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 Fabrieksmatig geïntegreerde fotovoltai-
sche (PV ) toepassing, in de vorm van mul-
tifunctionele duurzame milieuvriendelĳ ke 
kunststof dakbedekking uit EVALON® Solar 
kan op elk dakvlak geïnstalleerd  worden. 
De EVALON® Solar dakbedekking is niet ge-
schikt voor toepassing van groene daken,  
loop,- en of rĳ banen. De dakbedekking 
wordt ballastvrĳ  aangebracht (ook geen 
grind).

 Multifunctionele PV dakbedekking is ge-
schikt voor geventileerde (koud), alsook on-
geventileerde (warm) dakconstructies. Een 
minimaal afschot van ≥3° is noodzakelĳ k,
ter voorkoming van stilstaand water op het 
dak. Bĳ zondere dakvormen, zoals bv. ton,-, 
lessenaars,-, zadel en vlinderdaken en met 
name sheddaken die een hellingshoek van 
ca 30° en op het zuiden gericht zĳ n, geven 
in Nederland een maximale stroomop-
brengst, echter dit is niet vereist.
 

 Multifunctionele dakbedekking, zoals 
EVALON® Solar, wordt op dezelfde wĳ ze 
als conventionele kunststof dakbedekking 
aangebracht. De EVALON® Solar wordt als 
rol  aangeleverd, mechanisch bevestigd 
(edelstaal, roestvrĳ , minimaal A4). Voor 
lichtgewicht stalen of houten daken, wor-
den de banen haaks op de spanrichting 
geplaatst, parallel met de gording.

 EVALON® Solar wordt bĳ  voorkeur binnen 
de stormzones van dakvlakken (minder 
windzuigkracht) aangebracht. Schaduw op 
de PV-modules, door opstaande dakranden 
en lichtstraten, dienen vermeden te wor-
den. Opstaande randen, hoeken (hoogste 
windzuigkracht) en dakvlakken met veel 
langdurige schaduw, moeten met EVALON® 
kunststof dakbanen bedekt worden.

 De aansluitkabels van de PV-modules 
worden onder de dakbedekking verwerkt 
(uitgefreesd in de isolatie) en direct via 
speciale kabeldoorvoeren, tot onder het 
dak aangebracht.   

 Indien het niet mogelĳk is de kabels di-
rect door het dak te voeren b.v.:
 - massieve draagbalken (versterkt  
  beton, versterkte betonnen plafond enz.)
 -  hoge hallen of
 -  lage plafonds

worden de DC-aansluitingskasten in 
groepen  in een alwitra-lichtkoepel aange-
bracht. De aansluitkabel van de DC-module 
wordt onder de dakbedeeking aangebracht 
en is tegen de weersomstandigheden be-
schermt. De DC-kabelstrengen worden via 
de aansluitkast, weerbestendig, samen 
door een kabelkanaal geleid, die in de iso-
latie is aangebracht, waarna de kabel in het 
gebouw gevoerd wordt.
 

 Met name in elektriciteitsnetgekoppelde 
gebieden  worden PV-installaties geplaatst 
(terugleveren aan het energiebedrĳ f, via 
het laagspanningsnet 230/400 V, 50 Hz). 
De EVALON® Solar dakbedekking wordt 
hiervoor aangesloten op de omvormer.

 In Nederland geldende regels en speci-
fi caties kunt u altĳ d bĳ  uw energiebedrĳ f 
opvragen of uw erkende installateur raad-
plegen.

 De systemen voor  bewaking, het mo-
nitoren en data display kunnen via een 
interface aan de omvormer gekoppeld wor-
den. De apparatuur, indien gewenst, moet 
separaat gespecifi ceerd worden. Daarbĳ  
wordt rekening gehouden met de maximale 
capaciteit van de PV-installatie en de bewa-
king,- monitoringeisen en wensen.

 Bĳ  de opzet van een geïntegreerd PV-
dakbedekking installatie is geen bliksem-
afl eidingsysteem vereist. De statistische 
mogelĳ kheid van een blikseminslag neemt 
niet toe, door de aanleg van de installatie. 
Indien een bliksemafl eider wordt geïnstal-
leerd, dan moeten de koperen leidingen 
minimaal op een scheidingsafstand “S” 
van de PV-modules gemonteerd worden.

  Is een overspanningbescherming nood-
zakelĳ k, dan moet bĳ  het opzet van het 
concept rekening gehouden worden met 
het inbouwen van elementen voor over-
spanningsbescherming.

Geïntegreerde kunststof dakbedekking met PV-

Installatie (BIPV) – Ontwerp gids:



alwitra geïntegreerde dakbedekking is een onder-

deel van het op de praktĳ k gerichte productassor-

timent. Tot onze producten behoren o.a.  

Dakbedekking en afdichtingsbanen (kunststof en Elastomere) – 

Evalon® SK Dakbedekking en afdichtingsbanen – EVALON® SKA 

aansluitbanen – Dakrandaansluitprofi elen – Daktrimmen – Wand-

aansluitprofi elen – Synthetische coatings – Gecoate stalen opstan-

den – Lichtkoepels en – straten NRA (RWA) – Rookgasafvoeren en 

aansluitingen – Hemelwaterafvoeren – Ventilatie doorvoeren voor 

platte daken – Terrasophogingen – Stroeve looppad dakbanen

Actuele gedrukte tekst

De actuele beschrĳ vingen (in verschillende uitgaveformaten (GAEB DA 81 + D83/ P81 + 

P83, MF Dach, RTF) en meer projecten kunt u vinden op de internetsite van Alwitra 

www.alwitra.de  onder service en downloads of via onze link op www.solardaksystemen.nl

▴ Ständlerstraße, München

▴ Medina Highschool op het 
 eiland Wright

▴ Installatiebedrĳ f Wemmers,
 Bleskensgraaf

▴ FKT Kunststoff werk, Tripis



EVALON® Solar – duurzame milieuvriende-
lĳ ke kunststof dakbedekking geïntegreerd 
met fl exibele lichte fotovoltaische (PV) –mo-
dulen voor multifunctionele toepassingen.

 Bedrĳ fszekere gebouwbescherming te-

gen hemelwater.

 Voor directe omzetting van lichtstralings-

energie in bruikbare elektrische stroom.

De ®-PV-modulen bestaan uit 
fl exibele solarcellen (lichtreceptoren 240x 
340 mm) in serieschakeling met bypassdi-
oden tussen alle cellen, deze zĳ n geheel 
weerbestendig, transparant en volledig met 
polymeer bedekt. De Triple Junction Solar 
cellen zĳ n van amorfe silicium, in een drie 
lagen  stroom producerend systeem  opge-
bouwd. De stroom wordt gegenereerd door 
geperste edelstaal folie (minpool) met een 
transparante elektrode en een tastnetwerk 
(pluspool).  Elk van de drie over elkaar 
liggende Siliciumlagen gebruiken een ver-
schillende golfl engte van het licht. 

De grondstof voor de reeds tientallen 
jaren in de praktĳ k bewezen dakbedek-
king, is een hoogpolymeerlegering, die uit 
Ethyleen-Vinyl-AcetatTerpolymeer (EVA) en 
polyvinylchloride (PVC) bestaat, die een 
thermoplastische dakrol op maat levert. 
Beide componenten zĳ n vaste stoff en die 
de basis vormen van consistente eigen-
schappen en duurzaamheid, die borg staan 
voor een lange levensduur. De afdeklaag 
van de dakbedekking is homogeen, tege-

lĳ kertĳ d is de onderkant  voorzien van een 
polyester vlies.

De fl exibele PV-modules zĳ n dusdanig op 
dakbedekking aangebracht, waardoor de  
Evalon Solar als normale kunststof dakbe-
dekking verwerkt kan worden. Betonnen 
voeten, extra zware dakconstructies (spe-
ciale aluminium rekken ), zoals b.v. bĳ  
vaste en of losstaande kristallĳ nen zonne-
panelen zĳ n vereist, zĳ n volledig overbo-
dig. De aansluitkabels van de PV-modules 
worden onzichtbaar onder de dakbedek-
king ingewerkt. De DC-bekabeling is tegen 
blikseminslag bestand. Omvormers met 
geïntegreerde netbewaking (bv. ENS), als-
ook andere elektronische inbouwonderde-
len worden onder het dak gemonteerd. 

Om de gratis ter beschikking staande on 
uitputtelĳ ke lichtinstraling van de zon 
voor energieopwekking te benutten zĳ n er 
grote oppervlakken nodig, bv. in Central 
Europa is de opbrengst ca. 1000 kWh/m2, 
per jaar. Daken met een grote oppervlakte 
en een vlakke helling, in het bĳ zonder van 
bedrĳ fshallen en industriële gebouwen,
etc. zĳ n uitstekend geschikt voor de toe-
passing van de multifunctioneel EVALON® 
Solar dakbedekking. De reeds bestaan-
de daken kunnen ook met EVALON® 
Solar gerenoveerd of gesaneerd worden.

Het door Evalon® Solar benutbare stra-
lingspotentieel is afhankelĳ k van de hel-
lingshoek en de richting van het dakvlak. 
Met een toenemende hellingshoek wordt 
de afhankelĳ kheid van de stralings-
richting verhoogd. Door de dakhelling 
wordt het benutbare potentieel vergroot, 
in Nederland is dit maximaal 12 %.
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▴ BG Wiederaufbau, Braunschweig 
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▴ Spectrale gevoeligheid van de 
 Triple Junction Solarcel
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Door een toenemende helling (afschot) en wordt de
afhankelijkheid van de stralingsrichting verhoogd.

▴ Globale straling op verschillende 
 hellende en rechte dakvlakken (%)
 (100% = 1000 kWh/m2*a, Standort Berlin)

 ▴ Afbeelding van een dwarsdoorsnede van de gelaagde opbouw van de 
  Evalon® Solar dakbedekking.

EVALON® Solar Dakbedekking

transparante toplaag  (Tefzel)

geleidende laag (+ pool)

derde amorfe si. cel (blauw, a-Si)

tweede amorfe si. cel (groen,a-SiGE)

eerste amorfe si. cel (rood , a-SiGE)

roestvrĳ e stalen fi lmlaag  (- pool)

kunststof afsluitend omhulsel

kunststof EVALON® membraan

polyester vlies
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 EVALON® Solar voorziet in een betrouw-
baar milieuvriendelĳ k water,- en winddicht 
dak en tegelĳ kertĳ d, door  de omzetting van 
lichtinstraling, geeft het schone energie (foto-
voltaisch).

 EVALON® Solar is fl exibel, bevat geen glas 
of heeft geen frames nodig, het volgt namelĳ k 
de contouren van het dak.

 EVALON® Solar heeft PV-Modulen met een 
matte zwart-blauwe kleur en een zeer fi jne op-
pervlakte structuur met een refl ectie die maar 
1/3 van de refl ectie van glas bedraagt.

 EVALON® Solar  is weerbestendig. De PV-
modules zĳ n bedekt met een transparante 
laag, die weer bedekt is met een vuilafsto-
tende laag TEFZEL. Is aan de onderzĳ de met 
een EVA houdende folie ingekapseld. Op deze 
wĳ ze is de module met de Evalon dakbaan 
onlosmakelĳ k verbonden en beschermd.

 EVALON® Solar heeft een extreem laag 
eigen gewicht (4 tot 4,3 kg/m2) en is daarom 
zeer goed toe te passen op lichte dakcon-
structies (bv. lichte stalen daken).

 EVALON® Solar met triple junction dunne 
fi lmlaag technologie zorgt voor een optimaal 
gebruik van het lichtspectrum en is daarom 
ook voor niet optimale schuine en  of op het 
noorden gerichte daken geschikt.

dakgeïntegreerd

fl exibel

extreem licht

Triple Junction
Technologie

hoogste 
opbrengst

gecertifi ceerd

 EVALON® Solar met dioden tussen alle 
cellen, zorgt ervoor dat bĳ  uitval van een 
module door schaduw, de overige modules 
energie blĳ ven doorgeven. De opbrengst van 
de modules bĳ  diff uus licht is hoger, dan de 
traditionele kristallĳ nen zonnepanelen met 
hetzelfde nominale vermogen. 

 EVALON® Solar wordt minder beïnvloed 
door temperatuur fl uctuaties (stroomsterkte, 
spanning), dan de kristallĳ nen zonnepanelen.

 EVALON® Solar heeft een hogere op-
brengst, dan de vergelĳ kbare kristallĳ nen 
panelen met gelĳ ke nominale prestaties.  

 EVALON® Solar gebruikt onze natuurlĳ ke 
hulpbronnen verstandig. De solar-cellen  
hebben in 1,8 jaar de energie opgewekt, die 
voor hun fabricage noodzakelĳ k was. Voor de 
dunne-fi lm-cellen is slechts een fractie nodig 
van de energie die nodig is voor de productie 
van kristallĳ nen panelen en of windmolens.

 EVALON® Solar is CE-gecertifi ceerd, als-
ook door ESTI- Ispra volgens de regels IEC 
61646/CEC 701 gekeurd en door het TÜV als 
veilig bedrĳ fsmiddel Klasse II voor de toe-
passing  tot 1.000 VDC gecertifi ceerd.

 EVALON® Solar is de eerste energie leve-
rende dakbaan op de wereldmarkt.

▴ WTH in Dordrecht met
 Directeur R. Heuperman ▴ Sporthal folgaria in Italië

Prestatieprofi el



Kabeldoorvoer

Aansluitkast

Omvormer

Kabeldoorvoer

lel of haaks op het dakafschot gelegd. 
Het resterende dak wordt met EVALON® 
bedekt.

 bĳ  voorkeur, in de lengte richting van 
de banen 11 cm overlappend en met een 
lasnaad van 2 cm, met hete lucht, wa-
terdicht aan elkaar gelast.

 de baneneinden (korte zĳ den  van de 
banen 6 m/ 3,36 m ) worden tegen el-

Multifunctionele dakbedekking van 
EVALON® Solar wordt door professione-
le kunststof gecertifi ceerde dakdekkers 
aangebracht. Het aanbrengen wordt, 
onafhankelĳ k van de weersomstandig-
heden, met een föhnautomaat uitge-
voerd. De dakbanen worden d.m.v. hete 
lucht aan elkaar gelast. Een effi  ciënte, 
veilige (geen open vuur op het dak) en 
milieuvriendelĳ ke methode, die tĳ d en 
kosten bespaart.

De EVALON® Solar dakbanen worden:
 zo aangebracht, dat er geen stil-

staand water, op het dak kan blĳ ven 
staan. 

 op een dak zonder obstakels  kan ca. 
60 % van het dak  met EVALON® Solar 
bedekt worden. De banen worden paral-

EVALON® Solar dakbanen worden 
volledig getest, voorzien van fl exi-
bele PV-Modulen en aansluitkabels, 
waterdicht, direct leg,- en aansluit-
baar op rollen aangeleverd.

De PV-modules zĳ n met een be-
rekende marge op de dakbanen 
aangebracht, waardoor de overlap 
zonder enige schade met hete 
lucht (föhnautomaat) aan elkaar 
gelast kan worden.  

kaar aan gelegd en met strook EVALON® 
van 10 cm breedte aan elkaar gelast.

De bevestiging van de dakbanen vindt 
plaats m.b.v. mechanische bevesti-
ging (roestvrĳ  staal, minstens A4). Het 
aantal en de afstand van de beves-
tiger is afhankelĳ k van de uitkomst 
van de windlastberekening (Neder-
landse normen) en de voorschiften
van Alwitra voor de verwerkers van 
EVALON® en EVALON® Solar dakbanen 
(checklist). De DC-kabels van de PV dak-
banen worden direct door het dak of op 
een centrale plaats, door de verschillen-
de lagen (bv. isolatie, dampremmende 
laag en het dak zelf), van het dak ge-
voerd (geaard, beveiligd en beschermd 
tegen de weeromstandigheden),  trekvrĳ  

en luchtdicht via het kabelkanaal tot on-
der het dak geleid.

Het aansluiten van de PV-installatie op 
de omvormer(s) en het aansluiten op het 
interne,- en het externe elektriciteitsnet-
werk en de eventuele retourmeter, mag 
alleen door een erkende installateur 
plaats vinden. 

EVALON® V Solar dakbanen worden 
op een ondergrond van niet brand-
bare isolatie, met een bovenste 
harde laag aangebracht. Het beste is 
een onderlaag uit minerale vezelpla-
ten (gebruikstype WD).

Het aanbrengen van PV-geïntegreerde dakbanen

HET MERK VOOR DAKEN



EVALON® Solar

Van de zon de energie, van WeKa Daksystemen de service

De veilige weg naar stroom uit de dak-

bedekking met het WeKa Daksystemen

team:

Voor planning en uitvoering van de met 
PV modules geïntegreerde dakbedek-
king, is vrĳ wel altĳ d het advies van onze 
specialisten nodig. Wĳ  adviseren daar-
om architecten, technische adviseurs, 
ingenieurs, aannemers, installateurs en 
Dakdekkers (opbrengst,- en technische 
capaciteit berekening, ROI berekening, 
legplan, bestek, off ertes) en begeleiden 
hen niet alleen tĳ dens het proces, maar 
ook bĳ  de uitvoering van het project.

 tĳ dens de preplanning op basis van de 
locatie van het gebouw, een inschatting 
van de globale instraling, de technische 
capaciteit van de PV-installatie, en de 
kosten van de installatie te maken. 

 voor de uitvoeringsplanning een leg, 
-en bevestigingsplan, een materiaalspe-
cifi catie te maken en voor de installateur 
een technische beschrĳ ving aan te leve-
ren. 

 indien er een externe elektriciteits-
aansluiting mogelĳ k is, de informatie 
voor het terugleveren te verstrekken. Uw 
energiebedrĳ f verstrekt u de actuele in-
formatie over de terugleververgoeding.

 ter plaatse het project, tot en met het 
in bedrĳ f stellen van de installatie te la-
ten begeleiden door onze specialisten.

Service

DC/AC omvormer

met geïntegreerde 

automatische 

schakeling

Display 

(optioneel)

Teruglevermeter

elek. meter

net

zekering EVALON® Solar 
Die Dachbahn, die Strom macht.

EVALON® Solar

Solar

kabeldoorvoer

DC-aansluitkast

Leggen 

op het dak

Elektro 

installatie 

in het 

gebouw

▴ Dakoverzicht Bleskensgraaf ▴ Dakoverzicht Dordrecht

▴ Schema dakgeïntegreerde PV installatie kompleet van een leverancier
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Leverprogramma EVALON® Solar

EVALON® V Solar [1] 
EVALON®  V 

Solar 408

EVALON®  V 

Solar 272

EVALON®  V 

Solar 204

EVALON®  V 

Solar 136

breedte van de banen  1,55 m  1,05 m  1,55 m  1,05 m

lengte van de banen 6 m 3,36 m

Nominale dikte (totale dikte)

(= incl  PV-module en viltlaag aan de onderkant van 

de waterdichte dakbaan)

  5,1 +/- 1 mm
1,8 mm

Massa (oppervlakte-gewicht) 4,30 kg/m2 4,33 kg/m2 4,03 kg/m2 4,17 kg/m2

PV module 

Nominale breedte x Nominale lengte

1.185 mm x 
5.490 mm

790 mm x 
5.490 mm

1.185 mm x 
2.850 mm

790 mm x 
2.850 mm

Nominaal vermogen prestaie van de PV modules (onder STC) 408 Wp 272 Wp 204 Wp 136 Wp

Spanning bĳ  maximaal vermogen MPP 99 V  66 V 49,5 V 33 V

Benodigde dakoppervlakte

(rekening houdend met 11 cm overlapping in de laszone)
21,18 m2/kWp 20,74 m2/kWp 23,72 m2/kWp 23,22 m2/kWp

Gelĳ kstroom (DC)-aansluitkabels (fabrieksmatig geïntegreerd)
dubbel geïsoleerd / unipolair / fl exibel

5 m / 2 x 4 mm2

Doorvoer voor DC-kabels (gedecentraliseerd) voor 1 x 8 resp. 2 x 8 DC-kabels van 4 mm2

DC-aansluitkast klemmen voor parallele schakeling (kabelstrengen maken)

DC-buitenaansluitkast  

met ingangen tot 6 DC-aansluitkasten 
met EVALON-strip geïntegreerd met fl ens voor het waterdicht föhnen aan de 

dakbedekking

DC scheidingskast 530 V (met overbelastingsschakelaar) 

Klemmen voor de parallelle kabelstreng aansluitingen en voor de omvormer- 
aansluiting, max. 8 kabelstrengen, met geïntegreerde 8A-DC-Zekering per 

kabelstreng.

Netgekoppelde DC/AC omvormer 

Galvanische scheiding en geïntegreerde ENS

Fronius IG, met AC Nenn met vermogen van
1300 W tot 4600 W

Netgekoppelde DC/AC omvormer   

Galvanische scheiding en met de aan AC -kant 

automatische vrĳ schakeling (=netcontrole en afkoppelingdispositief)

Fronius IG, met AC Nenn vermogen van
3500 W tot 8000 W

 (met geïntegreerde DC-vrĳ schakeling en te integreren 8A- DC-zekering)

Netgekoppelde DC/AC centrale omvormer met 

galvanische scheiding

AC-nominaal vermogen
van 24.000 W tot 40.000 W

 
Technische data-sheet  EVALON® V Solar

EVALON®  V 

Solar 408

EVALON®  V 

Solar 272

EVALON®  V 

Solar 204

EVALON®  V 

Solar 136

M
o

d
u

le
 P

V

getest volgens Proefresultaat (1)

Vermogen onder STC 

(P
max.

 MPP) 

DIN EN 61646 

proef 10.2 onder STC
408 Wp 272 Wp 204 Wp 136 Wp

Leegloopspanning

Kortsluitstroom (2)  DIN EN 61646

proef 10.2 onder STC

138,6 V
5,1 A

92,4 V 
5,1 A

69,3 V 
5,1 A

46,2 V 
5,1 A

Spanning in MPP

Stroomsterkte in MPP (2)

99 V 
4,13 A

66 V
4,13 A

49,5 V 
4,13 A

33 V 
4,13 A

Temperatuur coëffi  ciënt 

(met betrekking tot het 

vermogen)  

DIN EN 61646

proef 10.4
-0,21% par °C

Beschermingsklasse DIN EN 50178 II  tot 1000 V DC

E
v

a
lo

n
®

 V
 d

a
k

b
a

a
n

Maximale treksterkte EN 12311-2 > 500 N / 50 mm

Rek bĳ  maximale 

treksterkte

> 60 %

Perforatieweerstand EN 12691 (Methode A) >= 1100 mm

Gedrag bĳ  inwerking van 

bitumen
prEN 1548 Voldaan

Brandreactie EN 13501-1 Klasse E

Gedrag bĳ  externe brand
ENV 1187/EN 13501-5

DIN 4102-7 

Klasse B dak (t1)
Weerstand tegen vliegvuur en stralingswarmte volgens algemene testresultaten 

door de opdrachtgever

[1] De aangegeven waarden zĳ n het resultaat van uitgevoerde proeven, en geven de aktuele stand van zaken weer. Variaties zĳ n mogelĳ k binnen de normale 
tolerantie-grenzen. Wĳ zigingen voorbehouden. Voor Pmax. MPP geldt +/- 5%. [2] Op grond van terugstroomvastheid van 8 A is bij de parallelle aansluiting van 
meer dan 3 kabelstrengen, de aanbreng van de DC zekeringen of blokdioden vereist.

EVALON® Solar is door ESTI-Ispra gecertifi ceerd als conform aan de norm IEC 61646 / CEC 701, en is verder door TÜV-
Rheinland in beschermingsklasse II ”Gecertifi ceerd bedrĳ fsmiddel” gerangschikt. Het geïntegreerd managementssysteem 
van producent alwitra is door de TÜV gerangschikt als conform aan de normen EN ISO 9001 (Kwaliteitmanagementssyste-
men), en EN ISO 14001 (Milieu-managementssystemen).

ID
:0000006540

alwitra GmbH & Co. · P.O. Box 39 50 · D-54229 Trier
Telephone +49 (0)6 51 / 91 02-0 · Telefax +49 (0)6 51 / 91 02-500
alwitra@alwitra.de · www.alwitra.de

technische veranderingen voorbehouden



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


