
 
 
 
 
 
 

GASZENIE 



 

 

Gaszenie jest równie ważne jak wykrywanie... 
 
Gaszenie wodą 
 

Z uwagi na różne procesy i rodzaj przetwarzanego materiału 
wymagane są odmienne metody gaszenia. Duże krople wody 
gaszące z dużym impetem są niezbędne, aby przebić całość 
transportowanego materiału w przesypach i transporcie 
pneumatycznym. Do gaszenia ognia w pomieszczeniach lub 
na otwartych przestrzeniach drobne krople wody dają lepsze 
efekty ponieważ lepiej absorbują ciepło, szybciej parują i 
skutecznie odcinają dopływ tlenu. Zasady projektowania 
systemów gaśniczych zostały przedstawione w wielu 
opracowaniach naukowych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gaszenie iskier i gorących cząstek 
 
Jednym z kluczowych czynników skuteczności, wiarygodności 
i efektywności systemów gaśniczych jest siła uderzenia wody.  

Siła uderzenia, zależy od dwóch czynników, ciśnienia wody 
oraz rozmiaru kropel. Przy jednakowym ciśnieniu duże krople 
mają znacznie większą siłę uderzenia. Małe krople nie mają 
wystarczającej siły, aby przebić całość transportowanego 
materiału w przesypach i transporcie pneumatycznym.  

Niskie ciśnienie wody w dyszy zmniejsza szanse nasycenia 
strefy gaszenia odpowiednią ilością wody a zatem zmniejsza 
szanse ugaszenia źródeł zapłonu.  

Należy również uwzględnić wielkość przesypu lub rurociągu, 
w którym zainstalowany jest system gaśniczy oraz ilość i 
prędkość przepływającego materiału. Gasząc małymi kroplami 
wody w przesypach, rurociągach z dużą ilością i prędkością 
materiału występuje ryzyko, że kropel te zostaną wchłonięte 
przez zewnętrzne warstwy materiału lub poddadzą się 
strumieniowi materiału. Rozwiązanie takie nie daje pełnej 
gwarancji skuteczności. Najlepszy efekt gaszenia uzyskuje się 
przez zastosowanie dużych kropel wody przy ciśnieniu 7-9 
bar. 

 
 
 
 

METODY GASZENIA FIREFLY 
 
STRUMIEŃ WODY 
MGŁA WODNA 
IZOLACJA I ZOBOJĘTNIANIE 
ODSEPAROWANIE  
PARA 

 

Gaszenie ognia 
 
Mgła wodna jest najlepszą metodą gaszenia ognia, 
dlatego też zyskuje ona coraz szersze zastosowanie. 
Metoda ta okazuje się bardzo skuteczna w zwalczaniu i 
kontroli pożarów. Mgła wodna ma niezwykły potencjał 
tłumienia pożarów i jednocześnie nie powoduje 
uszkodzeń maszyn. Znajduje zastosowanie w wielu 
różnych aplikacjach np. przy prasach do produkcji płyt, 
pompowniach gorącego oleju, silosach, strugarkach, 
młynach oraz innych wrażliwych maszynach. Mgła 
wodna znalazła zastosowanie w aplikacjach gdzie 
wcześniej nie brano pod uwagę zastosowania wody.  
 
System mgły wodnej rozpyla mikroskopijnej wielkości 
kropelki wody, co skutecznie tłumi i gasi ogień. Krople 
absorbują ciepło, co powoduje wytworzenie pary, która 
odcina dopływ tlenu i sprawia, że proces spalania 
zostaje zakończony.  
 

Fakty na temat mgły wodnej. 
Zgodnie z Factory Mutual Research 
 

Chłodzi i blokuje promieniowanie cieplne  

Mgła wodna dzięki swojej dużej objętości i malutkich 

kroplach odbiera ciepło i blokuje jego rozprzestrzenianie. 

 

Odcina dopływ tlenu  

Rozpylane krople pod wpływem ciepła przekształcają się 

w parę zwiększając swoją objętość 1700 razy. Tym 

samym wypierają tlen z otoczenia, bez którego nie może 

być kontynuowane spalanie. 



 
 
 
FIREFLY GASZENIE STRUMIENIEM WODY 

Firefly posiada w swojej ofercie precyzyjnie zaprojektowane 
systemy gaśnicze, które przenikają całość transportowanego 
materiału. Charakterystyczną częścią systemów Firefly są 
unikalne dysze, które tworzą skuteczną strefę gaszenia 
poprzez duże ciśnienie natrysku i duże krople wody. Czynniki 
te w połączeniu z metodą pomiaru energii źródeł zapłonów 
tworzą dobrze wyważoną i skuteczną strefę gaszenia, która 
minimalizuje uszkodzenia oraz zmniejsza ilość i czas 
czyszczenia urządzeń. Wybór rodzaju dyszy uzależniony jest 
od typu aplikacji.  
 
Dysze zawsze dobierane są w oparciu o projekt. 
Dysponujemy różnymi dyszami z przepływem wody 
sięgającym aż do 140l/min, co pozwala skrócić czas gaszenia 
do minimum. Zazwyczaj dysze aktywowane są na 1-2 
sekundy. 
 
Dysze Firefly są zaprojektowane tak by zapewnić dużą siłę 
gaszenia źródeł zapłonów oraz by woda, pokryla całą objętość 
powstałego stożka. Dysze zapewniają jednocześnie wysoką 
gęstość wody w strefie gaszenia. Duże krople mogą 
skutecznie przeniknąć duże ilości gęstego materiału. Kąt 
natrysku dyszy i ilość przepływającej wody dobierane są 
indywidualnie do każdego projektu. 
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FIREFLY MGŁA WODNA 
 
Firefly oferuje skuteczne systemy gaśnicze wykorzystujące 
mgłę wodną z bardzo drobnymi kropelkami wody. Metoda 
ta została opracowania, aby skutecznie gasić ogień. 
Uwzględniono również fakt, że gaszenie dużymi ilościami 
wody często skutkowało długimi przestojami 
produkcyjnymi. Mgła wodna Firefly tworzy jednorodne, 
gęste otoczenie nasycone bardzo drobnymi kropelkami 
wody, które skutecznie studzą źródło ognia i odcinają 
dopływ tlenu. Metoda ta ma szereg zalet.  

 

Mgła wodna Firefly oznacza wysoki poziom ochrony. 
Gaszenie może zostać rozpoczęte na bardzo wczesnym 
etapie, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia, 
minimalizuje straty materialne jak i chroni przed 
wypadkami z udziałem ludzi.  
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Mgła wodna Firefly oznacza wyższą wydajność. 
Stosując gaszenie na wczesnym etapie ilość 
elementów gaszących może być zmniejszona. 
Zmniejsza się, zatem ilość użytej wody, co sprawia, że 
poziom produkcji może zostać utrzymany na wysokim 
poziomie a przerwy produkcyjne ograniczone są do 
niezbędnego minimum.  

Mgła wodna Firefly zapewnia większą niezawodność. 
Woda jest pobierana z systemu hydroforowego Firefly, 
który nie wymaga częstego nadzoru pracowników. 
Dzięki temu system zapewnia ciągłą ochronę bez 
konieczności serwisowania po aktywacjach. Tak, więc 
nie trzeba zatrzymywać procesu produkcyjnego a 
kolejne pożary zostaną również wykryte i ugaszone. 
Jest to dużą zaletą w porównaniu z systemami, które 
wymagają obsługi po każdej aktywacji. 

 



 

 

 

W niektórych procesach najlepszą metodą gaszenia jest 
gaz. Doskonałymi środkami gaśniczymi są dwutlenki: 
węgla i azotu, możemy je stosować pod warunkiem, że 
całkowicie wyizolowany zostanie gaszony obszar. 
Wymagane jest, więc zastosowanie bardzo szybkich 
zasuw.  

 

Firefly FIV/PS-G 
Zasuwa gilotynowa Firefly FIV/PS-G charakteryzuje się 
bardzo dużą szczelnością. Zasuwa aktywowana jest 
pneumatycznie gazem, który jednocześnie jest używany 
do zobojętnienia niebezpiecznych cząstek. Zasuwa jest 
przeznaczona do instalacji w systemach transportu 
pneumatycznego. Jest dostępna w różnych wariantach i 
rozmiarach do Ø300mm. Zasuwa ta jest często stosowana 
w procesach gdzie występuje duża gęstość 
transportowanego materiału          

      

 

 

 

 

 

 

 

Firefly BIV/PS 
Zasuwa odcinająca typu motylkowego Firefly BIV/PS 
sterowana za pomocą pneumatycznego siłownika. Zasuwa 
ma kompaktową budowę i nadaje się do montażu 
kołnierzowego. Przeznaczona do instalacji 
transportujących bardzo drobny materiał.  Dostępna w 
różnych rozmiarach aż do Ø600mm. 
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Firefly w swojej ofercie posiada wiele różnych typów 
zasuw o różnych rozmiarach i sposobach działania. 
Zasuwy są aktywowane przez ultra szybkie napędy o 
czasie reakcji do 50ms. 

 

Firefly GIV 
Zasuwa gilotynowa Firefly GIV aktywowana 
pneumatycznie przez sprężone powietrze. Zasuwa jest 
przeznaczona do instalacji w systemach transportu 
pneumatycznego.  Dostępna jest w różnych rozmiarach 
aż do Ø600mm. Zasuwa jest często stosowana, gdy 
strumień transportowanego materiału nie jest zbyt silny. 
 

 

Firefly JIV 
Zasuwa odcinająca typu żaluzjowego Firefly JIV/PS 
sterowana za pomocą pneumatycznego siłownika. 
Zasuwa jest stosowana w dużych rurociągach 
transportujących bardzo drobny materiał. Zasuwa jest 
dostępna w rozmiarach aż do 2000x2000mm. 

 



 

 

 

ODSEPAROWANIE  

Inną metodą gaszenia stosowaną przez Firefly jest 
mechaniczne skierowanie transportowanego materiału 
poza proces. W momencie wykrycia źródeł zapłonu zostaje 
otwarta zasuwa, która kieruje przepływający materiał poza 
system transportowy. Zasuwa następnie automatycznie 
wraca do swojego wyjściowego położenia i proces 
produkcji jest kontynuowany.  

Zastosowanie tej zasuwy nie wymaga zatrzymywania 
procesu w przypadku wykrycia źródeł zapłonów.  

Zasuwa DIV działa bardzo szybko i świetnie sprawdza się 
w sytuacjach gdzie nie można zastosować innych metod 
gaszenia. 

Zasuwa DIV dostępna jest w rozmiarach do 500x500mm. 
Czas otwarcia wynosi mniej niż 300ms. 
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Gaszenie parą 

Wybór środka gaśniczego jest głównie uzależniony od 
przebiegu procesu oraz rodzaju przetwarzanego 
materiału. Czasem podyktowany jest również 
dostępnością poszczególnych metod. 
Gdy mamy możliwość zastosowania pary jest ona 
świetnym środkiem gaśniczym w wielu aplikacjach. 

Zawór Firefly SV/PS działa w przedziale ciśnień 10 do 69 
bar. Zasuwa posiada szybko reagujący kulowy zawór 
przelotowy sterowana za pomocą pneumatycznego 
siłownika. Zasuwa nadaje sie zarówno do montażu 
kołnierzowego jak i wspawania, dostępny jest w 
wymiarach od DN15 do DN80.  

 

Firefly AB | P.O. Box 92201 | SE-120 09 Stockholm | Szwecja 
Telefon: +46 8 449 25 00 | Fax: +46 8 449 25 01 

info@firefly.se | www.firefly.se 

FIREFLY – ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ SYSTEMY WYKRYWANIA ISKIER 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


