
ARGUS Tilstedeværelse master med IR, relæ© Merten 2009V5510-561-0001/13

– Overflademonteret underlag til ARGUS 
Tilstedeværelse (Art.nr. MTN550619)

– IR-fjernbetjening Distance 2010 (Art.nr. MTN570222)
– PlusLink Expander (Art.nr. CCTDT5130)

¼ FARE 
Fare for alvorlige skader på udstyret og fysis-
ke kvæstelser, f.eks. fra brand eller elektrisk 
stød, pga. ukorrekt elektrisk installation.
En sikker elektrisk installation kan kun garante-
res, hvis den ansvarlige har den grundlæggende 
viden på følgende områder:
• Tilslutning til installationsnetværker
• Tilslutning af forskellige elektriske apparater
• Trækning af elektriske kabler
Det er normalt kun kvalificerede fagfolk, som er 
uddannet inden for elektrisk installationsteknolo-
gi, der har disse kvalifikationer og denne erfaring. 
Hvis disse minimumskrav ikke overholdes eller 
på nogen som helst måde ikke respekteres, vil I/
du som de/den eneste blive holdt ansvarlig(e) for 
alle skader på udstyret eller fysiske kvæstelser, 
som måtte resultere heraf.

¼ FARE
Livsfare på grund af elektrisk stød.
PlusLink er strømførende, selv om apparatet er 
slukket. Afbryd altid apparatet fra forsyningen ved 
hjælp af sikringen i det indgående kredsløb, før 
der arbejdes på apparatet. Hvis én eller flere 
PlusLink-linjer er separat sikret i installationen, er 
de ikke elektrisk isoleret fra hinanden. I dette til-
fælde skal du bruge PlusLink Expander.

½ Forsigtig
Apparatet kan blive beskadiget.
Spændingsdifferentialet mellem forskellige faser 
kan ødelægge apparatet. Alle tilsluttede appara-
ter til én eller flere PlusLink-linjer skal tilsluttes 
den samme fase.

ARGUS Tilstedeværelse master med IR, 
relæ
Betjeningsvejledning

ARGUS Tilstedeværelse master 
med IR, relæ 1-kanals
Art.nr. MTN5510-1119

ARGUS Tilstedeværelse master 
med IR, relæ 2-kanals
Art.nr. MTN5510-1219

Tilbehør

Af hensyn til din sikkerhed

da
ARGUS Tilstedeværelse master med IR-relæ (betegnes 
nedenfor som ARGUS) er en tilstedeværelsesdetektor til 
indendørs loftsmontering. ARGUS består af et sensor-
modul og en relækontaktindsats (betegnes nedenfor 
som indsats). ARGUS kan enten monteres i en plan-
monteret stikdåse eller i et overflademonteret hus (leve-
res som ekstraudstyr). Den detekterer bevægelige 
varmekilder (f.eks. mennesker) inden for et indstilleligt 
detekteringsområde og starter en trappelysfunktion.
Maksimum-detekteringsradius er ca. 7 m. Detekterings-
vinklen er 360°. Så længe der detekteres en bevægelse, 
forbliver de tilsluttede belastninger tændt. Den indstilleli-
ge overskridelsestid begynder kun, når der ikke detekte-
res yderligere bevægelser (triggerfunktion).
Sensormodulet er udstyret med en lyssensor med en in-
dstillelig lysstyrketærskel, så lyset kun tændes under en 
specificeret lysstyrketærskel (bevægelsesdetektorfunk-
tion). Hvis der er tilstrækkeligt naturligt lys, gør tilste-
deværelsesfunktionen det muligt for sensormodulet at 
slukke lyset, selv om en person er tilstede.

| Den specificerede detekteringsradius og lysstyr-
ketærskel henviser til gennemsnitlige forhold og 
en anbefalet monteringshøjde på ca. 2,50 m og er 
derfor vejledende værdier. Området kan variere 
meget, når temperaturen svinger. 

Du kan skifte mellem "automatisk modus", "24 h tændt"- 
og "24 h slukket"-modus via en IR-fjernbetjening.

Indsatsen gør det muligt at tænde og slukke for trappely-
set.

Indsatsen gør det muligt at koble ohmske, induktive og 
kapacitive belastninger pr. kanal.
Indsatsen har også en (1-kanals-indsats) eller to (2-ka-
nals-indsats) PlusLink-indgange, som kan bruges til 
betjening af kanalerne fra et andet sted. Indsatsen instal-
leret med sensormodulet er modtagerenheden og styres 
via PlusLink (PL) af sendeenheden.
Sendeenheder er f.eks.. 
• ARGUS Tilstedeværelse slave
• Sideregulering Plus, 2-kanals
• Mekaniske afbrydere
• Eksterne sensorer

For at kunne bruge PlusLink kræves der en separat leder 
i installationen. 

½ FORSIGTIG
Indsatsen kan blive beskadiget!
• Anvend altid indsatsen i overensstemmelse 

med de angivne tekniske data.
• Slut kun indsatsen til en sinusformet netspæn-

ding. Den kan ødelægges, hvis den bruges 
med lysdæmpere eller invertere.

Information om ARGUS 
Tilstedeværelse master

• Relækontaktindsats, 
1-kanals

Sensormodul: 
lysstyrke-afhængig trappe-
lysfunktion

• Relækontaktindsats, 
2-kanals

Sensormodul: 
Kanal 1: Lysstyrke-afhæn-
gig trappelysfunktion
Kanal 2: Lysstyrke -uaf-
hængig trappelysfunktion

Anbefalede kabler til PL-
installation

Maksimum total-ka-
bellængde i en PL-linje

NYM-J 4x1.5 mm2 80 m
NYM-J 5x1.5 mm2 65 m
| Bevægelses-/tilstedetværelsesdetektorer er ikke 
egnede til anvendelse som komponenter i et 
alarmsystem.

| Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer kan ud-
løse falske alarmer, hvis installationsstedet er ble-
vet valgt uheldigt.

Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer tændes, så 
snart de registrerer en varmekilder, der bevæger sig. Det 
kan være en person, men også dyr, træer, biler eller 
forskelle i temperaturer i vinduer. For at undgå falske 
alarmer skal installationsstedet vælges, så uønskede 
varmekilder ikke kan registreres (se afsnittet „Valg af in-
stallationsstedet“). 

Forside:

A Rød LED (i testmodus)
B Grøn LED (til 24-h trappelyskreds)

Bagside:

A Modulinterface
B DIP-kontakter

1: Tilstedeværelsesfunktion / bevægelsesdetektor-
funktion
2: 24 h trappelyskreds
3: Forvarsel for kanal 1
4: ingen funktion

C Potentiometer til overskridelsestid kanal 1
D Potentiometer til lysstyrketærskel
E Potentiometer til følsomhed
F Potentiometer til overskridelsestid kanal 2

Brug af sensormodul med 
alarmsystemer

Tilslutninger, displays og 
betjeningselementer
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• Montér kun sensormodulet i positioner, som gør det 
muligt at overvåge området optimalt. 

• Installér sensormodulet på loftet og midt i rummet, hvis 
det er muligt.

• Installér ikke sensormodulet på hældninger eller væg-
ge.

• Installér sensormodulet mindst 0,5 m fra lys.
• Den anbefalede monteringshøjde er 2,50 m. En hvil-

ken som helst monteringshøjde, som afviger herfra, 
påvirker detekteringsområdet.

• Maksimumområde for detektering af sensormodulet: 
360°-vinkel for detektering, cirka 7 m detekteringsradi-
us. 

• Indendørs-/udendørsområde for detektering
– Indendørsområde for detektering (ca. 6 m radius): 

bevægelsesdetektering af en siddende person på 
grund af mindre bevægelse

– udendørsområde for detektering (ca. 7 m radius): 
bevægelsesdetektering af en gående person på 
grund af større bevægelse

• For at sikre en fortsat overvågning af f.eks. en lang 
gang skal detekteringsområderne for de enkelte mo-
duler overlappe hinanden.

• Bevægelses-/tilstedeværelsesdetektorer detekterer 
alle objekter, som udsender varme. Du bør vælge et 
installationssted, som ikke er årsag til at der detekte-
res uønskede varmekilder, f.eks.:
– Tændte lamper i detekteringsområdet
– Åben ild (f.eks. ildsteder)
– Bevægelige gardiner etc., som forårsager forskelli-

ge temperaturer i omgivelserne på grund af kraftigt 
sollys

– Vinduer, hvor påvirkningen fra skiftevis sollys og 
skyer kan medføre hurtige ændringer i temperatu-
ren

– Store varmekilder (f.eks. biler), som detekteres gen-
nem vinduer.

– Soloplyste rum med reflekterede genstande (f.eks. 
gulvet), som kan være årsag til en hurtig ændring af 
temperaturen.

– Vinduesruder opvarmet af sollys
– Hunde, katte osv.

• For at forebygge fejldrift skal indsatsen installeres i en 
vindafskærmet planmonteret stikdåse. Med planmon-
terede stikdåser og rørkablingssystemer kan luft-
strømningen på bagsiden af udstyret udløse 
sensormodulet.

• Undgå direkte sollys. Det kan i ekstreme tilfælde 
ødelægge føleren.

Valg af installationssted

12,0 m

2,5 m

14,0 m
Der kræves ledningsforbindelse af ind-
satsen (1-kanals) til programmet
Indsats som selvstændig enhed
(optionalt med mekanisk afbryder via PlusLink)

A Relækontaktindsats, 1-kanals
B Mekanisk afbryder (udløsermodus), optional

Der kræves ledningsforbindelse af ind-
satsen (2-kanals) til programmet
Indsats som selvstændig enhed
(optionalt med mekanisk afbryder via PlusLink)

A Relækontaktindsats, 2-kanals
B Mekaniske afbrydere (udløsermodus), optionale

Installation af ARGUS
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Montering af ARGUS

A Planmonteret stikdåse
B Overflademonteret hus til ARGUS Tilstedeværelse 

(tilbehør)
C Indsats
D Skruer (leveres med overflademonteret hus)
E Sensormodul

| Når netspændingen er sluttet til, tænde sensor-
modulet kanal 1 i 30 sek., og derefter slukkes den 
igen. Kanal 2 bliver ved med at være slukket. I lø-
bet af de følgende 2 sek., reagerer sensormodu-
let ikke på nogen bevægelse. Når denne 
opstartsperiode er gået, er sensormodulet klar til 
drift.
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På bagsiden af sensormodulet kan potentiometeret bru-
ges til indstilling af sensormodulets følsomhed, lysstyr-
ketærskel og overskridelsestid.
Øvrige mulige indstillinger med DIP-afbrydere:

Indstilling af følsomheden

1 Aktivér testmodus, og indstil lysstyrketærsklen til 
"uendelig".

Den røde LED lyser, når der registreres en bevægelse.
2 Indstil følsomheden til uendeligt (maks. 7 m detek-

teringsradius).
3 Gå rundt på det overvågede område, og tjek, om 

sensormodulet tænder som ønsket. Justér lysstyr-
ken ved behov.

Indstilling af lysstyrketærsklen

4 Indstil den ønskede lysstyrketærskel til uendeligt.. 
Sensormodulet skifter ned under den indstillede lys-
styrketærskel.

5 Kontrollér, at sensormodulet skifter ved den ønske-
de/indstillede lysstyrke. Justér  lysstyrketærsklen 
ved behov.

| Kombineret med en 2-kanals-indsats gælder lys-
styrketærsklen kun for kanal 1. Kanal 2 skifter al-
tid uafhængigt af lysstyrken

Indstilling af sensormodulet

Pos. ON 
(øverste)

Pos. OFF 
(nederste)

DIP 1 Tilstedeværelsesfunkti-
on

Aktiv Inaktiv

DIP 2 24 h trappebelysnings-
kreds via PlusLink

24 h "ON" 24 h "ON" 
eller 24 h 
"OFF"

DIP 3 Forvarsel for kanal 1 Aktiv Inaktiv
DIP 4 Ingen funktion

Detekterer bevægelser i mørket (ca. 10 lux).

Detekterer bevægelser i dagslys (ca. 1000 lux).

Detekterer bevægelse uafhængigt af lysstyr-
ken
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2min

30min

Sensi-
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Justering af trappelysfunktion
Du kan indstille trappelysfunktionens type (uden/med 
forvarsel) og overskridelsestiden.
Ved indstilling af overskridelsestiden skal du angive, 
hvor lang tid den tilsluttede belastning skal være tilkoblet 
(konstant fra 10 sek. til 30 sek.). I tilfælde af en 2-kanals-
indsats kan overskridelsestiden indstilles separat for 
begge kanaler.
Forvarslet viser, at overskridelsestiden er gået Belast-
ningerne slukkes kort og tændes derefter igen. Belast-
ningerne slukkes, når forvarselstiden er gået (30 sek., 
kan ikke indstilles).
1 Vælg trappelysfunktionens type, og indstil overskri-

delsestiden.

Trappelysfunktion uden forvarsel

A Tænd/sluk uden forvarsel
B Overskridelsestid

Trappelysfunktion med forvarsel

A Tænd/sluk med forvarsel
B Overskridelsestid
C Forvarselstid (30 sek., kan ikke indstilles)

| Forvarslet gælder kun for kanal 1.

Indstilling af overskridelsestid for kanal 2
Ved brug af en 2-kanals-indsats kan overskridelsestiden 
for kanal 2 indstilles med et separat potentiometer. Den 
indstillelige tid afviger fra den til kanal 1.

Aktivering/deaktivering af tilstedevæ-
relsesfunktionen
I tilfælde af lysstyrkeafhængig bevægelsesdetektering 
overvåger sensormodulet konstant lysstyrken i rummet 
og sammenligner den med den indstillede lysstyr-
ketærskel. Hvis der er tilstrækkeligt naturligt lys, slukker 
sensormodulet lyset, selv om en person er tilstedevæ-
rende.
Sensormodulets tilstedeværelsesfunktion er aktiveret 
som en fabriksstandard. Du kan deaktivere funktionen 
("OFF") og aktivere den igen ("ON") med DIP-kontakt 1.

Når tilstedeværelsesfunktionen er deaktiveret, fortsætter 
sensormodulet med at udføre bevægelsesdetektorfunk-
tionen.
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Justering af 24 h trappelyskreds
DIP-kontakt 2 kan bruges til at indstille en 24-timers trap-
pelyskreds, som du kan hente fra et andet sted via Plus-
Link.
Følgende muligheder er til rådighed hertil:
• DIP 2 "ON": Tænder kun trappelyset i 24 h via PL
• DIP 2 "OFF": Tænder/slukker trappelyset i 24 h via PL

| DIP-kontakterne påvirker ikke IR-funktionen.

Du kan skifte mellem sensormodulets tre funktioner ved 
tryk på taste 10 på IR-fjernbetjeningen B. 

• Auto-funktion: Sensormodulet er i automatisk funkti-
on og tænder for belastningen, når der detekteres en 
bevægelse og slukker derefter igen, når overskridel-
sestiden er gået.

• 24 h "ON": Belastningen tændes permanent i 24 h 
(ingen bevægelsesdetektering). Den grønne LED A 
lyser.

• 24 h "OFF": Belastningen slukkes permanent i 24 h 
(ingen bevægelsesdetektering). Den grønne LED A 
lyser.

Betjening af sensormodulet med en 
IR-fjernbetjening
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Styrer belastninger fra en anden place-
ring via PlusLink med:
• ARGUS Tilstedeværelse slave
• Sideregulering Plus, 2-kanals
• Mekanisk afbryder

Eksempel på global styring via ARGUS 
Tilstedeværelse slave.

| Global styring via PlusLink er mulig med en AR-
GUS Tilstedeværelse slave. 

Hvis ARGUS Tilstedeværelse slave A detekterer en be-
vægelse, sender den en udløserkommando til alle lokale 
sensormoduler B i PL-linjerne. 
De lokale sensormoduler B kontrollerer omgivelsernes 
lysstyrke. Trappelysfunktionen starter kun, hvis lysstyr-
ken er under den indstillede lysstyrketærskel.

A ARGUS Tilstedeværelse slave
B ARGUS Tilstedeværelse master i PL-linje 1

| Bemærk:
• På centralindsatsen sender sensormodulet al-

tid uafhængigt af lysstyrken.
• Sensormodulets DIP-kontakter fungerer ikke i 

centralindsatsen.

Eksempel på to ARGUS Tilstedeværelse slave i 
PL-linjen

A ARGUS Tilstedeværelse slave
B ARGUS Tilstedeværelse master i PL-linje

Styring af displaymodulet fra et andet 
sted
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Tekniske data
Indsats
Nom. spænding: AC 220/230 V ∼, 50/60 Hz
Nom. strøm: 10 AX, cosφ = 0.6
Koblingskapacitet pr. 
kanal

Glødelamper: 2200 W
HV-halogenlamper: 2000 W
Lavspændingshalo-
genlamper med viklet 
transformer: 500 VA
Elektroniske 
transformere: 1050 W
Kapacitiv belastning: 10 A, 140 µF
Energisparepærer: 100 VA
Motoreffekt: 1000 VA

MTN5510-1219: Hvis kanal 1 er belastet med 10 A, må 
kanal 2 kun belastes med 4 A. Den totale belastning på 
begge kanaler må ikke overskride 14 A.

Neutral leder: Påkrævet
Udgange

MTN5510-1119: 1 sluttekontakt
MTN5510-1219: 2 sluttekontakter

Tilslutningsterminaler: Skrueterminaler til maks. 2x 
2,5 mm2 eller 2x 1,5 mm2

Beskyttelse
Brug kun følgende brydekontakter:

MTN5510-1119 MTN5510-1219
Schneider 
Electric 10 A 23614 16 A 23617
ABB 10 A S201-B10 16 A S201-B16
ABL Sursum 10 A B10S1 16 A B16S1
Hager 10 A MBN110 16 A MBN116
Legrand 10 A 03268 16 A 03270
Siemens 10 A 5SL61106 16 A 5SL61166

Sensormodul
Detekteringsvinkel: 360°
Antal niveauer: 6
Antal zoner: 136
Antal tilstedeværel-
sesdetektorer: 4
Anbefalet monte-
ringshøjde: 2,50 m
Område (kan indstil-
les under "Følsom-
hed"): Maks. cirka 7 m detekteringsradius
Lysstyrketærskel: Ca. 10 lux til ca. 1000 lux (kan in-

dstilles uendeligt), lysstyrke uaf-
hængig

Overskridelsestid 
kanal 1: Ca. 10 sek. til ca. 30 min. (kan in-

dstilles uendeligt), testmodus (1 
sek.)

Overskridelsestid 
kanal 2: Ca. 5 min. til ca. 2 timer (kan ind-

stilles uendeligt), OFF
Displayelementer: 1 rød LED

1 grøn LED
DIP-kontakter: 1: Tilstedeværelsesfunktion / be-

vægelsesdetektorfunktion
2: 24 h trappelyskreds
3: Forvarsel for kanal 1
4: ingen funktion

Tilslutning: Modulinterface med 8 stikben
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Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har te-
kniske spørgsmål. 
www.schneider-electric.com

Schneider Electric Industries SAS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 10
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /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 (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0028004200610073006900650072007400200061007500660020002200470052004F005F005000720069006E0074005F00440039005F00770076003100220020005000440046002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020006600FC00720020005000720069006E0074002D005000440046002000450072007A0065007500670075006E00670020006600FC00720020004F006600660073006500740064007200750063006B002000370030004C002F0063006D0020005200610073007400650072002000610075007300200043006F006D0070006F0073006900740065002D0050006F00730074005300630072006900700074002D004400610074006500690065006E002E002000560065007200770065006E00640075006E00670020006600FC0072002000560065007200730069006F006E0020004100630072006F006200610074002000440069007300740069006C006C0065007200200039002E0078002000500072006F0066002E0020002800470072006F006E0065006E006200650072006700200047006D006200480020002600200043006F002E0020004B00470029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /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 true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0031003000300025002000560065006B0074006F007200200032003400300030007000700069>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


