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1 Вказівки щодо пояснення символів та техніки безпеки

1.1 Пояснення символів

Вказівки щодо техніки безпеки

Сигнальні слова на початку вказівки щодо техніки 

безпеки позначають вид та ступінь тяжкості наслідків, 

якщо заходи для відвернення небезпеки не 

виконуються.

• УВАГА означає, що можуть виникнути матеріальні 

збитки. 

• ОБЕРЕЖНО означає що може виникнути 

ймовірність людських травм середнього ступеню.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ означає що може виникнути 

ймовірність тяжких людських травм. 

• НЕБЕЗПЕКА означає що може виникнути 

ймовірність травм, що загрожують життю людини. 

Важлива інформація

Інші символи

1.2 Вказівки щодо техніки безпеки

Загальні вказівки щодо техніки безпеки

Недотримання положень техніки безпеки може 

призвести до тяжких людських травм та летальних 

випадків, завдати матеріальних збитків, а також 

зашкодити довкіллю.

B Перед уведенням установки в експлуатацію уважно 

прочитайте правила техніки безпеки.

B Установку, перше введення в експлуатацію, а також 

техобслуговування та підтримку в належному стані 

повинні здійснювати фахівці спеціалізованого 

підприємства.

B Переконайтеся, що прийняття установки 

здійснюється вповноваженим відомством.

B Чищення та техобслуговування необхідно 

проводити щонайменше раз на рік. При цьому 

перевіряти всю опалювальну установку на 

бездоганне функціонування. Виявлені недоліки 

необхідно відразу усунути.

Небезпека через недотримання техніки безпеки в 
аварійних випадках, наприклад, під час пожежі.

B Ніколи не піддавайте своє життя небезпеці. Власна 

безпека завжди стоїть на першому місці.

Пошкодження через неправильне обслуговування!

Неправильне обслуговування може призвести до 

травмування персоналу та/або пошкодження 

обладнання.

B Слідкуйте за тим, щоб доступ до приладу мали лише 

особи, які обізнані у правильному обслуговуванні 

приладу.

B Установку та введення в експлуатацію, а також 

техобслуговування та підтримку в належному стані 

повинні здійснювати лише працівники 

вповноваженого спеціалізованого підприємства.

Вказівки щодо техніки безпеки виділено в 

тексті сірим кольором та позначено 

трикутником.

У разі небезпеки через ураження струмом 

знак оклику в трикутнику замінюється на 

знак блискавки.

Важлива інформація для випадків, що не 

несуть небезпеку для людей та речей 

позначається за допомогою символу, який 

знаходиться поруч. Вона відокремлюється 

за допомогою ліній зверху та знизу тексту.

Символ Значення

B Крок дії

Посилання на інше місце в документі 

або інші документи

• Список/Запис у реєстрі

– Список/Запис у реєстрі (2 рівень)

Табл. 1
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Установка та експлуатація

B Прилад можуть встановлювати лише фахівці 

спеціалізованого підприємства.

B Опалювальний котел експлуатується з достатнім 

заповненням води в системі опалення та 

правильним робочим тиском. 

B Для уникнення пошкоджень внаслідок надмірного 

тиску в жодному разі не закривайте запобіжні 

клапани. 

Під час нагрівання вода може витікати на 

запобіжному клапані для контуру системи опалення 

та для системи трубопроводів для гарячої води.

B Встановлюйте прилад лише у захищеному від 

низьких температур приміщенні.

B Не зберігайте та не розташовуйте легкозаймисті 

матеріали та речовини поблизу приладу.

B Дотримуйтеся безпечних відстаней відповідно до 

нормативних або місцевих приписів.

Існує загроза життю через ураження електричним 
струмом

B Електропідключення має здійснювати 

кваліфікований персонал. Дотримуйтеся схеми 

підключення!

B Перед початком будь-яких робіт: знеструмте мережу 

на всіх полюсах. Зробіть захист від випадкового 

ввімкнення.

B Не встановлюйте цей прилад у вологих 

приміщеннях.

Перевірка/обслуговування

B Користувач відповідає за безпечність та 

екологічність приладу.

B Дотримуйтеся правил техніки безпеки в розділі 

«Техобслуговування та чищення».

Оригінальні запчастини

Компанія не несе відповідальності за пошкодження, 

що виникли внаслідок використання запчастин, що 

були поставлені не нею.

B Використовуйте лише оригінальні запчастини та 

додаткове обладнання виробника.

Матеріальні збитки внаслідок замерзання

B У разі небезпеки замерзання необхідно спустити 

воду з опалювального котла, бойлера та труб 

опалювальної установки. Жодна небезпека 

замерзання приладу відсутня в тому випадку, коли 

вся установка перебуває в сухому стані. 

Утилізація

B Утилізуйте впакування у відповідності з вимогами 

захисту навколишнього середовища.

B Прилад необхідно утилізувати у спеціальному місці з 

дотриманням екологічних норм.

Чищення

B Очищуйте прилад ззовні вологою ганчіркою.
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2 Дані про прилад

Цей посібник з експлуатації містить важливу 

інформацію для користувача установки щодо 

безпечної та правильної експлуатації регулювального 

приладу та опалювального котла. 

Якщо у Вас є раціональні пропозиції або якщо Ви 

виявили неполадки, зв’яжіться з нами. Адреса та веб-

адреса знаходиться на зворотному боці цього 

документа. 

2.1 Огляд типів
Цей посібник охоплює такі типи продукції:

2.2 Правила використання
Опалювальний котел дозволяється встановлювати 

лише для підігріву води в системі опалення та для 

опосередкованого підігріву води.

Для належного використання приладу необхідно 

дотримуватися інструкції з експлуатації, даних на 

фірмовій табличці та технічних характеристик.

2.3 Утилізація
B Утилізуйте пакування у відповідності з вимогами 

захисту навколишнього середовища.

B Утилізуйте компоненти, які необхідно замінити, за 

допомогою уповноваженої установи відповідно до 

вимог захисту навколишнього середовища.

2.4 Вказівки щодо експлуатації
Під час експлуатації опалювальної установки необхідно 

зважати на такі вказівки:

B Опалювальний котел необхідно експлуатувати з 

максимальною температурою 90 °C, мінімальним 

тиском 0,8 бар та максимальним тиском 2,5 бар, а 

також систематично контролювати ці параметри.

B Опалювальний котел можуть вводити в експлуатацію 

лише представники офіційних сервісних 

організацій

B У жодному випадку не закривайте запобіжний 

клапан.

B Не зберігайте займисті предмети на опалювальному 

котлі чи поблизу нього (дотримуйтеся безпечної чи 

мінімально допустимої відстані).

B Очищайте поверхню опалювального котла лише 

незаймистими засобами.

B Не зберігайте займисті речовини в приміщенні для 

установки опалювального котла (наприклад, 

керосин, рідке паливо).

B Під час експлуатації всі кришки забороняється 

відкривати.

B Дотримуйтеся безпечних відстаней відповідно до 

нормативних або місцевих приписів.

2.5 Антифризи та інгібітори
Використання антифризів та інгібіторів є 

недопустимим. Якщо використання антифризів не 

можна уникнути, використовуйте антифризи, що є 

дозволеними для використання в опалювальних 

установках.

Tronic 5000 H 4 — 18 4 - 18 кВт

Tronic 5000 H 22 — 60 22 - 60 кВт

Табл. 2 Огляд типів

Використання антифризу:

B скорочує строк служби опалювального 

котла та його вузлів,

B погіршує тепловіддачу,

B зменшує коефіцієнт корисної дії 

опалювального котла.
6 720 648 146 2011/03
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2.6 Мінімальні відстані та займистість 
будівельних матеріалів

B У різних країнах можуть діяти інші мінімальні 

відстані ніж ті, що будуть перелічені далі. 

B Дотримуйтеся місцевих приписів з електромонтажу 

та мінімальних відстаней.

B Мінімальна відстань для важкозаймистих та 

самогасних матеріалів становить 200 мм.

2.7 Фірмова табличка
Фірмова табличка знаходиться в правому нижньому 

кутку на обшивці опалювального котла та містить такі 

технічні характеристики:

• Потужність

• Номер виробу

• Дата виготовлення (FD)

• Дозволені параметри.

2.8 Опис виробу
Основними компонентами опалювального котла 

Tronic 5000 H є:

• Корпус опалювального котла

• Рама котла та обшивка опалювального котла

• Прилад керування

• Насос

• Розширювальний бак (залежно від величини 

потужності)

• Сенсор тиску води

• Запобіжний клапан.

Опалювальний котел можна встановлювати в якості 

складової частини системи центрального опалення, 

системи поверхового опалення, гібридної чи 

акумулятивної системи.

Котел складається зі звареного сталевого корпусу з 

теплоізоляцією. За допомогою рами та монтажної 

скоби, що додаються до комплекту, опалюваний котел 

можна зафіксувати на стіні. Вмонтована в обшивку 

опалювального котла теплоізоляція зменшує втрату 

енергії. Ізоляція одночасно слугує звукоізоляцією та 

забезпечує безшумний режим роботи.

Запобіжні пристрої (клапан для видалення повітря, 

запобіжник системи керування, запобіжний 

обмежувач температури) знаходяться зверху на 

опалювальному котлі. 

Залежно від типу та потужності опалювального котла 

вбудовуються різні нагрівальні елементи. Потужність 

нагрівальних елементів можна встановлювати за 

ступенями. Встановлення різних ступенів потужності 

здійснюється за допомогою пульта керування. 

Кількість та розподіл ступенів потужності можна знайти 

в технічних характеристиках ( розділ 2.9).

Займистість будівельних матеріалів

A незаймисті

A1: незаймисті Азбест, цегла, керамічна 

настінна кахель, випалена 

глина, будівельний розчин, 

штукатурення (без 

органічних добавок)

A2: із добавками 

з незначною 

займистістю 

(органічні 

компоненти)

Гіпсокартонові плити, 

базальтові плити, 

скловолокно, плити з 

АКУМІНУ, ІЗОМІНУ, 

РАЙОЛІТУ, ЛОГНОСУ, 

ВЕЛОКСУ та ГЕРАКЛІТУ

B займисті

B1: важкозаймисті Букова та дубова деревина, 

покрита деревина, 

повстина, плити з 

ХОРБЕКСУ, ФЕРЗАЛІТУ та 

УМАКАРТУ

B2: середньої 

займистості

Соснова, модринова та 

ялинова деревина, 

оброблена деревина

B3: займисті Асфальт, картон, целюлоза, 

бітумний папір, деревинно-

волокниста плита, корковий 

матеріал, поліуретан, 

полістирол, поліетилен, 

волокно для підлоги.

Табл. 3 Займистість будівельних матеріалів відповідно 

DIN 4102
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Мал. 1 Функціональні елементи опалювального котла

1 Блок керування

2 Контрольні лампочки

3 Температурний регулятор

4 Термометр/манометр

5 Головний вимикач

6 Силовий вимикач

7 Розширювальний бак (AG)

8 Ввід для підключення до приладу

9 Запобіжний клапан 

10 Насос

11 Зворотна лінія опалювального котла (RK)

12 Вставне з’єднання для контуру регулювання

13 Запобіжний обмежувач температури (STB)

14 Запобіжник системи керування

15 Повітряний клапан

16 Обшивка опалювального котла разом із ізоляцією 

17 Вимикач тиску води

18 Нагрівальні елементи

19 Пряма лінія опалювального котла (VK)

∞

14
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2.9 Технічні дані

Тип опалювального котла (потужність)

Пристрій

Tronic 
5000 H 

4

Tronic 
5000 H 

6

Tronic 
5000 H 

8

Tronic 
5000 H 

10

Tronic 
5000 H 

14

Tronic 
5000 H 

18

Потужність опалення кВт 3,96 5,94 7,92 9,9 13,86 17,82

Загальна потужність, макс. кВт 4,1 6,1 8,1 10,1 14,1 18,1

Загальний коефіцієнт 

корисної дії

% 99

Кількість ступенів 

потужності

— 2 3

Розподіл ступенів 

потужності

кВт 2—2 4—2 4—4 4—4—2 6—6—2 6—6—6

Напруга в мережі VAC 3 x 400/230 (+ 6 % / - 10 %)

Сила струму A 7 9 12 15 21 27

Вид захисту — IP40

Запобіжний клапан (½ ") бар 2,5

Максимально допустимий 

робочий тиск води

бар 2,5

Мін. робочий тиск бар 0,8

Макс. температура котла °C 90

Об’єм води в 

опалювальному котлі

л 9,5

Об’єм води в 

розширювальному баці 

(AG)

л 7

Підключення прямої лінії Дюйм G¾

Підключення зворотної 

лінії

Дюйм G¾

Вага (без води) кг 36 40

Ширина x Висота x 

Глибина

мм 555 x 674 x 268

Табл. 4 Технічні дані Tronic 5000 H 4 –  18
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Тип опалювального котла (потужність)

Пристрій

Tronic 
5000 H 

22

Tronic 
5000 H 

24

Tronic 
5000 H 

30

Tronic 
5000 H 

36

Tronic 
5000 H 

45

Tronic 
5000 H 

60

Потужність опалення кВт 21,78 23,76 29,7 35,64 44,55 59,4

Загальна потужність, макс. кВт 22,1 24,1 30,1 36,2 45,2 60,2

Загальний коефіцієнт 

корисної дії

% 99

Кількість ступенів 

потужності

— 4 (3)

Розподіл ступенів 

потужності

кВт 6+6—6—

4

6+6—6—

6

7,5+7,5—

7,5—7,5

12+6—12—

6

15+7,5—

15—7,5

15+15—

15—15

Напруга в мережі VAC 3 x 400/230 (+ 6 % / -10 %)

Сила струму A 33 36 45 53 67 88

Вид захисту — IP40

Запобіжний клапан (½ ") бар 2,5

Максимально допустимий 

робочий тиск води

бар 2,5

Мін. робочий тиск бар 0,8

Макс. температура котла °C 90

Об’єм води в 

опалювальному котлі

л 29,5

Об’єм води в 

розширювальному баці 

(AG)

л —

Підключення прямої лінії Дюйм G1

Підключення зворотної 

лінії

Дюйм G1

Вага (без води) кг 48 53 62

Ширина x Висота x 

Глибина

мм 615 x 852 x 332

Таб. 5 Технічні дані Tronic 5000 H 22 – 60
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3 Введення в експлуатацію

3.1 Перше введення в експлуатацію

B Перше введення в експлуатацію, заповнення та 

підписання протоколу введення в експлуатацію має 

здійснювати спеціалізоване підприємство.

Протокол уведення в експлуатацію знаходиться в 

посібнику з монтажу і технічного обслуговування.

УВАГА: Матеріальні збитки через 

неправильне перше введення в 

експлуатацію!

B Перше введення в експлуатацію 

повинні здійснювати кваліфіковані 

фахівці спеціалізованого підприємства.

УВАГА: Матеріальні збитки через 

надмірний тиск!

Під час опалення вода може витікати на 

запобіжному клапані контуру системи 

опалення та системи трубопроводів для 

гарячої води.

B У жодному разі не закривайте та не 

ущільнюйте запобіжні клапани.

УВАГА: Матеріальні збитки через 

неправильну експлуатацію! 

Введення в експлуатацію без достатньої 

кількості води призводить до зіпсування 

приладу.

B Опалювальний котел має 

експлуатуватися з достатньою кількістю 

води.

Опалювальний котел необхідно 

експлуатувати з мінімальним робочим 

тиском 0,8 бара. (  Розділ 2.9, стор. 8).
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4 Обслуговування опалювальної установки

4.1 Вказівки щодо експлуатації

Вказівки щодо техніки безпеки

B Потурбуйтеся про те, щоб опалювальний котел 

вводили в експлуатацію представники офіційних 

сервісних організацій.

B Слідкуйте за тим, щоб діти не перебували без 

нагляду в робочій області опалювального котла.

B Не залишайте та не зберігайте займисті матеріали на 

відстані ближче 400 мм від опалювального котла.

B Не кладіть займисті предмети на опалювальний 

котел.

B Користувач повинен дотримуватися інструкції з 

експлуатації.

B Користувачу дозволяється лише вмикати котел, 

встановлювати температуру на регулювальному 

приладі, вимикати опалювальний котел. Усі інші 

роботи повинні здійснювати кваліфіковані 

працівники спеціалізованого підприємства.

B У разі небезпеки появи вибух, полум’я, витоку 

відпрацьованих займистих газів чи пари 

(наприклад, під час наклеювання лінолеуму, PVC 

тощо) опалювальний котел забороняється 

експлуатувати.
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4.2 Огляд елементів управління
Блок керування дає змогу керувати роботою 

опалювальної установки чи опалювального котла.

Мал. 2 Блок керування Tronic 5000 H

1 Індикація статусу «Експлуатація»

2 Індикація статусу «Неполадка»

3 Індикація статусу «Мережа»

4 Температурний регулятор

5 Індикація температури та тиску

6 Вибір ступенів потужності 

7 Головний вимикач «Увімк.»

8 Головний вимикач «Вимк.»

∞

∞

1 3
2 1 3

2

4

5

6

7

8

6 720 647 615-42.2ITL
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4.3 Регулювання опалення
Опалювальна установка регулюється за допомогою 

зовнішнього регулятора температури приміщення 

(додаткове обладнання). 

Залежно від типу електричного підключення він 

вмикає перший ступінь потужності та опалювальний 

насос. Бажана температура лінії подачі 

встановлюється за допомогою регулятора 

температури котла. 

Залежно від типу опалювальний котел має різні ступені 

потужності, котрі можна вмикати та вимикати за 

допомогою блоку керування. Перший ступінь 

потужності регулюється за допомогою температурного 

регулятора, а інші ступені потужності необхідно 

вмикати чи вимикати вручну за допомогою силового 

вимикача.

Показовими параметрами для опалювального котла 

Tronic 5000 H 10 є:

• обидва вимикачі вимкнено = 4 кВт

• лівий вимикач увімкнено = 6 кВт

• правий вимикач увімкнено = 8 кВт

• обидва вимикачі увімкнено = 10 кВт

4.3.1 Увімкнення опалювального котла

Переконайтеся, що світиться індикація статусу 

«Мережа».

B Контролюйте індикацію тиску ( мал. 2 [5]) та 

переконайтеся, що робочий тиск перебуває в 

межах прибл. 1 бар ( розділ 5.2, стор. 15).

B Увімкніть головний вимикач ( мал. 2 [7]).

Світиться індикація статусу «Експлуатація».

B Встановіть бажану температуру за допомогою 

температурного регулятора ( мал. 2 [4]).

4.3.2 Регулятор температури приміщення

Під час використання температурного регулятора 

необхідно встановити його в головному приміщенні. 

Температурне регулювання всіх приміщень, що 

обслуговуються опалювальною системою, 

встановлюється після дистанційного керування. 

Радіатори в головному приміщенні не потрібно 

оснащувати термостатичними клапанами. В іншому 

випадку термостатичні вентилі завжди мають бути 

відкритими. Усі радіатори в інших приміщеннях мають 

бути оснащені термостатичними клапанами.

4.3.3 Збій в режимі опалення

Під час короткочасного збою в режимі опалення 

необхідно зменшити температуру котла за допомогою 

регулятора температури котла. 

Для уникнення замерзання опалювальної установки 

забороняється встановлювати температуру котла 

нижче 5 °C. 

У разі триваліших збоїв в режимі опалення необхідно 

вимкнути опалювальний котел ( розділ 4.4).

4.4 Виведення опалювального котла з 
експлуатації

B Установіть головний вимикач ( мал. 2 [7]) на блоці 

керування в положення «0» (Вимк.).

B Оберігайте опалювальну установку від замерзання. 

Повністю опорожніть усі водопровідні 

трубопроводи.

Коли фактичний ступінь потужності не 

досягає бажаної температури приміщення, 

вмикається наступний ступінь потужності.

У котлів типу Tronic 5000 H 4 — 8 правий 

вимикач ступенів потужності не 

приводиться в дію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Матеріальні збитки 

через замерзання!

Якщо опалювальна установка не 

експлуатується, під час морозу вона може 

замерзнути.

B Оберігайте опалювальну установку від 

замерзання.

B У разі виникнення небезпеки 

замерзання та під час простою 

опалювального котла, необхідно 

спустити воду з установки.

Під час довготривалого виведення з 

експлуатації можна заблокувати 

опалювальний насос.
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4.5 Запобіжний обмежувач температури 
(STB)

У разі перевищення максимально допустимої 

температури лінії подачі запобіжний обмежувач 

температури (STB) блокує подачу енергії. Одночасно 

вимикається головний вимикач і згасає контрольна 

лампочка «Експлуатація». Для розблокування та 

повторного пуску необхідно усунути неполадку та 

зменшити температуру нижче 70 °C.

Запобіжний обмежувач температури спрацьовує у 

таких випадках:

• у разі недостатньої кількості води в опалювальній 

установці,

• у разі недостатнього забору тепла.

Розблокування запобіжного обмежувача 
температури (STB)

B Почекайте, поки опалювальний котел охолоне.

B Зніміть захисний ковпачок із запобіжного 

обмежувача температури (STB).

B Натисніть кнопку усунення неполадок запобіжного 

обмежувача температури (STB) [2].

B Надійно закрутіть захисний ковпачок.

B Переконайтеся, що всі запобіжні пристрої 

функціонують правильно.

B Увімкніть головний вимикач.

Мал. 3 Розблокування запобіжного обмежувача температури (STB)

1 Запобіжник системи керування

2 Розблокування запобіжного обмежувача температури 

(STB)

2

6 720 647 615-13.1ITL

1
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5 Техобслуговування та чищення

5.1 Чищення опалювального котла

B Очищуйте прилад ззовні вологою ганчіркою.

5.2 Перевірка робочого тиску, 
доливання води в систему опалення 
та спускання повітря з установки

Нова долита вода в системі опалення в перші дні 

втрачає багато об’єму, оскільки вона має значний 

вміст газів. Внаслідок цього утворюються повітряні 

пробки, що заважають нормально функціонувати 

системі опалення. 

5.2.1 Перевірка робочого тиску

B На початковому етапі щодня перевіряйте щодня 

робочий тиск в новій опалювальній установці. 

За потреби долийте воду в систему опалення та 

видаліть повітря.

B Після цього необхідно щомісяця перевіряти 

робочий тиск. За потреби долийте воду в систему 

опалення та видаліть повітря.

B Перевірте робочий тиск. Якщо мінімальний 

робочий тиск установки опускається нижче 

значення, вказаного у таблиці 6, необхідно долити 

воду.

B Залити воду в систему опалення.

B Випустіть повітря з опалювальної установки.

B Заново перевірити робочий тиск.

НЕБЕЗПЕКА: Існує загроза життю через 

ураження електричним струмом!

У разі дотику до частин, що знаходяться під 

напругою, виникає безпосередня 

небезпека для життя внаслідок ураження 

струмом.

B Усі електромонтажні роботи на 

опалювальному котлі повинні 

проводити лише кваліфіковані фахівці з 

електрообладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Матеріальні збитки 

через неправильне техобслуговування! 

Несистематичне чи неправильне 

техобслуговування опалювального котла 

може призвести до пошкоджень та 

зіпсування опалювального котла та втрати 

права на гарантійний ремонт.

B Потурбуйтеся про регулярне, 

комплексне та кваліфіковане 

техобслуговування опалювальної 

установки.

B Захистіть електропровідні компоненти 

та пристрої керування від потрапляння 

води та вологи.

Ми радимо укласти договір зі 

спеціалізованим сервісним центром про 

технічне обслуговування та перевірку 

приладу та щорічно здійснювати 

техобслуговування приладу.

НЕБЕЗПЕКА: Небезпека для здоров’я 

через забруднення питної води!

B Дотримуйтеся місцевих норм та 

приписів щодо запобігання 

забруднення питної води (наприклад, 

через потрапляння води з опалювальної 

установки).

B Дотримуйтеся стандарту EN 1717.

Установіть мінімальний робочий тиск 

залежно від висоти установки! 

Попросіть Вашу фірму з опалення 

показати Вам, де можна доливати воду та 

запитайте, чи потрібно використовувати 

підготовлену воду.

Робочий тиск/якість води

Мінімальний робочий тиск 

(долити воду в разі зниження до 

мінімального значення)

________ бар

Встановлене значення робочого 

тиску (оптимальне значення)

________ бар

Максимальний робочий тиск 

опалювальної установки 

(тиск початку спрацьовування 

запобіжного клапана)

________ бар

Додаткова вода підготовлена Так/Ні

Табл. 6 Робочий тиск

(занотовується спеціалізованою фірмою з 

опалення)
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5.2.2 Доливання води в систему опалення та 
спускання повітря з установки

Представник Вашої фірми з опалення повинен 

показати, де в опалювальній установці знаходиться 

заливний та спускний кран для доливання води в 

систему опалення.

B Приєднаєте шланг до водопровідного крана.

B Надягніть заповнений водою шланг на наконечник 

крана для заповнення та спускання води. 

B Зафіксуйте шланг за допомогою скоби та відкрийте 

кран для заповнення та спускання води.

B Повільно заповнюйте опалювальну установку. При 

цьому стежте за показами тиску (на манометрі).

B Під час процесу доливання спустіть повітря із 

системи трубопроводів.

B Коли бажаного робочого тиску буде досягнуто, 

закрийте водопровідний і заливний та спускний 

крани.

B Якщо в результаті розповітрення робочий тиск 

падає, варто долити води.

B Відокремите шланг від заливного та спускного 

крана.

Видалення повітря з опалювального котла

Мал. 4 Видалення повітря з опалювального котла

B Повільно відкручуйте клапан для видалення повітря 

[1] та спустіть повітря з опалювального котла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Матеріальні збитки 

через температурні напруги!

Заповнення опалювальної установки в 

теплому стані може призвести до появи 

тріщин.

B Заповнювати опалювальну установку 

можна тільки в холодному стані 

(температура лінії подачі може 

становити щонайбільше 40 °C).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Матеріальні збитки 

через часте доливання додаткової води.

Часте доливання додаткової води до 

опалювальної установки, залежно від 

якості води, може призвести до 

пошкодження через корозію та утворення 

накипу.

B Перевірте опалювальну установку на 

герметичність і розширювальний бак на 

придатність до експлуатації.

Під час першого заповнення, доливання чи 

під час заміни води в системі опалення 

необхідно:

B дотримуватися вимог щодо води для 

заповнення.

6 720 647 615-14.1ITL
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6 Захист навколишнього середовища/утилізація

Захист навколишнього середовища є основою 

виробництва групи Bosch. 

Якість продукції, економічність та захист 

навколишнього середовища є для нас рівнозначними 

цілями. Закони та постанови про захист 

навколишнього середовища виконуються дуже чітко. 

Для захисту навколишнього середовища ми 

використовуємо найкращі з точки зору промисловості 

матеріали та технології.

Пакування

Під час пакування ми відповідно до особливостей 

місцевості беремо участь у систему використання, яка 

забезпечує повторне використання. Усі пакувальні 

матеріали, що використовуються, екологічно безпечні 

та придатні для подальшого використання.

Старий прилад

Старі прилади містять матеріали, які можуть бути знову 

використані.

Групи елементів легко відділяються та пластикові 

матеріали позначено. Таким чином можна сортувати 

блоки і піддавати їх повторному використанню чи 

утилізації відходів.
6 720 648 146 2011/03
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7 Функцыональні помилки та їх усунення

Усунення неполадок регулювання та 

гідравлічної системи має здійснювати 

авторизований сервісний центр.

Під час ремонту використовуйте лише 

оригінальні запчастини виробника.

Збій Опис Причина Захід

Опалювальний 
котел не реагує 
(навіть після 
ввімкнення 
головного 
вимикача)

Контрольна 
лампочка 
«Мережа», а також 
інші контрольні 
лампочки не 
світяться

Опалювальний котел 
знеструмлений

Можливо відбувся збій у мережі. 
Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Головний вимикач вимкнутий. Знову ввімкніть головний 
запобіжник опалювального 
котла.

Відсутній контакт із 
запобіжником системи 
керування (FU1/4AF/1500).

Вимкніть головний вимикач і 
замінити запобіжник.

Головний вимикач 
опалювального 
котла не можна 
ввімкнути

Опалювальний 
котел не 
вмикається чи 
відразу 
вимикається

Температура в опалювальному 
котлі надто висока (> 90 °C), 
спрацював запобіжний 
обмежувач температури. 

Зачекайте, доки опалювальний 
котел охолоне до прибл. 70 °C і 
скиньте спрацювання 
запобіжного обмежувача 
температури.

Зіпсований запобіжний 
обмежувач температури

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Зіпсований головний вимикач Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Головний вимикач 
вимикається або 
часто вимикається

Опалювальний 
котел нагрівається 
до надто високої 
температури та 
вимикається 
головний вимикач

Неправильно встановлений чи 
зіпсований запобіжний 
обмежувач температури 

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Зіпсований температурний 
регулятор на опалювальному 
котлі

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Замалий потік води в системі 
опалення

Виконайте чищення фільтра 
перед опалювальним котлом.
Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Замалий забір тепла Потурбуйтеся про достатній 
забір тепла (наприклад, 
відкрийте клапани радіаторів).
Увімкніть котел на меншу 
потужність.

Опалювальний насос 
заблокований чи зіпсований 

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Опалювальний 
котел не опалює та 
насос не працює

Контрольні 
лампочки «Мережа» 
та «Неполадка», а 
також контрольна 
лампочка 
«Експлуатація» не 
світяться

Надто низький тиск води в 
системі опалення.

Долийте воду в систему 
опалення, щоб тиск становив 
прибл. 1 бар.

Зіпсований вимикач тиску води Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Табл. 7 Збої в роботі
6 720 648 146 2011/03
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Опалювальний 
котел не опалює чи 
опалює недостатньо 
та опалювальний 
насос не працює

Контрольна 
лампочка «Мережа» 
світиться, а 
контрольні 
лампочка 
«Неполадка» та 
«Експлуатація» не 
світяться

Встановлена температура на 
регуляторі температури 
приміщення надто низька

Підвищіть температуру на 
регуляторі температури 
приміщення.

Зіпсований регулятор 
температури приміщення

Замініть батарейки в регуляторі 
температури приміщення.
Зв’яжіться із сервісною 
службою.

Відсутній сигнал блоку 
керування

Перевірте дистанційне 
керування (сигнал HDO).
Зв’яжіться із сервісною 
службою.

Встановлена температура на 
температурному регуляторі 
опалювального котла надто 
низька

Підвищте температуру на 
температурному регуляторі.

Зіпсований температурний 
регулятор на опалювальному 
котлі

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Опалювальний 
котел недостатньо 
нагріває

Контрольні 
лампочки «Мережа» 
та «Експлуатація», а 
також контрольна 
лампочка 
«Експлуатація» не 
світяться 
Котел не нагріває 
воду в системі 
опалення (об’єкт) 
до необхідної 
температури.

Потужність котла в системі 
опалення встановлена 
неправильно.

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Встановлений ступінь потужності 
на пульті керування надто 
низький

Увімкніть наступний або всі 
ступені потужності.

Ступені потужності не 
вмикаються. 
Зіпсована пускова установка.

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Ступені потужності не 
вмикаються. 
Зіпсоване реле.

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Ступені потужності не 
вмикаються.
Зіпсований нагрівальний 
елемент.

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Тимчасово зникає мережеве 
живлення (відсутня фаза)

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Котел опалює, але 
дуже повільно

Підвищений рівень 
шуму під час 
експлуатації

Повітря в опалювальному насосі Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Повітря в системі опалення чи в 
теплообміннику

Видаліть повітря з системи 
опалення за допомогою клапана 
для видалення повітря.

Замалий потік води в системі 
опалення

Зв’яжіться із сервісним 
центром.

Збій Опис Причина Захід

Табл. 7 Збої в роботі
6 720 648 146 2011/03




	Çì¸ñò
	1 Âêàç¸âêè ùîäî ïîØñíåííØ ñèìâîë¸â òà òåõí¸êè áåçïåêè
	1.1 ÏîØñíåííØ ñèìâîë¸â
	Âêàç¸âêè ùîäî òåõí¸êè áåçïåêè
	Âàæëèâà ¸íôî²ìàö¸Ø
	·íø¸ ñèìâîëè

	1.2 Âêàç¸âêè ùîäî òåõí¸êè áåçïåêè
	2 Äàí¸ ï²î ï²èëàä
	2.1 ÎãëØä òèï¸â
	2.2 Ï²àâèëà âèêî²èñòàííØ
	2.3 Óòèë¸çàö¸Ø
	2.4 Âêàç¸âêè ùîäî åêñïëóàòàö¸¿
	2.5 Àíòèô²èçè òà ¸íã¸á¸òî²è
	2.6 Ì¸í¸ìàëüí¸ â¸äñòàí¸ òà çàéìèñò¸ñòü áóä¸âåëüíèõ ìàòå²¸àë¸â
	2.7 Ô¸²ìîâà òàáëè÷êà
	2.8 Îïèñ âè²îáó
	2.9 Òåõí¸÷í¸ äàí¸

	3 ÂâåäåííØ â åêñïëóàòàö¸ 
	3.1 Ïå²øå ââåäåííØ â åêñïëóàòàö¸ 

	4 ÎáñëóãîâóâàííØ îïàë âàëüíî¿ óñòàíîâêè
	4.1 Âêàç¸âêè ùîäî åêñïëóàòàö¸¿
	Âêàç¸âêè ùîäî òåõí¸êè áåçïåêè

	4.2 ÎãëØä åëåìåíò¸â óï²àâë¸ííØ
	4.3 Ãåãóë âàííØ îïàëåííØ
	4.3.1 Óâ¸ìêíåííØ îïàë âàëüíîãî êîòëà
	4.3.2 ÃåãóëØòî² òåìïå²àòó²è ï²èì¸ùåííØ
	4.3.3 Çá¸é â ²åæèì¸ îïàëåííØ

	4.4 ÂèâåäåííØ îïàë âàëüíîãî êîòëà ç åêñïëóàòàö¸¿
	4.5 Çàïîá¸æíèé îáìåæóâà÷ òåìïå²àòó²è (STB)
	ÃîçáëîêóâàííØ çàïîá¸æíîãî îáìåæóâà÷à òåìïå²àòó²è (STB)


	5 ÒåõîáñëóãîâóâàííØ òà ÷èùåííØ
	5.1 °èùåííØ îïàë âàëüíîãî êîòëà
	5.2 Ïå²åâ¸²êà ²îáî÷îãî òèñêó, äîëèâàííØ âîäè â ñèñòåìó îïàëåííØ òà ñïóñêàííØ ïîâ¸ò²Ø ç óñòàíîâêè
	5.2.1 Ïå²åâ¸²êà ²îáî÷îãî òèñêó
	5.2.2 ÄîëèâàííØ âîäè â ñèñòåìó îïàëåííØ òà ñïóñêàííØ ïîâ¸ò²Ø ç óñòàíîâêè
	ÂèäàëåííØ ïîâ¸ò²Ø ç îïàë âàëüíîãî êîòëà



	6 Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñå²åäîâèùà/óòèë¸çàö¸Ø
	ÏàêóâàííØ
	Ñòà²èé ï²èëàä

	7 Ôóíêöûîíàëüí¸ ïîìèëêè òà ¿õ óñóíåííØ



<<
  /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


