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Általános információk Eredeti üzemeltetési útmutató Concremote kalibrációs doboz

Általános információk

Rendeltetésszerű használat

A Concremote az építkezésen Concremote szenzorok 
segítségével méri a beton és a környezet 
hőmérsékletét, vezeték nélkül átviszi ezeket egy 
számítóközpontba és valós időben kiszámítja egy 
előzőleg létrehozott kalibrálóciós görbe alapján a beton 
nyomószilárdságának alakulását.

Termékadatok

Műszaki adatok

*) Az akkumulátor működési ideje függ a hálózati vételtől, valamint a 
mérési és adatátviteli időközöktől. Az akkumulátor töltöttségi szintje 
a Concremote webportálon követhető (csak a 2.0 generációs 
kalibrációs dobozokra érvényes).

Concremote kalibrációs doboz, kocka 2.0

Szigetelő fedél nélküli ábrázolás

A beton egyszerű kalibrálása
 ▪ Egy mérőkészüléket és 3 kockasablont tartalmaz.
 ▪ 15x15x15 cm-es standard kockasablonok 

használata.
 ▪ Többszöri használatra, elvesző alkatrészek nélkül.
 ▪ A Concremote kalibrációs doboz kockasablonnal 

legfeljebb 32 mm-es maximális szemcseméretű 
betonhoz használható.

FIGYELMEZTETÉS
 ▪ A mobilkapcsolatot folyamatosan 

biztosítani kell. A kapcsolat minősége 
online leolvasható.

Alkalmazási terület -20 – +60 °C /-4 – +140 °F
Mérési tartomány: 
Pontosság 1% 
Pontosság 2%

 
-10 – +85 °C / +14 – +185 °F 
-55 – +125 °C / -67 – +257 °F

Akkumulátor típusa Lítium-ion (beépített)

Töltési időtartam

Akár 24 óra (a maradék töltöttségtől 
függően, aktívan szabályozott). 
Használat előtt töltse fel a mellékelt 
hálózati adapterrel (12 V/1 A DC) száraz 
környezetben.

Akkumulátor működési 
ideje Akár 4 hét*)

Mérési időközök 10 perc (alapértelmezett érték)
Adatátviteli időközök 60 perc (alapértelmezett érték)

A Kockasablon, 15x15x15 cm (3 db)
B Mérőkészülék és akkumulátor (1 szenzor, beépítve)
C Szigetelőanyag ( fedél, középrész és fenék, mindegyikből 3db)

98084-816

AB

C
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Concremote kalibrációs doboz henger 2.0

 Szigetelő fedél nélküli ábrázolás

A beton egyszerű kalibrálása
 ▪ Mérőkészüléket és 6 hengersablont tartalmaz az 

első kalibráláshoz.
 ▪ 4x8"-es (10x20 cm) standard hengersablonok 

használata
 ▪ Beépített fúrósablonnal hengerformához.
 ▪ A Concremote kalibrációs doboz hengersablonnal 

legfeljebb 25,4 mm-es (1") maximális 
szemcseméretű betonhoz használható.

Figyelmeztetés

 ▪ Csak eredeti Doka alkatrészeket szabad alkalmazni. 
Javításokat csak a gyártó vagy az arra jogosult 
szervezetek végezhetnek.

Tárolás

 ▪ Tárolja állandó hőmérsékleten, 0 és 30 °C között.

Szállítás

 ▪ A kalibrációs doboz egy <100 Wh kapacitású lítium-
polimer akkumulátort tartalmaz. Szállítás során ezért 
figyelembe kell venni a nemzeti ill. nemzetközi 
jogszabályokat (veszélyes anyagok szállítása).

Selejtezés

 ▪ A kalibrációs doboz egy lítium-polimer akkumulátort 
tartalmaz, amelyet szelektíven kell kezelni.

Az üzemeltetők alkalmassága

 ▪ A kalibrációs doboz megtöltését, ill. a próbatestek 
elkészítését képzett személyeknek kell 
végrehajtaniuk.

 ▪ A kalibrációs vizsgálatot csak betonlaboratórium 
képzett személyzete végezheti.

 ▪ A használat alapjául a jelenlegi üzemeltetési 
útmutató szolgál. A felhasználónak minden ebben 
foglalt figyelmeztetést és előírást figyelembe kell 
vennie.

A gyártó felelőssége

A gyártó csakis olyan személyi vagy dologi kárért 
felelős, amely szakképzett személyek általi 
rendeltetésszerű használat során keletkezik, úgy, hogy 
a biztonsági berendezések megfelelően működtek, és 
figyelembe vették a jelen üzemeltetési útmutató, illetve 
a biztonsági útmutató utasításait!

Gyártó

 ▪ Concrefy B.V.
 ▪ A műszaki fejlesztések során a változtatások jogát 

fenntartjuk.

Támogatás

A Hengersablon, 4x8" (10x20 cm) (6 db; elvesző elemek)
B Mérőkészülék és akkumulátor (1 szenzor, beépítve)
C Szigetelőanyag (fedél, középrész, fenék)

98084-817

A

B

C

Vonalas telefon: +31 77 850 7220
e-mail: support@concremote.com

support@concremote.com
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Használat Eredeti üzemeltetési útmutató Concremote kalibrációs doboz

Használat

Általános információk

A Concremote kalibrációs doboz segítségével 
minden egyes betonkeveréket kalibrálni kell azért, 
hogy a Concremote érzékelők által mért 
hőmérsékleti adatok alapján a szilárdság 
növekedése a szerkezetben számítható legyen.
 ▪ A Concremote által kiszámított szilárdsági értékek 

olyan kalibrációs görbén alapulnak, amit a rendszer 
első használata előtt vagy azzal egy időben 
generálnak.

 ▪ Annak érdekében, hogy a mérési eredmények az 
alkalmazás megkezdésekor azonnal leolvashatók 
és felhasználhatók legyenek, a concremote-
érzékelők használata előtt célszerű elvégezni a 
beton kalibrálását.

 ▪ Mindenfajta betont, melyet a Concremote 
szenzorokkal szeretnénk mérni, előzetesen 
kalibrálni kell.

 ▪ Ha a Concremote segítségével több különböző 
betonreceptúra mérése is történik, minden 
betonreceptúrára vonatkozóan kalibrálást kell 
végrehajtani.

 ▪ A kalibrációs dobozt tetszőleges gyakorisággal lehet 
használni.

 ▪ Egy betonreceptúra „De Vree-féle érettségi 
módszerrel” történő kalibrálásához 2 darab 
kalibrációs dobozra van szükség kockákhoz (= 6 
próbatest) vagy 1 darab kalibrációs dobozra van 
szükség hengerekhez (= 6 próbatest).

Kérdések esetén forduljon a Doka kapcsolattartó 
partneréhez!

Előkészítés

Használat előtt a Doka kapcsolattartó partnerével 
határozzák meg a kalibrálások számát és a vizsgálati 
laboratóriumot.
A beton lényeges adatait és a célértéket - a szükséges 
szilárdságot - ismerni kell a kalibrálás folyamatának 
meghatározásához.
A beton szükséges adatai a következők:
 ▪ A betonrecept azonosító száma
 ▪ A beton gyártója
 ▪ Szállító üzem (cím, kapcsolattartási adatok stb.)
 ▪ Mennyiség megadása (kg/m3-ben)
 ▪ A beton szilárdsági osztálya (pl. C20/25)
 ▪ A szilárdság alakulása (gyors, közepes, stb.)
 ▪ Kitéti osztály (pl. XC0)
 ▪ A cement fajtája/fajtái és mennyisége (pl. CEM I)
 ▪ Víz/beton érték, ill. víz/cement érték (pl. 0,5)
 ▪ Legnagyobb szemcseméret (pl. Dmax 

32/szemeloszlási görbe 22)
 ▪ Konzisztencia osztály (pl. F3 ill. F45)
 ▪ Adalékszerek (fajta, típus, mennyiség)

Megjegyzés:
 ▪ A célértéket a kivitelező cég a tartószerkezet 

tervezőjével egyeztetve határozza meg. Ebben 
segítséget nyújt a „Concremote” üzemeltetési 
útmutatója.

 ▪ A kalibrációs dobozt a kalibrálási folyamat előtt 
teljesen fel kell tölteni. A töltési folyamat legfeljebb 
24 órát vesz igénybe.
A töltés befejezése után húzza ki a hálózati adaptert, 
és tegye a kalibrációs dobozba.

 ▪ Használat előtt húzza ki a hálózati tápegységet. 
Ellenkező esetben a kalibrációs doboz nem küld 
mérési adatokat.

 ▪ A teljesen feltöltött kalibrációs dobozt ne hagyja 4 
hétnél tovább leválasztva a hálózati áramról. 
Ellenkező esetben az adatátvitel nem garantált.

 ▪ Várható kalibráció előtt értesítse a Concremote 
ügyfélszolgálatát a support@concremote.com 
címen. Ezen információhoz kérjük, csatolja a 
betontechnológiai adatokat és a célértéket is.

 ▪ A kalibrációs dobozhoz mobilhálózat szükséges az 
adatok átvitelére. A jelerősséget a Concremote 
webportálon ellenőrizheti.

Vegye figyelembe a „Concremote” 
üzemeltetési útmutatóját.

FIGYELMEZTETÉS
Személyi sérülések és anyagi károk veszélye
➤Ha a kalibrálás után megváltozik a beton 

összetétele, végezzen új kalibrálást!

FIGYELMEZTETÉS
➤Veszély esetén kapcsolja le a 

töltőkészüléket úgy, hogy kihúzza a hálózati 
tápegységet a csatlakozóaljzatból.

support@concremote.com
support@concremote.com
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Kalibrációs doboz töltése

Concremote kalibrációs doboz kockákhoz

➤A kalibrációs dobozokat a töltés helyéhez közel, 
biztonságosan és vízszintes felületen kell elhelyezni. 
A töltés helye a projekttől függően az építkezés vagy 
a betonkeverő üzem is lehet.

➤Kapcsolja be a kalibrációs dobozt (kapcsoló I 
állásban).

➤A feltöltéshez vegye ki a mintavételi 
kockasablonokat a kalibrációs dobozból és távolítsa 
el a szigetelőanyagokat.

➤A mintavételi kockasablonokat kezelje elő egy kevés 
leválasztószerrel.

➤A csatolt figyelemfelhívó "ATTENTION" papírt a 
kiömlőnyílások védelme érdekében helyezze a 
mintavételi kockába (szöveges oldallal lefelé).

➤Minden mintavételi kockát szabvány szerint töltsön 
meg betonnal, és egy rázóasztal segítségével 
tömörítse úgy, ahogy a szokványos próbakockákkal 
tenné.

➤Tisztítsa meg a kockasablonok külsejét.

➤A tömörítést követően azonnal helyezze a 
kockasablonokat a kalibrációs dobozba, 
megfelelően helyezze be a szigetelőanyagokat, és 
zárja le a kalibrációs dobozt.

➤A megtöltött kalibrációs dobozokat a 
betonlaboratóriumba kell szállítani, hogy semmi se 
befolyásolja a betonszilárdulás folyamatát.

Megjegyzés:
Alternatív módon a Concremote ügyfélszolgálatával 
egyeztetve vízfürdős kalibrálást is végre lehet hajtani. 
Ehhez kábelszenzorokra, valamint mindegyik 
kalibráláshoz mérőkábelre van szükség.

FIGYELMEZTETÉS
➤Csak megfelelően kevert betont vegyen ki a 

betonkeverőből, és ne az első adagot!

A megtöltött kalibrációs dobozokat, azok súlya 
miatt, két személynek kell szállítania.

FIGYELMEZTETÉS
A kalibrációs dobozok építkezésen való 
megtöltésekor és a betonlaboratóriumba 
történő szállításakor ügyeljen a következőkre:
 ▪ A kötési időn belül vagy kellően szilárd 

állapotban kell szállítani.
 ▪ Kerülni kell a szétosztályozódást.
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Használat Eredeti üzemeltetési útmutató Concremote kalibrációs doboz

Concremote kalibrációs doboz henger

➤A kalibrációs dobozokat a töltés helyéhez közel, 
biztonságosan és vízszintes felületen kell elhelyezni. 
A töltés helye a projekttől függően az építkezés vagy 
a betonkeverő üzem is lehet.

➤Kapcsolja be a kalibrációs dobozt (kapcsoló I 
állásban).

➤A feltöltéshez vegye ki a műanyag 
hengersablonokat a kalibrációs dobozból és 
távolítsa el a fedelet.

➤Helyezze a hengersablonokat a fúrósablonokra, és 
az elforgatásukkal hozzon létre furatot a 
hőmérsékletmérési pont részére.

➤A hengersablonokat kezelje elő egy kevés 
leválasztószerrel.

➤A csatolt figyelemfelhívó "ATTENTION" papírt a 
kiömlőnyílások védelme érdekében helyezze a 
hengersablonokba.

➤Minden hengersablont töltsön meg betonnal, és egy 
rázóasztal segítségével tömörítse úgy, ahogy a 
szokványos próbahengerekkel tenné.

➤Tisztítsa meg a hengersablonok külsejét.

➤A tömörítést követően tetővel zárja le a 
hengersablonokat, azonnal helyezze őket a 
kalibrációs dobozba, megfelelően helyezze be a 
szigetelőanyagokat, és zárja le a kalibrációs dobozt.

➤A megtöltött kalibrációs dobozokat a 
betonlaboratóriumba kell szállítani, hogy semmi se 
befolyásolja a betonszilárdulás folyamatát.

Megjegyzés:
Alternatív módon a Concremote ügyfélszolgálatával 
egyeztetve vízfürdős kalibrálást is végre lehet hajtani. 
Ehhez kábelszenzorokra, valamint mindegyik 
kalibráláshoz mérőkábelre van szükség.

Kalibrálás végrehajtása

➤A próbatestek vizsgálatát a Concremote 
ügyfélszolgálatával egyeztetve kell megtenni. A 
vizsgálati protokoll szerint vegye ki az egyes 
próbatesteket a kalibrációs dobozból. Kockák 
esetén a próbakockákat sűrített levegővel fújja ki a 
sablonból. Hengerek esetén távolítsa el a műanyag 
hengersablont és a betonhengert a szabványnak 
megfelelően készítse elő a vizsgálatra. Végezze el a 
próbatestek nyomószilárdsági vizsgálatát hitelesített 
és kalibrált présgéppel.

➤Jegyezze fel a nyomáspróba dátumát, pontos idejét, 
valamint a nyomáspróba mérési eredményét 
(N/mm2-ben vagy psi-ben megadva).

➤A vizsgálat eredményeit a 
support@concremote.com címre küldje el.

98085-818

98085-820

FIGYELMEZTETÉS
➤Csak megfelelően kevert betont vegyen ki a 

betonkeverőből, és ne az első adagot!

A megtöltött kalibrációs dobozokat, azok súlya 
miatt, két személynek kell szállítania.

FIGYELMEZTETÉS
A kalibrációs dobozok építkezésen való 
megtöltésekor és a betonlaboratóriumba 
történő szállításakor ügyeljen a következőkre:
 ▪ A kötési időn belül vagy kellően szilárd 

állapotban kell szállítani.
 ▪ Kerülni kell a szétosztályozódást.

98085-821

support@concremote.com
support@concremote.com
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Tisztítás és karbantartás

A próbatest-formákat és a kalibrációs dobozt minden 
kalibrálást követően meg kell szárítani és meg kell 
tisztítani a szennyeződésektől.

Ha ezen felül karbantartásra lenne szükség, forduljon a 
Doka kapcsolattartó partneréhez.

Üzemzavar

Ha a kalibrációs dobozt mobilhálózaton kívül 
használják, az adatok átvitele nem lehetséges.
A kalibrációs doboz egy akkumulátorral van ellátva. 
Amennyiben a készüléket túl hosszú ideig tárolják 
áramellátás nélkül, az adatok elveszhetnek.
Egyéb üzemzavarok esetén forduljon a Concremote 
ügyfélszolgálatához, vagy Doka kapcsolattartó 
partneréhez.

FIGYELMEZTETÉS
A kalibrációs dobozt tilos tömlővel vagy 
nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani!
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Megfelelőségi nyilatkozat
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Terméklista Eredeti üzemeltetési útmutató Concremote kalibrációs doboz

Terméklista[kg]Cikkszám

Concremote 2.0

Concremote kalibrálódoboz kockához 2.0 E 26,4 583070000
Concremote kalibrálódoboz kockához 2.0 AU 25,6 583071000
Concremote-Kalibrierbox Würfel 2.0

Concremote kalibrálódoboz henger 2.0 E 21,0 583073000
Concremote kalibrálódoboz henger 2.0 AU 20,0 583074000
Concremote kalibrálódoboz henger 2.0 A 20,0 583072000
Concremote-Kalibrierbox Zylinder 2.0

Concremote 1

Concremote kalibrálódoboz 26,0 583049000
Concremote-Kalibrierbox

Concremote kalibrálódoboz henger 23,5 583051000
Concremote-Kalibrierbox Zylinder

hosszúság: 104 cm
szélesség: 36,5 cm
magasság: 37,5 cm
A használati utasítást figyelembe kell 
venni!

hosszúság: 84 cm
szélesség: 43 cm
magasság: 40 cm
A használati utasítást figyelembe kell 
venni!

sárga
hosszúság: 102 cm
szélesség: 36 cm
magasság: 37 cm

sárga
hosszúság: 84 cm
szélesség: 43 cm
magasság: 40 cm
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Szerte a világon egy kéznyújtásra Öntől

A Dokát az építőipar minden szektorában a 
zsalutechnikai fejlesztés, gyártás és értékesítés élen 
járó vállalatai között tartják számon világszerte.
A Doka Csoport a több mint 70 országra kiterjedő, több 
mint 160 értékesítési- és logisztikai székhelyével 
rendkívül hatékony értékesítési hálózatot hozott létre, 

amivel biztosítani tudja a termékek és a műszaki 
támogatás gyors, professzionális elérhetőségét.
A Doka Csoport az Umdasch Csoport egyik vállalata, 
amely világszerte több mint 6000 munkatársat 
foglalkoztat.

www.doka.com/concremote


	Általános információk
	Használat
	Megfelelőségi nyilatkozat
	Terméklista


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004F006E006C0069006E0065002000280054004400200044006F006B006100290022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C002000770065006E006E00200064006900650073006500200061006E002000650069006E006500200044007200750063006B006500720065006900200067006500730063006800690063006B0074002000770065007200640065006E0020006D00FC007300730065006E002E>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [400 400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


