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1 Opdrachten NEN 1010 Inleiding

• Doordat de NEN 1010 op diverse plaatsen verwijst naar de NPR 5310 (Nederlandse
Praktijkrichtlijn bij de NEN 1010), is deze bij veel praktijksituaties niet meer los te
denken van de norm. In een aantal vragen moet daarom ook de NPR 5310 worden
geraadpleegd als de norm zelf geen directe bepalingen omtrent de probleemstelling
kent. Indien voor de beantwoording van de vraag de NPR 5310 (mede) van
toepassing is, is dit bij de betreffende vraag aangegeven.
 

• Geef bij beantwoording van de vragen de van toepassing zijnde bepalingnummers
en/of NPR Bladnummers aan.
 

• De vragen hebben betrekking op nieuwe installaties, tenzij anders vermeld.
 

• Indien (mede) een uitzonderingssituatie is bedoeld, moet de uitzonderingssituatie
in de vraag en/of in de antwoorden (afleiders) zijn opgenomen; in andere gevallen
heeft de vraag betrekking op de hoofdbepaling.
 

• Ter vereenvoudiging van de probleemstelling zijn in een aantal schema’s de
volgende niet op de vraag betrekking hebbende ‘details’ weggelaten, indien deze
niet relevant zijn voor het beantwoorden van de vraag:
– schakelaars bij motoren en toestellen
– het aantal polen van de toegepaste schakelaars/scheiders, indien het soort

stelsel (bijvoorbeeld TN of TT) niet relevant is.
• Bij leidingberekenen, indien niet nader aangegeven:

- zijn de aders/kernen van koper
- zijn leidingen afzonderlijk gelegd
- zijn leidingen niet in buis, kokers, of iets dergelijks gelegd.
- wordt de installatie gevoed via een stroomstelsel 400/230 V.
 

• Indien bij leidingberekening een wandcontactdoos voor algemeen gebruik is
bedoeld, is dit in de opgave vermeld; zo niet dan is hij specifiek voor het
aangesloten toestel bestemd.
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2 Opdrachten NEN 1010 Deel 0 t/m deel 3

2.1 Opdrachten deel 0 en 1

Vraag 1

Cenelec heeft tot taak:
A. het opheffen van de verschillende elektrotechnische normen in de Europese

lidstaten.
B. de harmonisatie van de nationale elektrotechnische normen tussen de lidstaten.
C. het tot stand laten komen en de aanvaarding van harmonisatiedocumenten.
D. het tot stand laten komen van één Europese installatievorm.

Vraag 2

De veiligheidsbepalingen worden in Nederland gepubliceerd onder verantwoording
van:
A. het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).
B. de NV Keuring Elektrotechnische Materialen Arnhem (KEMA).
C. de elektrotechnische dienst Inspectie SZW.
D. het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC)

Vraag 3

Deel 1 heeft betrekking op:
A. toepassingsgebied NEN 1010.
B. toepassingsgebied, onderwerpen en fundamentele uitgangspunten.
C. fundamentele uitgangspunten: toepassingsgebied, onderwerpen en

uitgangspunten.
D. fundamentele uitgangspunten, vaststellen van algemene kenmerken en termen

en definities.

Vraag 4

Het toepassen van de NEN 1010 wordt onder andere bepaald door
A. de arbeidsomstandighedenwet.
B. het ministerie van SZW.
C. de Nederlandse Bouw- en regelgeving.
D. de NPR 5310.

Vraag 5

Personen of levende have kunnen worden beveiligd tegen gevaren die ontstaan als
metalen rekken in de stal door een defect onder spanning kunnen komen, door:
A. een foutstroom door het lichaam te voorkomen.
B. de waarde van de foutstroom gelijk te houden aan die van de schokstroom.
C. de voeding automatisch uit te schakelen zodra de waarde van de foutstroom

onder die van de schokstroom komt.
D. de metalen rekken geïsoleerd op te stellen.
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Vraag 6

Bij bepaling 2.15.12 staat een ‘n’ aangegeven.
Hiermee wordt aangegeven dat deze bepaling:
A. uit een Europees harmonisatiedocument komt.
B. uit een internationaal harmonisatiedocument komt.
C. een bepaling is die een Nederlandse toevoeging bevat.
D. een Nederlandse bijlage is, waarvan de inhoud afkomstig is uit een IEC-norm.
E. een Nederlandse bijlage is, waarvan de inhoud afkomstig is uit een

harmonisatiedocument.

Vraag 7

Deel 7 bestaat uit rubrieken. Deze geven een aanvulling op, wijziging op of een
vervanging van één van:
A. de delen 1 t/m 5.
B. de hoofdstukken uit de delen1 t/m 6.
C. de rubrieken uit de delen 1 t/m 6.
D. de bepalingen uit de delen 1 t/m 6.

Vraag 8

De NEN 1010 heeft betrekking op wisselspanningsinstallaties met een nominale
spanning van ten hoogste:
A. 600 V.
B. 900 V.
C. 1.000 V.
D. 1.500 V.

Vraag 9

De NEN 1010 is niet van toepassing op:
A. kermisinstallaties.
B. een lichtinstallatie in een varkensstal.
C. een radiografisch bestuurde auto.
D. algemene verlichting in een stationsrestauratie.

Vraag 10

De NEN 1010 is van toepassing op:
A. de voeding van een elektrische tram/metro.
B. een vast leidingsysteem van een telecommunicatie-installatie.
C. een mijninstallatie.
D. verlichting op een vrachtschip.

Vraag 11

De NEN 1010 is niet van toepassing op:
A. installaties aangebracht in winkels.
B. installaties met een wisselspanning van 500 V.
C. bovengrondse leidingen van tramnetten.
D. installaties op bouwterreinen.
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Vraag 12

Welke bewering is juist?
I. De NEN 1010 bevat bepalingen die nodig zijn bij het ontwerpen van elektrische

installaties.
II. Deel 7 van de NEN 1010 bevat bepalingen die nog moeten worden overgenomen

door het IEC.
A. I is juist.
B. II is juist.
C. I en II zijn beide juist.
D. I en II zijn beide onjuist.

Vraag 13

De bepalingen in de NEN 1010 gelden niet voor:
A. passagiersschepen.
B. ziekenhuizen.
C. verlichting op een parkeerterrein.
D. kermisinstallaties.

 

© Kenteq 9

In
za
ge



2.2 Opdrachten hoofdstukken 21 t/m 29

Vraag 1

Onder een foutstroom wordt verstaan een stroom:
A. die door de beschermingsleiding vloeit.
B. die door een hoofdvereffeningsleiding naar de aardelektrode wordt geleid.
C. die als gevolg van een isolatiefout loopt langs het punt waar de fout optreedt.
D. ten gevolge van een isolatiefout en het overbruggen van de isolatie.

Vraag 2

Fysiologisch effect als gevolg van een elektrische stroom die door het lichaam van een
mens of dier loopt, is een:
A. directe aanraking.
B. elektrische schok.
C. indirecte aanraking.
D. elektrische stroom.

Vraag 3

Een geleider in een TN-C-S-stelsel die bij normaal bedrijf onder spanning staat of kan
staan, is een:
A. beschermingsleiding.
B. faseleiding.
C. nulleiding.
D. faseleiding en nulleiding.
E. PEN-leiding.

Vraag 4

De gemiddelde temperatuur van de lucht in de nabijheid van het materieel, geldt als
de:
A. ruimtetemperatuur.
B. omgevingstemperatuur.
C. kamertemperatuur.
D. temperatuur van de ruimte onder normale omstandigheden.

Vraag 5

De spanning die b.v. in een badkamer gedurende onbepaalde tijd tussen gelijktijdig
aanraakbare delen maximaal aanwezig mag zijn, wordt aangegeven als de:
A. nominale spanning van een elektrische installatie.
B. aanrakingsspanning.
C. te verwachten aanrakingsspanning.
D. overeengekomen grenswaarde van de te verwachten aanrakingsspanning.

Vraag 6

De vastgestelde waarde van de spanning waardoor een installatie, of deel daarvan,
wordt gekarakteriseerd, is de:
A. doorslagspanning.
B. nominale spanning.
C. maximale spanning.
D. gemiddelde spanning.
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Vraag 7

Tussen twee metalen rekken die de toeloop tot een attractie in een pretpark vormen
en waarop verlichting is gemonteerd, wordt tijdens een onderhoudscontrole terwijl het
park gesloten is, een spanning gemeten.
Er is sprake van een:
A. aanrakingsspanning.
B. overeengekomen aanrakingsspanning.
C. effectieve aanrakingsspanning.
D. te verwachten aanrakingsspanning.

Vraag 8

Wat is juist? Tot actieve delen (kunnen) behoren:
A. metalen mantels.
B. nulleidingen.
C. metalen buizen.
D. afschermingen van leidingen.

Vraag 9

Een geleidend deel dat geen deel uitmaakt van de elektrische installatie en dat
oorzaak kan zijn van een elektrische potentiaal, is een:
A. actief deel.
B. metalen gestel.
C. intermediair deel.
D. vreemd geleidend deel.

Vraag 10

Een elektrische stroom in een ongewenst geleidend pad onder normale
bedrijfsomstandigheden, is een:
A. aardfoutstroom.
B. aanspreekstroom.
C. kortsluitstroom.
D. lekstroom.

Vraag 11

Onder het bereikbaar gebied dat een persoon in verticale richting zonder hulpmiddelen
met de hand kan aanraken vanaf elk punt op het oppervlak waar gewoonlijk personen
staan, wordt verstaan een maximale afstand van:
A. 0,75 m.
B. 1,25 m.
C. 2,25 m.
D. 2,50 m.

Vraag 12

In een elektrische bedrijfsruimte wordt in verband met onderhoudswerkzaamheden
een ongeïsoleerde geleider afgeschermd met een hekwerk.
Er is nu sprake van een:
A. elektrisch beschermend omhulsel.
B. beschermende hindernis.
C. fundamentele isolatie.
D. beschermende afscherming.
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Vraag 13

Onderdeel 1 in de afbeelding is de:
A. beschermingsleiding (PE).
B. aardleiding.
C. potentiaalvereffeningsleiding.
D. hoofdaardklem.

Afbeelding bij vraag 13 t/m 16
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Vraag 14

Onderdeel 5 in de afbeelding bij vraag 13 is de:
A. aardleiding.
B. beschermingsleiding (PE).
C. potentiaalvereffeningsleiding.
D. hoofdaardrail.

Vraag 15

Onderdeel 2 in de afbeelding bij vraag 13 is de:
A. aardrail.
B. hoofdaardrail.
C. potentiaalrail.
D. vereffeningsrail.

Vraag 16

Onderdeel 3 in de afbeelding bij vraag 13 is de:
A. functionele vereffeningsleiding.
B. beschermingsleiding.
C. aardleiding.
D. beschermende vereffeningsleiding.

Vraag 17

Als de as van een elektromotor door een defect in de rotor onder spanning komt te
staan, is er sprake van een:
A. aanraakbaar geleidend deel.
B. actief deel.
C. gevaarlijk actief deel.
D. vreemd geleidend deel.

Vraag 18

De aarding van een punt in een installatie om andere redenen dan elektrische
veiligheid, is een:
A. functionele aarding.
B. bedrijfsaarding.
C. schone aarde.
D. aarde.

Vraag 19

Een foutstroom is een stroom die:
A. ten gevolge van een kortsluiting loopt.
B. ten gevolge van een overbelasting loopt.
C. groter is dan de toelaatbare stroom.
D. ten gevolge van een isolatiefout loopt.
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Vraag 20

Een eindgroep is een groep waarin zich niet bevindt een:
A. groepsschakelaar.
B. schakel- en verdeelinrichting.
C. aansluiting voor verschillende lichtpunten.
D. aansluiting voor verschillende lichtpunten en wandcontactdozen.

Vraag 21

Geen elektrisch materieel is een:
A. schakel- en verdeelinrichting.
B. leiding en bijbehoren.
C. turbine.
D. transformator.

Vraag 22

Vast bevestigd materieel is juist
voorgesteld in:

Vraag 23

Een meetinstrument (0-10 kVA) opgenomen in een verdeelinrichting is:
A. elektrisch materieel.
B. handgereedschap.
C. stroomverbruikend materieel.
D. besturingsmaterieel.

Vraag 24

In de zin van de NEN 1010 wordt onder een elektrisch toestel niet verstaan een:
A. motor.
B. accumulator.
C. smeltveiligheid.
D. energietransformator.

Vraag 25

Deze vraag heeft ook betrekking op de NPR 5310.
Om een staande schemerlamp te kunnen laten branden moet er een elektrische
verbinding worden gemaakt door middel van een:
A. stopcontact.
B. contactstop.
C. contactdoos.
D. wandcontactdoos.

 

14 Opdrachten NEN 1010 Deel 0 t/m deel 3

In
za
ge



Vraag 26

Welke bewering is juist?
I. Van de verdeelinrichting in een woning die door een energiebedrijf wordt gevoed,

wordt een groep gebruikt voor de voeding van een verdeelinrichting in een
bijgebouw. Deze groep wordt een distributiegroep genoemd.

II. Het gemeenschappelijk punt tussen twee symmetrische delen van een
stroomketen waarvan de tegenoverliggende einden elektrisch zijn verbonden
met verschillende faseleidingen van dezelfde stroomketen, noemt men een
nulpunt.

A. I is juist.
B. II is juist.
C. I en II zijn beide juist.
D. I en II zijn beide onjuist.

Vraag 27

Een schakelaar aangebracht op 1,25 m boven de vloer, bevindt zich:
A. in het gebied dat een persoon zonder hulpmiddelen kan bereiken.
B. op een indirect aanraakbare plaats.
C. niet op een direct aanraakbare plaats.
D. op een functionele plaats.

Vraag 28

De stroom naar een machine die de waarde van de Iz te boven gaat is een:
A. kortsluitstroom.
B. overstroom.
C. overeengekomen aanspreekstroom.
D. nominale stroom.

Vraag 29

Ter bescherming tegen elektrische schok wordt met een beschermingsleiding
verbonden een:
A. actief deel.
B. nulleiding.
C. vreemd geleidend deel.

Vraag 30

Een kabelondersteuning, bestaande uit een aantal dwarsdragers die deugdelijk zijn
bevestigd aan langsdragers, is een:
A. kabelgoot.
B. kabelbaan.
C. kabelkoker.
D. kabelladder.
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2.3 Opdrachten deel 3

Vraag 1

Stroomstelsels worden gekenmerkt door de:
A. spanningssoort.
B. wijze van aarding van het stelsel.
C. spanningssoort en aantal actieve geleiders.
D. spanningssoort en aantal actieve geleiders en wijze van aarding van het stelsel.

Vraag 2

Bij de bepaling van het maximum opgenomen vermogen, in relatie tot een
betrouwbaar en economisch ontwerp, moet rekening worden gehouden met de
begrenzing door de:
A. stroom en de gelijktijdigheidsfactor.
B. maximale stroom en de gebruikstemperatuur.
C. thermische aspecten en de spanningsval.
D. maximale stroom en de spanningsval.

Vraag 3

Een gangbaar TN-S-stelsel is een stroomstelsel dat:
A. gelijkstroom levert via vier leidingen.
B. gelijkstroom levert via vijf leidingen.
C. wisselstroom levert via vier leidingen.
D. wisselstroom levert via vijf leidingen.

Vraag 4

Een stroomstelsel waarbij door de gehele installatie een aparte beschermingsleiding is
gebruikt is een:
A. IT-stelsel.
B. TN-S-stelsel.
C. TT-stelsel.
D. gelijkspanningsstelsel.
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Vraag 5

Een TT-stelsel is afgebeeld in:
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Vraag 6

Het TN-C-stelsel is getekend in:
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Vraag 7

Aan de gebruikte voedingsbron worden door de installatie naast de eisen ten aanzien
van de hoogste te verwachten kortsluitstroom op het voedingspunt en niet nader
genoemde overige eisen, eisen gesteld met betrekking tot:
A. spanningssoort, frequentie, nominale spanning, hoogste belasting.
B. spanningssoort, maximale spanning, nominale belasting, frequentie.
C. spanningssoort, gemiddelde belasting, frequentie, maximale spanning.
D. gemiddelde belasting, spanningssoort, frequentie, nominale spanning.

Vraag 8

Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven:
A. moeten ieder afzonderlijk op een eigen stroomstelsel zijn aangesloten.
B. moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed die niet door storingen

in andere stroomketens worden beïnvloed.
C. moeten elk vanuit een afzonderlijke gelijkrichter worden gevoed.
D. moeten elk afzonderlijk een bedrijfsaarde hebben.

Vraag 9

Iedere installatie moet, waar noodzakelijk, zijn opgedeeld in meer dan één
stroomketen zodat er geen:
A. inspectie mogelijk is.
B. rekening wordt gehouden bij uitval van de stroomketen.
C. grote nadelige gevolgen kunnen ontstaan bij storingen.
D. beproeving en onderhoud mogelijk zijn.

Vraag 10

Deze vraag heeft ook betrekking op de NPR 5310.
Wat is juist? De aanduiding IP67 betekent:
A. waterdicht.
B. beschermd tegen stof.
C. stofdicht.
D. waterdicht en stofdicht.

Vraag 11

Deze vraag heeft ook betrekking op de NPR 5310.
Van aanrakingsveilig is sprake als er wordt voldaan aan IP-code:
A. IP00.
B. IP01.
C. IP12.
D. IP33.
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Vraag 12

Het TN-S-stelsel is getekend in:
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Vraag 13

Een stroomstelsel waarvan één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde is
verbonden en de metalen gestellen in de installatie zijn verbonden met aardelektroden
die elektrisch onafhankelijk zijn van de aardelektroden van de voedingsbron, is een:
A. IT-stelsel voor gelijkspanning.
B. IT-stelsel voor wisselspanning.
C. TT-stelsel.
D. TN-stelsel.

 

© Kenteq 21

In
za
ge



 

22 Opdrachten NEN 1010 Deel 0 t/m deel 3

In
za
ge



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Afdrukken met hoge kwaliteit]'] 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.)
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /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 true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




