s topným zařízením je provedeno dvoužilovým 
sběrnicovým vedením (eBUS).
• Otevřete prostorový termostat povolením 

zajišťovacího háčku na spodní straně (2). Potom 
vyklopte víčko krytu (1) nahoru a uvolněte je od spodní 
části krytu (3).

4

3

5

6

Obr. 8.3 Montáž prostorového termostatu

• Do stěny vyvrtejte dva upevňovací otvory (5) 
o průměru 6 mm a vložte do nich přiložené hmoždinky.

• Přívodní kabel veďte kabelovou průchodkou (6).
• Připevněte ke stěně spodní stranu krytu (3) pomocí 

dvou dodaných šroubů.
• Připojte přívodní kabel podle kap. 10.
• Uzavřete kryt. Vložte víčko krytu horním okrajem do 

zajišťovacích háčků (4) spodní části krytu, sklopte 
víčko dolů a zatlačte je tak, aby došlo ke slyšitelnému 
zacvaknutí.

9 Elektroinstalace

Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

9.1 Připojení pokojového termostatu
Komunikace s topným zařízením je realizována 2-žilovým 
sběrnicovým vedením (eBus). Veškeré konektory eBUS 
jsou vyrobeny tak, aby mohly být připojeny vedením 
nejméně 2 x 0,75 mm2 (doporučeno) na připojovací 
svorku. Je přitom možná záměna vedení, aniž by došlo 
k narušení komunikace (viz obr. 9.1). Dbejte také pokynů 
v návodu topného zařízení. 

h Upozornění! 
- Za provozu zařízení VRT 50 musí být na 

topném zařízení vložen můstek mezi 
připojovací svorky 3 a 4.

- Kromě zařízení VRT 50 můžete připojit 
k topnému zařízení i další regulátory 
s rozhraním eBUS.
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VRT 50

- + 7 8 9

- BUS + 7 8 9

Topné zařízení

L N 3 4 5

L N 3 4 5

Obr. 9.1 Elektrické zapojení

10 Uvedení do provozu

Při uvedení do provozu není nutné provést další 
nastavení. 
Servisní technik má navíc možnost přizpůsobit 
prostorový termostat okolním podmínkám nebo 
podmínkám použití.

10.1 Úroveň servisního technika
Do úrovně servisního technika se dostanete stisknutím 
ovladače a jeho podržením po dobu cca. 10 s.
Na displeji se zobrazí symbol šroubováku .
• Stisknutím ovladače přepnete na další parametr.

Můžete nastavit následující parametry:
Parametr 1: Nastavení minimální teploty pro vymezení 
regulovaného rozsahu směrem dolů
Otáčením ovladače můžete nastavit minimální teplotu.
Rozsah nastavení 5 … 30 °C (nastavení z výroby: 5 °C)

Parametr 2: Přepínání dvoubodová regulace / trvalá 
regulace
Otáčením ovladače můžete změnit parametr.
 0 = dvoubodová regulace (nastavení z výroby)
 1 = trvalá regulace

Úroveň servisního technika lze opustit takto:
• Stiskněte ovladač a podržte jej po dobu cca. 5 vteřin
nebo
• Po uplynutí cca. 5 min., kdy nebyl ovladač používán.
Na displeji se zobrazí základní zobrazení. 

10.2 Předání provozovateli
Provozovatel prostorového termostatu musí být poučen 
o zacházení s termostatem a o jeho funkci.
• Provozovateli předejte všechny návody a doklady 

zařízení, které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval.
• S provozovatelem si podrobně projděte návod 

k obsluze a odpovězte na jeho případné dotazy.
• Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 

pokyny, které musí dodržovat.

11 Technické parametry

Název Jednotka Hodnota

Provozní napětí Umax V 24

Dovolená teplota prostředí max. °C 50

Příkon mA 17

Minimální průřez přívodních vedení mm2 0,75

Druh ochrany IP 20

Třída ochrany pro regulátory III

Rozměry

Výška mm 97

Šířka mm 97

Hloubka mm 27

Tab. 11.1 Technické parametry

12 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.



<<
  /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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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


