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1 - 1

kuva pakkauksesta

1 - 2

Sallitut säilytysolosuhteet: -10 °C – 50 °C, kosteus 50–85 %, ei-tiivistyvä.

1 - 3

Keskuslämmitys
Noudata asianmukaisia maakohtaisia standardeja ja sovellettavia säädöksiä.
Älä ylitä suurinta sallittua käyttöpainetta ja -lämpötilaa.

Paloturvallisuus

1 Ilmaverhokojeen purkaminen pakkauksesta, tarkastus vaurioiden varalta 
kuljetuksen ja säilytyksen jälkeen

Ilmaverhokojeen jatkokuljetukseen ja/tai käsittelyyn saa käyttää vain alkuperäistä pakkausta. 
Pakkaus on testattu, ja muunlaisten pakkausten käyttö voi vaurioittaa ilmaverhokojetta.

Käytä laitteen kuljetukseen ja käsittelyyn vain sellaisia välineitä, joiden nostokapasiteetti on 
riittävä; ainoastaan ammattihenkilöstö saa käsitellä laitetta.

Pakkaus puretaan 
löysäämällä 

ilmaverhokojeen 
sivulevyillä olevat 

teräskiinnittimet. Älä 
vaurioita pakkausta ja 

pura pakkaus osa 
kerrallaan.          

Ilmaverhokojeen purkaminen pakkauksesta, tarkastus vaurioiden 
varalta kuljetuksen jälkeen 

Ilmaverhokojeen säilytystä ja kuljetusta koskevat suositukset

Noudata asianmukaisia maakohtaisia voimassa olevia standardeja ja sovellettavia säädöksiä. 
Sijoita laite 150 mm:n päähän luokkien B1, C1 ja C2 syttyvistä materiaaleista sekä 400 mm:n 
päähän helposti syttyvistä materiaaleista (luokka C3) ja 1000 mm:n päähän, mikäli ne ovat 
puhallussuuntaan (laitteen ilmanpoistoaukot).

Tarkista huolellisesti vastaanoton yhteydessä, joka on oleellinen osa toimitusta, että kaikki tiedot 
ovat oikein. Tarkista, että osat, jotka on merkitty ylimääräisiksi lisävarusteiksi (eivät ole osa 
laitetta, eikä niitä siksi ole sisäänrakennettu), on toimitettu täydellisesti (tavallisesti pakattu 
erikseen) ja että ne ovat ehjät. Vaurioista on heti ilmoitettava kuljettajalle ja Serocon 
myyntitoimistoon ja niistä on mainittava kuljetusasiakirjoissa.

Turvallisuusohjeet

Kiinnitä huomiota maakohtaisiin voimassa oleviin lakeihin ja määräyksiin. Ilmaverhokoje on 
irrotettava verkkovirrasta aina, kun tehdään huoltotöitä. Ilmaverhokojeen tai sen osien liitäntöjen 
ja maadoituksen on noudatettava määräyksiä. Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on 
sähköalan koulutus ja sähköluvat.

Noudata ilmaverhokojeeseen kiinnitetyissä merkinnöissä olevia ohjeita. Ilmaverhokojetta ei saa 
kallistaa eikä asettaa muihin kuin valmistajan suosittelemiin tai toimittamiin kuljetusasentoihin. 
Pakkaukseen on merkitty myös ilmaverhokojeen sarjanumero ja tyyppi helppoa tunnistusta varten.

Älä poista alkuperäistä pakkausta ennen lopullista asennusta (näin vältät ilmaverhokojeen ja 
pakkauksen vaurioitumisen). Turvallisuuden vuoksi käsittelyyn suositellaan vähintään 2 henkilöä.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Laitteen toiminnan tekniset edellytykset:

lämmönsiirtoaineen enimmäislämpötila 90 °C / enimmäispaine 1,6 Mpa
Ympäristön lämpötila enintään 40 °C / suojausluokka IP20
käyttöjännite 230 V - 50 Hz (ellei muuta jännitettä määritellä tilauksen yhteydessä)

Laite on suunniteltu tavanomaisiin ympäristöihin, joissa olosuhteet eivät ole ankarat.
Sisäänrakennetun suodattimen suodatusluokka (vain vesilämmitteiset ilmaverhot) on G2.

Asennus 
vaakasuuntaan – 

kattoon

Asennus 
vaakasuuntaan – 

seinälle
asennustyyppi A1, B, C asennustyyppi A2

A2 – sähkö- tai kylmäilmaverhon asentaminen 
seinälle; katso kappale A2

A1 – sähkö- tai kylmäilmaverhon asentaminen 
kattoon; katso kappale A1

B – tyypin B tuotesarjan kaikkien mallien 
asentaminen kattoon; katso kappale B

C – tyypin C tuotesarjan kaikkien mallien 
asentaminen kattoon (myös heikkoon kattoon); 

katso kappale C

3 Vakiomenetelmät ripustukseen, ilmaverhokojeen kiinnitys

Toimintaan voidaan käyttää joko huoneenlämpöistä kiertoilmaa tai sähköllä tai kuumalla vedellä 
lämmitettyä kiertoilmaa. Ilmastoiduissa tiloissa ilmaverhon käyttö voi säästää huomattavan osan 
tilojen jäähdytykseen liittyvistä kustannuksista. Verhon täydellinen toimivuus voidaan taata vain 
sillä edellytyksellä, että sitä kunnossapidetään jatkuvasti. Kuhunkin toiminnan kannalta oleelliseen 
osaan on helppo päästä ja huoltaa. Vaihtoehtoisesti voidaan osittain käyttää myös ulkoilmaa – 
katso Erityiset lisävarusteet.

2 Perustiedot tuotteesta ja sen käytöstä

Ilmaverho estää kylmää ilmaa pääsemästä lämmitettyyn tilaan (kesäisin se myös estää lämmintä 
ilmaa pääsemästä jäähdytettyihin tai ilmastoituihin tiloihin). Nämä ilmaverhot on tarkoitettu 
käytettäviksi tavanomaisissa ympäristöissä, joissa ei ole runsaasti kosteutta – moottorin 
suojausluokka on IP20. Ne eivät sovellu tiloihin, joissa on runsaasti pölyä tai jotka ovat erittäin 
kylmiä tai kuumia – sallittu lämpötila-alue on 5-40 °C!

D – tyypin D tuotesarjan kaikkien mallien 
asentaminen seinälle; katso kappale D

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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4 - 1

kuva A1

kuva A2

4 Laitteen asennus – ripustus tai kiinnitys

Asentaminen kattoon (A1), asentaminen seinälle (A2)

Ilmaverhokojeen kiinnitykseen toimitetaan: 2x – kiinnitystyyppi A, ruuvit, aluslevyt, betoniproppu 
(katso kuvat)

Asennustyyppi A1 on tarkoitettu kylmäilma- ja sähköverhoille (lämmönsiirtoaineen piiloliitäntä ei 
sovellu niille, ellei sitä ole tilattu). Ilmaverho asennetaan kahdesta sen koteloon etukäteen 
valmistellusta kohdasta. Kiinnityskohtien etäisyys ja kiinnityskorkeus (koskee A1:ta) määritellään 
tarkasti tilauksessa. Kiinnityskohdat ovat käytettävissä ilmaverhokojeen ulkopuolelta. Mittaa 
kiinnityskohdat kattoon, poraa reiät proppuja varten ja kiinnitä toimitetuilla liitäntätarvikkeilla. Ota 
huomioon kattokiinnityksen suorakulmaisuus (jos pinta on epätasainen, kiinnitystä on 
pohjustettava aluslevyillä, jotka eivät sisälly toimitukseen).

Tarkista kiinnityksen suorakulmaisuus ja tasaisuus. Kiinnitä ilmaverhokoje, kuva A1. Ennen 
lopullista kiristystä, tasapainota ilmaverhokoje (esimerkiksi avoimilla aluslevyillä, jotka eivät sisälly 
toimitukseen). Tasapainotuksen jälkeen kiristä kaikki ruuvit ja aluslevyt täysin. Vie lopuksi 
sähköjohdot läpiviennin läpi, kuva A3. Kiinnittäessäsi ota huomioon, että kaapeliläpivientien tulee 
aina olla sisäpuolella ilmaverhokojeen akseliin nähden. Vedä kaapelit ilmaverhokojeen 
sähköasennuskoteloihin. Kaapelit eivät saa jäädä roikkumaan löysinä. Varo vaurioittamasta 
kaapeleita. Kaapelit voi kiinnittää teipillä ilmaverhokojeen sisällä olevaan palkkiin tai ne voi laittaa 
suojaletkuun (teippi ja suojaletkut eivät sisälly toimitukseen). Aseta lopuksi paikalleen peitelaatta 
(muovinen, kuminen tai metallinen asennustyypistä riippuen) ja kiristä ruuvit, kuva A2. Lopullisen 
kiinnityksen jälkeen pyyhi kaikki osat erityisesti, jos ilmaverhokoje on ruostumatonta terästä 
(kiillotusta voi parantaa kiillotusemulsiolla tai -suihkeella, joka ei sisälly toimitukseen).

Käytä vain sopivia kiinnitysankkureita tai pitimiä. Arvioi tarkoin asennustilanne ja käytettävien 
kiinnitysankkureiden ja liitosmateriaalien sopivuus ja rakenteen maksimikuormitus. Tuottaja ei ole 
vastuussa vääränlaisten pitimien tai muiden liitos- ja ripustusmateriaalien käytöstä.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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kuva A3

4 - 1

kuva 8

kuva 5
Mittaa kiinnityskohdat kattoon, poraa reiät proppuja varten ja asenna lyhennetty kierretanko 
ilmaverhokojeen ja katon väliin, kuten kuvassa 8. Kierrä sitten yhteen kierretanko (joka on katossa 
olevassa kiinnitysankkurissa) ja kiristyskiinnike. Muista kiinnittää kaikki vastamutterit, kuva 7. Ota 
huomioon ripustuskannen suorakulmaisuus kattoon nähden. Tee sitten lämmönsiirtoaineen liitäntä 
ja kaapelikytkentä. Tee kaapelikytkentä ilmaverhokojeen vastakkaiselta puolelta kuin jolta se on 
liitetty lämmönsiirtoaineeseen. Kiristä sitten kiristyskiinnike ja kaikki kiinnitysmutterit avaimella, 
jotta ripustuskannen ja katon väliin jää turvaväli. 

Asennus on valmis, kun asennat tiivisteen 
ripustuskannen toiseen osaan ja ruuvaat sen 
kiinni ensimmäiseen osaan. Kiinnitä reikiin, 
joissa ruuvit ovat, muovisuojukset, katso kuva 
6. Kun asennus on valmis, pyyhi kaikki osat 
erityisesti, jos ilmaverhokoje on ruostumatonta 
terästä (voit parantaa kiillotusta 
ruostumattomalle teräkselle tai maalatulle 
ohutlevylle tarkoitetulla kiillotusemulsiolla tai -
suihkeella, joka ei sisälly toimitukseen).

Aseta ensin kiristyskiinnike vasemmalle ja oikealle puolelle valmisteltuihin kiinnityskohtiin 
ilmaverhokojeessa. Kiristä ne avaimella ja aseta päälle suojaholkki, kuva 2. B-tyypin kiinnitys 
koostuu kahdesta osasta, kuva 4. Suurempi osa asennetaan ilmaverhokojeeseen, jotta siihen 
pääsee käsiksi ilmaverhokojeen ulkopuolelta, kuva 4. Aseta ilmaverhokojeessa oleviin valmiisiin 
reikiin ripustuskansien ankkuriruuvit, katso kuva 5. Aseta suojusten reunoihin tiivistenauha.

kuva 1 kuva 2 kuva 3

B-tyypin kiinnitys on tarkoitettu kylmäilma-, vesi- ja sähkötoimisille ilmaverhoille. Ilmaverho 
asennetaan kahdesta sen koteloon etukäteen valmistellusta kohdasta. Kiinnityskohtien etäisyys ja 
kiinnityskorkeus määritellään tarkasti tilauksessa. Kiinnityskohdat ovat käytettävissä 
ilmaverhokojeen ulkopuolelta, kuva 1. Ilmaverhokoje kiinnitetään vasemmalta ja oikealta puolelta 
kiristyskiinnikkeiden avulla.               

kuva 4

Asentaminen kattoon – SERO Nucleo 3000, tyyppi B

X

X – 80 mm X – 80 
mm 

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
-- 6 --        SERO-Nucleo 3000-W-A-DITRONIC-01



Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

4 - 3

kuva 7 kuva 6

Asentaminen kattoon – tyyppi C

Käytä vain sopivia kiinnitysankkureita tai pitimiä. Arvioi tarkoin asennustilanne ja käytettävien 
kiinnitysankkureiden ja liitosmateriaalien sopivuus ja rakenteen maksimikuormitus. Tuottaja ei ole 
vastuussa vääränlaisten pitimien tai muiden liitos- ja ripustusmateriaalien käytöstä.

Ilmaverhokojeen kiinnitykseen toimitetaan: 2x – ripustuskansi tyyppi B, ripustuskannen ruuvit, 
vasen/oikea sarja 4x, kierretanko 4x, betoniproppu (katso kuva 7).       

Asennustyyppi C on tarkoitettu kattoasennukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös katon 
alapuolisiin rakenteisiin asennettaessa. Ilmaverho asennetaan kahdesta sen koteloon etukäteen 
valmistellusta kohdasta. Kiinnityskohtien etäisyys ja kiinnityskorkeus määritellään tarkasti 
tilauksessa. Kiinnityskohdat ovat käytettävissä ilmaverhokojeen ulkopuolelta. Kiinnitys tehdään 
ruuvaamalla kantava teräsosa ilmaverhokojeeseen.

Mittaa ensin kattoon reikien kohdat teräspalkkia varten ja poraa reiät proppuja varten. Aseta 
proput ja kiinnitä teräspalkki kattoon ruuveilla. Ota huomioon kattokiinnityksen suorakulmaisuus 
(jos pinta on epätasainen, kiinnitystä on pohjustettava aluslevyillä, jotka eivät sisälly 
toimitukseen). Säilytä akselin taso pystysuorana kiinnitykseen nähden. Kiinnitä sitten 
ilmaverhokoje teräspalkkiin. Tarkista suorakulmaisuus uudestaan ennen kaikkien ruuvien 
kiristämistä.
Liitä sitten lämmönsiirtoaine ja kaapelit. Tee kaapelikytkentä ilmaverhokojeen vastakkaiselta 
puolelta kuin jolta se on liitetty lämmönsiirtoaineeseen. Lämmönsiirtoaineen liitäntäletku sisältyy 
toimitukseen. Asettele letkut ensin haluttuun kohtaan. Liitä sitten ilmaverhokojeeseen ja lopuksi 
rakennuksen lämmönsiirtoaineen jakeluun. Mikäli ilmaverhokojetta ei asenneta kantavaan kattoon, 
paineputkien on oltava lyhyemmät. Asenna ripustuskansi palkkirakenteeseen (suurempi kuva 
sivukuvassa) ja kiinnitä sen alaosa ruuveilla. Asenna sitten ripustuskannen toinen osa ja ruuvaa se 
kiinni ensimmäiseen osaan. Kiristä kaikki jättäen turvavälin. Kun asennus on valmis, pyyhi kaikki 
osat erityisesti, jos ilmaverhokoje on ruostumatonta terästä (voit parantaa kiillotusta 
ruostumattomalle teräkselle tai maalatulle ohutlevylle tarkoitetulla kiillotusemulsiolla tai -
Käytä vain sopivia kiinnitysankkureita tai pitimiä. Arvioi tarkoin asennustilanne ja käytettävien 
kiinnitysankkureiden ja liitosmateriaalien sopivuus ja rakenteen maksimikuormitus. Tuottaja ei ole 
vastuussa vääränlaisten pitimien tai muiden liitos- ja ripustusmateriaalien käytöstä.

Ilmaverhokojeen kiinnitykseen toimitetaan: 2x – ripustuskansi tyyppi B, ripustuskannen ruuvit, 
vasen/oikea sarja 4x, kierretanko 4x, betoniproppu (katso kuva 7).       

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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4 - 2 Asentaminen seinälle – SERO Nucleo 3000, tyyppi D

Käytä vain sopivia kiinnitysankkureita tai pitimiä. Arvioi tarkoin asennustilanne ja käytettävien 
kiinnitysankkureiden ja liitosmateriaalien sopivuus ja rakenteen maksimikuormitus. Tuottaja ei ole 
vastuussa vääränlaisten pitimien tai muiden liitos- ja ripustusmateriaalien käytöstä.

kuva 4 kuva 5

kuva 8

Mittaa kiinnityskohdat kattoon, poraa reiät 
proppuja varten ja asenna teräspalkit. Kierrä 
sitten yhteen (seinällä oleva) teräspalkki ja 
kiristyskiinnike. Muista kiinnittää kaikki 
vastamutterit, kuva 7. Ota huomioon 
ripustuskannen suorakulmaisuus kattoon 
nähden. Tee sitten lämmönsiirtoaineen liitäntä 
ja kaapelikytkentä. Tee kaapelikytkentä 
ilmaverhokojeen vastakkaiselta puolelta kuin 
jolta se on liitetty lämmönsiirtoaineeseen. 
Kiristä sitten kiristyskiinnike ja kaikki 
kiinnitysmutterit avaimella, jotta ripustuskansi 
kiinnittyy turvallisesti. Asennus on valmis, kun 
asennat tiivisteen ripustuskannen toiseen 
osaan ja ruuvaat sen kiinni ensimmäiseen 
osaan, kuva 8. Kiinnitä reikiin, joissa ruuvit 
ovat, muovisuojukset, katso kuva 6. Kun 
asennus on valmis, pyyhi kaikki osat erityisesti, 
jos ilmaverhokoje on ruostumatonta terästä 
(voit parantaa kiillotusta ruostumattomalle 
teräkselle tai maalatulle ohutlevylle 

Aseta ensin kiristyskiinnike vasemmalle ja oikealle 
puolelle valmisteltuihin kiinnityskohtiin 
ilmaverhokojeessa. Kiristä ne avaimella ja aseta 
päälle suojaholkki, kuva 2. D-tyypin kiinnitys 
koostuu kahdesta osasta, kuva 4. Suurempi osa 
asennetaan ilmaverhokojeeseen, jotta siihen 
pääsee käsiksi ilmaverhokojeen ulkopuolelta, kuva 
4. Aseta ilmaverhokojeessa oleviin valmiisiin reikiin 
ripustuskansien ankkuriruuvit, katso kuva 5. Aseta 
suojusten reunoihin tiivistenauha.

D-tyypin kiinnitys on tarkoitettu kylmäilma-, vesi- ja sähkötoimisille ilmaverhoille. Ilmaverho 
asennetaan kahdesta sen koteloon etukäteen valmistellusta kohdasta. Kiinnityskohtien etäisyys ja 
kiinnityskorkeus määritellään tarkasti tilauksessa. Kiinnityskohdat ovat käytettävissä 
ilmaverhokojeen ulkopuolelta, kuva 1. Ilmaverhokoje kiinnitetään vasemmalta ja oikealta puolelta 
kiristyskiinnikkeiden avulla.                                

kuva 1 kuva 2 kuva 3

XX +  150 mm 
X +  150 mm

X – 200 
mm

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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kuva 6

liitännät
 sisäänrakennettu 
magneettiventtiili

5 Putkiliitännät

kuva 7

Ilmaverhokojeen kiinnitykseen toimitetaan: 2x – ripustuskansi tyyppi D, ripustuskannen ruuvit, 
vasen/oikea sarja 4x, terästanko 4x, betoniproppu (katso kuva 7).       

Ennen lämmönsiirtoaineen liittämistä ilmaverhoon on tarkistettava, että lämmöntuottolähde on 
valmiina ja vahingoittumaton. Lämmönvaihtimen liitäntäkohdat ovat oletusarvoisesti laitteen 
ilmaverhokojeen oikealla puolella yläosassa (tarvittaessa ne voidaan asentaa myös muuhun 
kohtaan tuotantovaiheessa). Paluuputki on merkitty sanalla PALUU ja lämmönsiirtoaineen tuloputki 
sanalla MENO.

Vakiona ilmaverhokojeessa on sisäänrakennettu 2-tieventtiili (vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa 
myös 3-tieventtiilin sisältävä malli). Magneettipään servomekanismia säätelee huonetermostaatti. 
Magneettivaihdeventtiilin toimintaa säädellään asianmukaisesti. Kytkentä tehdään jälkeenpäin 
suoraan liitäntään, joka merkitsee lämmönsiirtoaineen menoa. Magneettiventtiilin toiminta, katso 
kappale 9-1.

Lämmönvaihtimesta on poistettava täydellisesti ilma. Ilmaa lämmönvaihdin löysäämällä 
ilmanpoistoventtiilin ruuvia. Venttiileihin pääsee ilmaverhokojeen kotelosta.

Kiinnitä huomiota ilmaverhoon tulevan lämmönsiirtoaineen laatuun; tarkista, että ilmaverhon 
edessä ovat käytössä puhdistusvälineet (eivät sisälly toimitukseen). Noudata lämmönsiirtoaineen 
enimmäislämpötilaa ja -painetta lämmönvaihtimen vaurioitumisen välttämiseksi. Liitäntöjä 
tehdessäsi käytä aina vasta-avainta päiden rikkoutumisen välttämiseksi. Lämmönvaihtimen 
oikean toiminnan varmistamiseksi se on tyhjennettävä (tyhjennysventtiilistä) ja puhdistuslaitteisto 
puhdistettava, sillä siihen on saattanut kertyä tai pinttyä likaa. Jotta lämmönvaihdin toimisi 
täydellisesti, se on ehdottomasti ilmattava. Asenna laitteen eteen molempiin putkiin sulkulaitteet 
(palloventtiilit). Ilmaverhon välittömässä läheisyydessä olevien ruuviliitäntöjen on oltava auki 
kierrettävissä; ne eivät saa olla kiinteitä.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

Lämmönsiirtoaineen meno

Poisto – paluu

6 - 1

Ditronic-ohjain

6-1-1

Älä vaihda paluu- ja virtausliitinten paikkoja – se saattaisi vaikuttaa oleellisesti lämmönvaihtimen 
kapasiteettiin ja parametreihin ja siten myös koko vesijärjestelmään. Älä ylitä järjestelmälle 
määritettyä enimmäislämpötilaa ja -painetta.

6 Ohjauspaneelityypit ja ilmaverhokojeen ohjausmahdollisuudet

liitäntäpäätteet 

Sulakkeen ja elektroniikan sijainti

Valmistelut sähköliitäntöjä, sulakkeita ja asetuksia varten

Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sähköalan koulutus ja sähköluvat. Tee 
sähköliitännät täsmällisesti toimitettujen sähkökaavioiden mukaan. Muista tehdä myös 
suojamaadoitus. Arvioi aina suositeltujen kaapeliliitäntöjen soveltuvuus rakennuksen palo-osaston, 
turvaetäisyyksien, sulakkeen ja sähköasennusvaiheen mukaisesti.

Asennuksen jälkeen tarkista kaikki huolellisesti ja suorita käyttöönottotarkastus. Muista täyttää 
asennustiedot takuutodistukseen. Tarkista sulakkeiden FU1–FU3 toiminta sisäisten piirien osalta 
(sulakkeiden arvot on mainittu sähkökotelossa). Varmista, että ulkoisten osien (lisävarusteiden) 
toimivuus, millä saattaa olla merkittävä vaikutus ilmaverhokojeen oikeaan toimintaan.  

Comfort-ohjaimet, joihin on mahdollista liittää lisävarusteita

Ditronic-ohjaimen mukana toimitetaan erillinen käyttöopas. 

HUOMAA
Meno

PALUU

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

7 - 1

Ennen ilmaverhokojeen käynnistämistä tee ja tarkasta seuraavat:

Suojakotelot ja -päälliset Aikareleen asetus *
Laitteen mekaaninen asennus ja kiinnitys Lämmönsiirtoaineen oikea liitäntä ja tiiviys
Suodattimen irrotus ja puhtauden tarkistus Venttiilin toiminta *
Venttiilin kireys * Huonetermostaatin asetus *
Termostaattipään asennus ja asetus * Jäätymisenestotermostaatti asetus * 
Vierasaineksen ja epäpuhtauksien puuttuminen Ilmaverhokojeen kaikkien sähköliitäntöjen 
Kiertovesipumpun toiminta (ei ole osa asetusta) oikeellisuus esivirrankatkaisimella ja sen asetuksilla
Oikea syöttöjännite

*- jos käytössä

7 Sähköliitännät

8 Laitteen käyttöönotto

Katso, ettei kaapeli pääse vääntymään. Jätä yksittäisten johdinten vapaat päät riittävän pitkiksi 
helppoa käsittelyä varten ja lyhennä vasta, kun olet varma siitä, että johto on riittävän pitkä.

Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sähköalan koulutus ja sähköluvat. Ilmaverhokoje on 
irrotettava verkkovirrasta aina, kun tehdään huoltotöitä. Ilmaverhokojeen tai sen osien liitäntöjen ja 
maadoituksen on noudatettava määräyksiä. Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on 
sähköalan koulutus ja sähköluvat.

Ilmaverhokojetta käyttöönotettaessa on suoritettava sähkölaitteiden 
käyttöönottotarkastus maakohtaisten standardien ja määräysten mukaisesti.

Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sähköalan koulutus ja sähköluvat. Ilmaverhokoje 
on irrotettava verkkovirrasta aina, kun tehdään huoltotöitä. Ilmaverhokojeen tai sen osien liitäntöjen 

ja maadoituksen on noudatettava määräyksiä. Sähkötöitä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on 
sähköalan koulutus ja sähköluvat.

Liitä valmistellut johdot johtopidikkeisiin mukana toimitetun sähködokumentaation mukaisesti. Tämän 
jälkeen tarkista liitännät ja maadoitus ja kytke sitten virtalähde päälle.

Sähköliitännät

Johtojen läpivientieristimet on vakiokojeissa sijoitettu aina vastakkaiselle puolelle kuin 
vesilämmitteisen lämmönsiirtoaineen liitäntä. Sähköliitäntöjä tehtäessä tarkastuskantta ei tarvitse 
avata. Kaikkiin osiin pääsee käsiksi imuritilän avaamisen jälkeen.    

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

9 - 1

9-1-1

Magneettiventtiilin tekniset tiedot: 230 V – 50 Hz, 3 VA – ei avointa jännitettä
DN 25,32 25XXL -kaksitieventtiilien ominaisuudet DN 25,32, 32XXL, 40XXL -kolmitieventtiilien ominaisuudet

9 - 2

9-2-1

Tekniset parametrit: 24V / 3 A – AC 15, vaihtokosketin

9-2-2

Tekniset parametrit DKMG2: 24 V / 0,5 A – AC 15, vaihtokosketin

9 Ilmaverhokojeen valinnaiset lisävarusteet varustetason mukaisesti

Magneettikosketin – DKMG 

Magneettiventtiili

Ovikosketin

Asenna kosketin ovenpieleen siten, että oven avautuminen saa 
sen kytkeytymään päälle. Asennusteline ei sisälly toimitukseen; 
ovikoskettimet asennetaan tietyn tarpeen ja tilanteen mukaisesti. 
Asenna koskettimen johdollinen osa aina oven paikallaan pysyvään 
osaan! 

Ovikoskettimet toimitetaan lisävarusteina tilauksesta, ja ne voi yhdistää ilmaverhokojeen 
sähköjärjestelmään. Ovikosketin on sijoitettu ovisiivekkeisiin tai muuhun oven osaan antamaan 
merkkejä oven asennosta (auki – kiinni). Niissä asennussovelluksissa, joissa signaalikosketin 
sisältyy ovikosketintoimitukseen, tätä toista ovikosketinta ei tarvitse käyttää. 

Asenna kosketin ovenpieleen siten, että oven avautuminen saa sen 
kytkeytymään päälle. Asennusteline ei sisälly toimitukseen; 
ovikoskettimet asennetaan tietyn tarpeen ja tilanteen mukaisesti. 
Asenna kosketin aina oven paikallaan pysyvään osaan!

Mekaaninen ovikosketin DKM 

Magneettiventtiilin kuvaus

Huoneen lämpötilaa voidaan säädellä ensisijaisesti magneettiventtiilillä. Erityisestä pyynnöstä 
puhallusilmavirran lämpötilaa voidaan säädellä erityisellä huonesäätimellä. Venttiilit ovat tavallisesti 
sisäänrakennetut (jos laitteessa on riittävästi tilaa ja jos tämä vaihtoehto on tilattu). Venttiilit ovat DN 
20–32 -kaksitieventtiilejä tai DN 15–25 -kolmitiesekoitusventtiilejä. Lämpötilaa säädellään venttiilissä 
olevan huonetermostaatin toiminnalla. 

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

11-1

11 Ilmaverhokojeen sähködokumentaatio varusteiden mukaisesti

Kytkentäkaavio – DITRONIC W/T 

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
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Asennus- ja käyttöohjeet DESIGN-ILMAVERHO SERO NUCLEO 3000  

riittämätön lämpötila tai vialliset 
ohjausasetukset

tarkista ohjaimen asetukset

magneettiventtiilin vaihde viallinen
tarkista asetukset ja vaihda viallinen

likainen suodatin tarkista ja puhdista

tarkista

moottori ylikuumenee 
(lämpökoskettimet pois 

päältä)

moottorin laakeri tai käämi on viallinen vaihda puhallin tai moottoriyksikkö

moottorin toiminnan 
automaattinen 
keskeytyminen

ylikuumentunut moottori selvitä ja poista syy
ovikosketin säädä oikeaa toimintaa (katso järjestelmän kuvaus)

ulkoinen kosketin säädä oikeaa toimintaa (katso järjestelmän kuvaus)

12 Yleisimmät asennusvirheet, helppojen vikojen korjaus

tarkista  

lämmönsiirtoaineen lämpötila liian korkea tarkista asetus, poista

tarkista, asento > "0"

ovikosketin tarkista liitäntä

ilmanvaihtokoje ei lämpene

lämmönsiirtoaineen syöttö keskeytynyt 
tai menoaukot tukkeutuneet tarkista - vaihda

vain vähän ilmaa kiertää 
lämmönvaihtimessa tarkista - poista

likaiset lämmönvaihtimen lavat poista
lämmönsiirtoaineen lämpötila liian 

alhainen poista
lämmönsiirtoaine ei kierrä tarkista, ilmaa

puhallin puhaltaa vähän tai 
ei lainkaan ilmaa

likainen suodatin

erittäin likainen moottori – jäähdytys 
riittämätön tarkista ja puhdista

imuilman lämpötila liian korkea

tarkista - vaihda
viallinen lämmönvaihdin tarkista - vaihda

Valmistaja on huolellisesti testannut ja tarkastanut kaikki laitteet ennen toimitusta. Yleisimmät
virheet johtuvat siitä, että kiertoilmalämmittimen toiminta ymmärretään väärin tai liitännät
tehdään virheellisesti. Tämän vuoksi noudata tarkoin valmistajan ohjeita, ja vältyt mutkikkaalta
vianmääritykseltä. Älä yritä käyttää kiertoilmalämmitintä muilla kuin määritetyillä liitännöillä –
se saattaa toimia hetken aikaa halutulla tavalla tai odotusten mukaan, mutta se voi aiheuttaa
peruuttamatonta haittaa laitteelle tai vaurioittaa sitä. Takuu ei kata tällaista käyttöä. 

ohjaimen kytkin asennossa "0"

tarkista - vaihda
moottori pitää kovaa ääntä

likainen suodatin

ulkoinen kosketin (digitaalinen kello) tarkista liitäntä

moottorin laakeri on viallinen tarkista - vaihda

laite ei kytkeydy päälle

jäätymisenestosuoja tarkista

virrankatkaisin on pois päältä kytke päälle
sähkökatkos

ilmaverhokojeen suojasulake
ohjaimen suojasulake tarkista

tarkista

Vika Syy Korjaustoimi

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta markkinointi- tai tuotantosyistä!
-- 14 --        SERO-Nucleo 3000-W-A-DITRONIC-01



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


