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ÖZET 
 
Enerji dünyamızdaki kıt kaynaklardan biridir. Bilinen fosil yakıtlı enerji kaynaklarının dünyamızda ki 
azalma sürecinin başladığı bilinen bir gerçektir. 
 
Fosil kaynaklı yakıt türlerinin azalması ile birlikte elektrik enerjiside olmak üzere enerji maliyetlerinde 
ciddi artışlar beklenmektedir. Yüksek performanslı ve işletme maliyeti düşük cihazların geliştirilmesi  
bütün dünyanın uğraşısıdır. 
 
Bu çalışmalardan bir kısmı da soğutma suyu kullanan tesislerde soğutma suyunun  maliyetinin 
düşürülmesidir. Bu bildiride işletme maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlayan doğal soğutmalı sulu 
ekonomizer çevrimler “i (free cooling ) tanıtılmaktadır. 
 
Dünyada sulu ekonomizer çevrimli sistemlerinin birçok uygulaması bulunmaktadır. Bu çalışmada sulu 
ekonomizer çevrim sistemlerinin genel tanıtımı yapılmakta ve bunların özel bir uygulaması olan soğuk 
su üreten cihazlarda sulu ekonomizer çevriminin kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. Bu sistemlerin 
muhtelif dünya şehirlerinde yapılan uygulamalarında sağlanan tasarruf oranları verilmekte ve Türkiye 
koşulları dikkate alınarak bazı büyük illerimizde bu sistemlerin uygulanması durumu incelenerek 
sağlanabilecek enerji tasarruf oranları belirlenmektedir.  Doğal soğutma sistemlerinin Ülkemizin bir çok 
şehrinde uygulanabilir olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler : Doğal soğutma, sulu ekonomizer 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy is one of the insufficient sources in the world. It was exactly known that the decreasing period 
of the fossil fuel sources are started.  
 
Increasing in the energy costs almost in the electricity prices are expecting with decreasing fossil fuel 
sources. Designing high performance and low working cost equipments are target of the world. 
 
One of these study is decreasing the chilled water costs in the plants which are using chilled water. In 
this paper, water cooled free cooling cycles which are saving serious costs are going to be introduced.  
 
There are a lot of water side economizer applications methods are found in the world. In this study, 
firstly water side economizers are generally summarized and information about supplying chilled water 
using water side economizer which is one of the special applications is given. Saving ratios of this 
system which are applied in several European cities are given and also applications of this system in 
some of our big cities are investigated by using Turkey conditions and energy saving ratios are 
obtained. Free cooling systems are found applicable for most of the cities in our country.  
 
Keywords: Free cooling, water side economizers 
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1. GİRİŞ 
 
İklimlendirme sistemleri ve endüstriyel amaçlar için soğuk suyun hazırlanmasında kullanılan cihazların 
(Chiller) soğutma yükü kapasitelerinin düşürülmesi veya işletme maliyetlerinin azaltılması değişik 
ekonomizer çevrimlerinin kullanılması ile sağlanabilmektedir. Su tarafına uygulanan ekonomizer 
çevrimleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 
1. Dış havalı sulu ekonomizer çevrimi: Eğer dış hava sıcaklığı sistem soğuk su dönüş sıcaklığının 
en az 2°C ve daha fazla altında ise, dış hava serpantini kullanımı ile, dış hava ile soğuk su dönüş 
sıcaklığı ön soğutulur veya tamamıyla soğutulur. Bu tip bir uygulama Şekil 1’de verilmektedir. 
 
Dış sıcaklık değerleri uygun olduğunda otomatik kontrol sisteminden alınan uyarıyla üç yollu vana 
doğal soğutma serpantininden ön soğutulacak soğutma suyunun geçmesine izin verir. Doğal 
soğutmadan yararlanma süresince de açık kalır. Dış sıcaklık değerleri arttığında ise dönüş soğuk suyu 
direkt olarak evaporatör serpantinine üç yollu vana aracılığıyla yönlendirilir [1,2]. 
 
Doğal soğutmalı sulu ekonomizer çevrimleri üç çalışma moduna sahiptir. 
1. Mekanik soğutma 
2. Kısmi doğal soğutma 
3. Toplam doğal soğutmaSoğutma suyunun soğutma yükü tamamen doğal soğutmayla 

sağlanıyorsa toplam doğal soğutma, tamamen kompresör devresiyle sağlanıyorsa mekanik 
soğutma ve soğutma suyunun ön soğutması doğal soğutmayla sağlanıyorsa kısmi doğal 
soğutma olarak adlandırılır. 

 
Soğuk suyun ne oranda dış havayla soğutulacağı, çevre havası sıcaklığına, soğuk su dönüş su 
sıcaklığına ve toplam soğutma yüküne bağlıdır. 
 
 Soğuk su dönüşü Soğuk su gidişi 

Soğuk dış hava 
girişi 

Dış hava çıkışı 

1. Kompresörler 
2. Kondenser serpantini 
3. Evaporatör 
4. Doğal soğutma serpantini 
5. 3 yollu vana 
6. Fanlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Dış havalı sulu ekonomizer çevrimi [1] 
 
2. Soğutma kulesi suyu kullanan sulu ekonomizer çevrimi (Strainer cycle): Bu çevrimde eğer 
sistemde mevcut soğutma kuleleri varsa soğutma kulesi çıkışındaki su sıcaklıkları tesiste gereksinim 
duyulan soğuk su gidiş sıcaklığına eşit veya düşük ise soğutma kulesi suyu direkt olarak yükün 
karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu durumda soğutma kulesi suyunun bir filtre sisteminden(strainer) 
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veya ısı değiştiriciden geçirilmesi gerekir. Eğer soğutma kulesi çıkış suyu sıcaklıkları uygun değil ise 
soğutma yükü buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile sağlanır. Bu çevrimin uygulama şeması  
Şekil 2’de gösterilmektedir [3,4]. 
 
 

Soğutma Kulesi 
Kondenser su 

pompası 
Filtre sistemi 

Soğutma 
Yükü 

Soğuk su 
pompası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Filtre sistemli (strainer) 
 

Soğutma Kulesi 

Kondenser su 
pompası 

Isı değiştirici 

Soğutma 
Yükü 

Soğuk su 
pompası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Isı değiştiricili 
 

Şekil 2. Soğutma kulesi çıkış suyu kullanan sulu ekonomizer çevrimi 
 
Bu tip sistemin uygulanabilirliği dış hava özelikleriyle de direkt olarak ilgilidir. Soğutma kulesinde soğuk 
su üretimi dış havanın özelikle yaş termometre sıcaklığına bağlıdır. 
 
Dış hava veya soğutma kulesi çıkış suyu kullanan sulu ekonomizerli sistemlerin avantajları; 
• Soğutma suyunun ön soğutulması doğal soğutmayla sağlanarak kompresör gücü 

azaltılmaktadır 
• Eğer dönüş havası kışın gereken nem değerini içeriyorsa hacim nemlendirmesi 

gerekmeyebilmektedir 
• Hava kanallarına ihtiyaç duyulmamaktadır 
• Sistemler kompakt olarak merkezi yapılabilmekte ve az yer işgal etmektedir 



  ___________________________________  580 _______
  VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

• Kontrol sistemleri çok karmaşık değildir 
• Ekonomizerler mekanik olarak temizlenebilmektedir 
dezavantajları; 
• Soğutma kulesi suyunun temizlenmesi maliyeti artırmaktadır 
• Hava tarafındaki basınç kayıpları artmaktadır 
• Kondenser su pompasının kapasitesi artmaktadır 
• Soğutma kulesi kış koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır 
• Soğutma kulesi kış koşullarında da çalışacağı için ömrü azalmaktadır 
 
şeklinde özetlenebilir [5]. 
 
 
 
 
2. DIŞ HAVALI SULU EKONOMİZER ÇEVRİMİ 
 
Yıl boyu soğutma yapan tesislerde kış aylarında ihtiyaç duyulan soğuk suyun doğal soğutma metodu 
ile sağlanmasının soğuk su hazırlama maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağladığı yapılan birçok 
çalışmayla belirlenmiştir [1].  
 
Doğal soğutma sistemine etki eden faktörler; 

• Isı atılan kaynağın sıcaklığı  
• Soğutma sistemi sıcaklık set değeri 
• Sistemin tasarımı 
• Kontrol sistemi  

olarak sıralanabilir. Bu faktörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde; 
Isı atılan kaynağın sıcaklığı: Bölgenin iklim koşulları ile direkt olarak ilgilidir ve müdahale edilme şansı 
yoktur.  
 
Soğutma sistemi sıcaklık set değeri: Bu değer arttırılıp daha yüksek dış hava sıcaklıklarında doğal 
soğutma işlemi başlatılarak Şekil 3’de görüldüğü gibi tasarruf miktarı arttırılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Doğal soğutma ile yapılan tasarruf miktarı [1] 
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Sistemin tasarımı: Isı alınan kaynağın yapısına göre yapılacak düzenlemeler ve ısı atılan kaynağın tipi 
veya sıcaklığına bağlı olarak kullanılacak ekipmanlar ile doğal soğutma ile yapılan tasarruf miktarı 
arttırılabilir. 
 
Kontrol sistemi: Isı atılan kaynağa göre uygulanabilirliği değişkenlik gösteren kontrol sistemi de doğal 
soğutma ile yapılan tasarruf miktarını arttırabilir. 
 
Şekil 4’de örnek bir doğal soğutmalı dış havalı sulu ekonomizer çevriminin kontrol senaryosu 
anlatılmaktadır. Bu şekilde görüldüğü üzere mekanik soğutma esnasında soğutma yüküne ve ısı atılan 
kaynağın sıcaklığına bağlı olarak kompresör ve fanların çalışması etkin bir şekilde kontrol edilerek 
verimli bir çalışma sağlanmaktadır. Kısmi doğal soğutma çalışmaya başlatıldığı süreçte fanlar tam 
kapasite çalıştırılarak kompresörün çalışma süresi azaltılmak sureti ile enerji tasarrufu yapılmaktadır. 
%100 doğal soğutma yapılması durumunda ise soğutma ihtiyacının karşılanması durumunda fanların 
çalışması azaltılarak enerji tasarrufuna gidilir. %100 doğal soğutma esnasında soğutma kapasitesi 
fanların durmasına rağmen fazla gelmesi durumunda üç yollu vana oransal bir kontrol yaparak 
prosesteki su şartlarının korunmasını sağlar [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Dış havalı sulu ekonomizer sistemi için örnek kontrol mantığı [1] 
 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız çeşitli faktörler değiştirilerek doğal soğutma sistemleri düzenlenebilir 
ve bu sistemler ile değişik miktarlarda tasarruf elde edilebilir. Sistem bazındaki doğal soğutma 
tasarruflarının, sistemlerin diğer faktörlerinin etkileri göz önüne alınarak proje bazında bir fizibilite 
yapılarak incelenmesi hem mevcut soğutma sistemi olan tesisler için hem de yeni kurulacak olan 
tesisler için önem teşgil etmektedir. 
 
Bu araştırmada yaygın kullanımı olan hava soğutmalı kondenserli su soğutma sistemlerinin doğal 
soğutma içeren hava soğutmalı sistemler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu sistemlerle elde edilen 
tasarruf miktarlarının kış ortalaması; soğuk iklim kuşağındaki bölgelerde %75 mertebesinde, ülkemiz 
iklim kuşağı ile benzer karakter gösteren Milano’da ise  %40 civarındadır. Değişik Avrupa şehirleri için 
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doğal soğutmalı sistemlerde elde edilen tasarruflar Şekil 5’de gösterilmiştir. Ülkemizin değişik 
bölgelerinde seçilen örnek iller için hangi miktarlarda tasarruf yapılabileceği konusu incelenmiş ve 
sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Değişik Avrupa ülkelerinde yapılan doğal soğutmalı sistemlerde elde edilen aylık enerji 
tasarrufları [1] 

 
 
 
 
3. DIŞ HAVALI SULU EKONOMİZER ÇEVRİMİNİN ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Dış havalı sulu ekonomizer çevriminin değerlendirilmesi için aynı kompresör, aynı soğutucu akışkan, 
aynı kumanda senaryosuna sahip doğal soğutmalı ve hava soğutmalı iki cihaz karşılaştırılmıştır. 
Ayrıca bir fikir vermesi açısından karşılaştırmaya, diğerleri ile aynı tip kompresör ve soğutucu 
akışkana sahip su soğutmalı kondenserli bir cihaz da dahil edilmiştir.  
  
Bu araştırmamızda örnek olarak alınan iller İzmir, İstanbul ve Ankara’dır. Bu illerimizdeki aylık düşük 
sıcaklık ortalaması; ilgili ile ait gece boyu sıcaklık değeri olarak, yüksek sıcaklık ortalaması ise; gün 
boyu sıcaklık değeri olarak alınmıştır. Bütün illerimizde gündüz ve gece uzunlukları birbirine yakın 
olması nedeni ile aynı alınmıştır [6]. 
 
Bu karşılaştırma tamamen üretilen cihazların performans karakteristikleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. İzmir, İstanbul ve Ankara illeri için sonuçlar Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. 
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Proseste istenilen soğutma kapasitesi  : 1.625kW 
Kapasite kullanım oranı    : %100 (fabrika, sistem odası, telekom santralleri v.b.) 
Proses günlük çalışma süresi   : 24 saat 
Proseste istenilen su rejimi   : 10-15oC 
Minimum gece uzunluğu  : 9,31 saat 
Maksimum gece uzunluğu  : 14,69 saat 
 
 
3.1. İzmir ili için hesaplama sonuçları 
 

Minimum dış hava sıcaklığı : 5,6 oC 
Maksimum dış hava sıcaklığı : 33 oC 
Yıllık enerji tüketim miktarı* : 4.207.680 kW 
Yıllık tasarruf miktarı* : 625.549 kW 
Yıllık tasarruf oranı* : 15 % 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı* : 50.044 € 

* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Kış aylarında İzmir’de sağlanacak enerji tasarrufu 
 
Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları İzmir şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere 
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 15 tasarruf sağlanmakta ve su soğutmalı kondenserli 
cihazlara yaklaşık olarak başa baş bir işletme maliyetine sahip olmaktadır. Su soğutmalı kondenserli 
sistemlerin zorlukları ve sorunları dikkate alındığında aynı işletme maliyeti ile doğal soğutmalı havalı 
sulu ekonomizer çevrimleriyle temiz ve rahat bir soğutma yapılabilmektedir. 
 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı, doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki 
tesis maliyet farkını da bir kış sezonunda geri ödeyebilmektedir.  
 
Bir başka bakışta, yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir sistem yatırımı takriben 3∼4 yılda kendini 
amorti edebilmektedir. 
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3.2. İstanbul İli İçin Hesaplama Sonuçları 
 

Minimum dış hava sıcaklığı : 2,8 oC 
Maksimum dış hava sıcaklığı : 28,5 oC 
Yıllık enerji tüketim miktarı* : 4.080.672 kW 
Yıllık tasarruf miktarı* : 1.228.887 kW 
Yıllık tasarruf oranı* : 30 % 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı* : 98.311 € 
* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 7. Kış aylarında İstanbul’da sağlanacak enerji tasarrufu 
 
Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları İstanbul şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere 
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 30 tasarruf, su soğutmalı kondenserli cihazlara görede %15 
tasarruf sağlamaktadır.  
 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki 
tesis maliyet farkını da kış sezonu bitmeden birkaç ayda geri ödeyebilmektedir. 
 
Bir başka bakışta, yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir yatırım takriben 1∼2 yılda kendini amorti 
edebilmektedir. 
 
 
3.3. Ankara İli İçin Hesaplama Sonuçları 
 

Minimum dış hava sıcaklığı : -3,5 oC 
Maksimum dış hava sıcaklığı : 30 oC 
Yıllık enerji tüketim miktarı* : 4.094.496 kW 
Yıllık tasarruf miktarı* : 1.542.329 kW 
Yıllık tasarruf oranı* : 38 % 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı* : 123.386 € 
* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir. 
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Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları Ankara şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere 
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 37 tasarruf, su soğutmalı kondenserli cihazlara görede %25 
tasarruflu işletme maliyetine sahiptir.  
 
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki 
tesis maliyeti farkını bir kış sezonu bitmeden bir kaç ayda geri ödeyebilmektedir. Bir başka bakışta, 
yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir yatırım takriben 1 yıldan biraz fazla bir sürede kendini amorti 
edebilmektedir. Soğuk su dönüş set sıcaklığı otomatik kontrol v.b. sistemler ile 15°C’den 16°C’ye 
çıkartıldığında kış aylarında yapılan tasarruf %4 oranında artırılabilmektedir. Bu çalışma şeklinde İzmir 
için ulaşılan tasarruf sonuçları Şekil 9’da verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Kış aylarında Ankara’da sağlanacak enerji tasarrufu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Soğuk su dönüş set sıcaklığını 15°C’den 16°C’ye çıkarttığımızda kış aylarında İzmir’de 
sağlanacak enerji tasarrufu 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Yukarıda yapılan analizler, yıl boyu soğutma suyu kullanan tesislerde yüksek performanslı doğal 
soğutmalı sistemlerin kullanılması ve sistem düzenleme ve tasarımlarının buna uygun olarak 
yapılması durumunda üretim ve işletme maliyetlerinde iyileştirmeler yapılabileceğini göstermektedir.  
 
Doğal soğutmalı sistemlerine yapılan yatırımlar geri dönüş süreleri çok kısa olması nedeni ile oldukça 
ekonomik yatırımlar olarak görülmektedir. Mevcut tesislerde fizibilite çalışmaları yapılarak revize 
edilmeleri ve doğal soğutmalı sistemlere dönüştürülmesi çalışmadan da anlaşılacağı gibi incelenen 
şehirlerimizde oldukça karlı olabilmektedir.  
 
Doğal soğutmalı sistemlerin enerji tüketimini azaltması nedeni ile de çevreci sistemler olarak 
tanımlanabilmektedir. Yoğun enerjinin tüketildiği endüstriyel soğutma tesislerinde çevre kirliliğinin 
azaltılması ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanması açısından bu sistemler çok önemli yer 
tutmaktadır. 
 
Yeni projelendirme ve revize çalışmalarında doğal soğutma olanaklarının değerlendirilmesi 
vazgeçilmez olmaktadır. 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] “Free-cooling systems for chillers”, RD Grup (Teknik Literatür), 2005. 
[2] Levenhagen, J. I., Spethmann, D. H., “HVAC Controls and Systems”, McGraw-Hill, 1993. 
[3] http://tristate.apogee.net/ 
[4] http://cipco.apogee.net/ 
[5] ASHRAE Handbook, “HVAC Systems and Equipment”, Chapter 5, 2000. 
[6] Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İllerin Sıcaklık Ortalamaları Raporu, 2005. 
[7] Technicalreport, Marley, “The Application of Cooling Towers for Free Cooling”, Number: H-002, 

December 1982. 
 
ÖZGEÇMİŞLER 
 
Bekir CANSEVDİ 
 
1954 yılında doğdu. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Mühendislik Yüksek Okulu Makina Bölümünden mezun 
oldu. Dalan Kimya Endüstri ve TEBA Şirketler Grubunda mühendislik görevinde bulundu. 1993 yılında 
TEBA Şirketler grubu’na ait BOSAŞ Bakım Onarım Servis A.Ş.’nin klima grubu servis müdürlüğü 
yaptı. RD Grup’ta yönetici mühendis olarak çalışmaktadır. 
 
Özay AKDEMİR 
 
1975 yılı Ankara doğumludur. 1997 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina Bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Termodinamik bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır ve halen aynı üniversitenin Güneş Enerjisi 
Enstitüsünde doktora yapmaktadır. 1998 yılından itibaren Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
 
Ali GÜNGÖR 
 
1955 Elazığ doğumlu, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nden1977 yılında Mühendis, 1978 yılında Yüksek Mühendis ve aynı 
Üniversitenin Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden 1985 yılında Doktor Mühendis derecelerini aldı. 1986 
yılında Kanada’da Brace Research Institute’de altı ay araştırmalarda bulundu. 1989 yılında Isı ve 
Madde Transferi Bilim Dalında Doçent oldu. 1996 yılında Ege Üniversitesinde Profesör ünvanını aldı. 
Halen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 



<<
  /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


