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Abstract: Smart appliances could help shift demand away from peak periods, which is important for an electricity 
system that relies on variable renewable energy sources. Most of this move will have to be automated, with smart 
appliances communicating with the electricity system. However, this is contingent on solving issues regarding the 
interoperability necessary for coordinating multiple smart appliances and households. It will also require the roll-out 
of smart meters and dynamic electricity prices, as well as making 'demand response' possible in various energy 
markets. While consumers seem to have a positive attitude to smart appliances, they are not willing to change their 
habits unless they achieve substantial financial savings, and are not inclined to deal with control interfaces that are too 
complicated. Studies show that they are worried about the reliability, privacy and security of these new technologies. 
Use of smart appliances could significantly benefit the electricity system when it comes to matching supply and demand 
in the grid, short-term balancing of the system, and reducing consumption. It could reduce the need for fossil fuel back-
up and be conducive to an increased use of wind power. While the benefits seem to be many, the costs are not always 
clear. The European Commission recognizes the potential of smart appliances and advocates development of smart 
infrastructure. The European Parliament seems to agree, as long as this benefits the consumer and affords a high level 
of data and privacy protection. 

Key words: Smart Grid, Smart Device, Smart Appliance, Demand Response, Demand Side Management, plug and 
play 

Въведение 
Внедряването на интелигентни уреди е започ-

нало да се внедрява и в България от преди ня-
колко години. От 2009 г. дружество ЧЕЗ инста-
лира повече от 18 000 интелигентни измерителни 
уреди на стойност около 66 млн лева ($ 46,5 
млн.). Те допринасят за по-ефективното използ-
ване на енергията чрез адаптиране на доставките 
на потребителите към динамичните ежедневни 
промени в търсенето и дават възможност на пот-
ребителите да подават неизползван ток обратно в 
мрежата. Първоначално тези интелигентни из-
мервателни уреди са използвани само за дистан-
ционно измерване на консумацията на енергията, 
докато страната напълно либерализира пазара на 
електроенергия и потребителите започват да из-
бират между раличните доставчици. Друг проект 
за интелигентна мрежа, обявен миналата година, 
е въвеждането на системата FlexNet, внедрена от 
американската компания SENSUS и телеком 
оператора А1. Системата FlexNet TM е решение 
от типа Advanced Metering Infrastructure (събира-
не и обработка на данните от измерванията чрез 
дистанционно отчитане на измервателни уреди), 
която дава възможност Ютилити дружествата 
(на крайните потребители) на електричество, газ 
или комбинация от тях, да запазват ресурсите 

чрез предоставяне на точното ефективно потреб-
ление според отчитането на данните и подобрено 
обслужване на клиентите. При пълно внедряване 
системата за комуникация FlexNet ще допринесе 
за изграждане на взаимно доверие между клиен-
тите и експлоатационните дружества. Тя ще поз-
воли не само дистанционно отчитане, но и конт-
рол над цялата мрежа. Използването на система-
та системата FlexNet ще повиши прозрачността 
на месечните сметки за крайните потребители. 

1. Първоначално внедряване на умни уреди 
Много производители на електродомакински 

уреди, в това число и български предлагат „умни 
уреди“ (smart appliances). Това са уреди с елект-
ронно управление и комуникация с интернет. 
След инсталиране на съответното приложение 
връзката с мрежата дава възможност те да бъдат 
управлявани от друго свързано с интернет уст-
ройство, например мобилен телефон. По този на-
чин телефонът става нещо като „универсално“ 
дистанционно за различни уреди. Телефонът 
(“универсалното“ дистанционно) може да управ-
лява уредите без да е в непосредствена близост, 
от която и да е точка на смета, стига само да има 
връзка с интернет. Това осигурява допълнителен 
комфорт за потребителя. Примери: След няколко 
дневно отсъствие от дома можете да включите 
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отоплителните уреди и бойлера в деня преди да 
отпътувате обратно и при пристигането ви в къ-
щи дома да е топъл и да не е необходимо да ча-
кате да се загрее водата за душ. Или след работа 
да „попитате“ хладилника си какви продукти са 
на свършване и да получите на SMS списък за 
пазаруване в супера. Освен повишения комфорт 
връзката и управлението през интернет дава и 
големи възможности за измерване и управление, 
а от там и за намаляване на консумацията на 
енергия. За да се реализира това е необходимо 
уредите да бъдат свързани към „умни“ електрос-
набдителни мрежи (smart grids). Електроразпре-
делителните мрежи пренасят произведената от 
електроцентралите енергия до крайния потреби-
тел. Определени са статистически сезонните, 
седмичните и дневните флуктуации, но поведе-
нието на потребителите и консуматорите на 
енергия за по-кратки периоди е непредсказуемо: 
няма как да се знае кога в конкретно домакинст-
во ще бъде включен котлонът за приготвяне на 
вечеря или хладилника ще включи компресора. С 
увеличаването на дела на възобновяемите енер-
гийни източници (слънце, вятър, вода) са увели-
чава и несигурността в производството, тъй като 
те зависят от времето (вятър, облаци). За да може 
всеки потребител да получава по всяко време не-
обходимата му енергия с висока сигурност и ка-
чество електроразпределителните мрежи под-
държат резервни мощности, с които да поемат 
случайните изменения на консумацията. Тези 
електроцентрали „в готовност“ повишават себес-
тойността, а от там и цената на енергията 
(European consumer organization, 2013). 

С умните уреди съществува възможността по-
ведението на потребителите / консуматорите да 
стане по-малко случайно и част от пиковете в 
консумацията да бъдат изгладени, като се измес-
тят в периоди с по-малко натоварване на мрежа-
та. За целта е необходимо уредите да обменят 
информация с мрежата и съответно и да реаги-
рат. Използването на гъвкавостта на интелигент-
ните уреди не значи непременно намаляването 
на общата консумацията на електроенергия. На-
малява обаче необходимостта от по-скъпи и по-
замърсяващи конвенционални мощности в мо-
менти на върхово натоварване или голям дисба-
ланс. Това води до намаляване на разходи (спес-
тяване на пари) за системата и намалява емисии-
те на СО2, които в рамките на ETS (европейската 
схема за търговия с емисии) има не само еколо-
гично, но и икономическо значение (EY. 

Mapping Power and utilities regulation in Europe, 
2013). Възможните ползи за потребителя са на-
маляване на цената на енергията; за доставчика 
са намаляване на разходите и подобряване на 
стабилността на мрежата; за обществото е нама-
ляване замърсяването на околната среда. 

2. Управление на умните уреди 
Управлението може да стане чрез подход „от-

долу нагоре“ / „клиентът решава“ в отговор на 
търсенето (Demand response, DR), което е кон-
цепция за мотивиране на клиента чрез разходите, 
екологична информация или други показатели да 
промени консумацията или избрания модел на 
поведение. Другият подход е управление на тър-
сенето „отгоре-надолу“ (Demand Side Manage-
ment, DSM), т.е. мерки, предприети от играчите 
на пазара (напр. електроснабдяване, агрегатор/ 
оператор на гъвкавостта) за управление на елек-
тропотреблението от гледна точка на експлоата-
цията на мрежата. 

Според възможността за изместване на мо-
мента на включване (изглаждане на пиковете) 
уредите може да бъдат групирани в три катего-
рии (Rand Science and Technology Report, 2004): 

• Висока гъвкавост и малко нарушаване на 
комфорта и производителността: съдомиялни, 
перални, сушилни, обемни бойлери, радиатори, 
котли, термо и циркулационни помпи, жилищни 
и нежилищни климатици; 

• По-малка гъвкавост или по-голямо въз-
действие върху комфорта/здравето: барабанни 
сушилни, хладилници, фризери, смукателна, 
топлина и утилизираща вентилация и зарядни (с 
ниска мощност); 

• Гъвкавост само при аварийни случаи: 
електрически котлони, печки, аспиратори, пра-
хосмукачки и осветление. 

При обемните бойлери, радиатори, котли, 
термо и циркулационни помпи, жилищни и не-
жилищни климатици, хладилници, фризери, екс-
тракция фенове, смукателна, топлина и утилизи-
раща вентилация гъвкавостта зависи капацитета 
за акумулиране на топлина. 

Гъвкавостта е разделена на около 50/50 между 
вградената в системата топлинна инерция и топ-
линна маса (инерция) на сградата. Краткосроч-
ните прекъсвания на отоплителните процеси или 
модулация на мощността (например промени в 
температурна настройка) както и намаляване на 
скоростта на моторите могат да бъдат реализи-
рани за всички уреди от тази категория. 
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Терминът ‘smart’/“умни, интелигентни“ се от-
нася сега в повечето случаи за „свързани“ уреди, 
управлявани от потребителя. Това обикновено 
означава, че устройството / системата е свързано 
към цифрова комуникационна мрежа и предоста-
вя на потребителя възможност за управление на 
уреда / системата чрез приложение (app) на ком-
пютър, смартфон или таблет. За работа на тези 
уреди в „умни“ електроснабдителни мрежи 
(smart grids) обикновено няма да е необходима 
нова електроника (hardware), но трябва да бъде 
добавена функционалност, т.е. промяна на инс-
талирания фърмуер (Florio, C.V. and Florio, M., 
2008). Възможни са различни архитектури: 

Външен контрол и външни цели 
Уредът е свързан към външна система за уп-

равление. Интерфейсът позволява на системата 
да прочете статуса на уреда и позволява включ-
ване/изключване или модулиране на консумаци-
ята. Защитата на комфорта става чрез настройки-
те на уреда. Това предполага промяна на систе-
мите за управление, но не и на фърмуера на инс-
талираните интелигентни уреди. Системата за 
контрол може да бъде както жилищен контролер, 
така и базирана в облака система. 

Вътрешен контрол и външни цели 
Уредът е свързан към външна система за уп-

равление система чрез интерфейс, базиран на 
Demand Response, DR цел, например променлива 
цена на енергията. Системата изпраща целите 
към уреда и той самостоятелно адаптира своя 
енергиен профил във функция на изпратените 
цел(и) и настройките от потребителя. Целите мо-
гат да бъдат изпратени до уредите чрез енергий-
ния портал на жилището или през облака. 

Вътрешен контрол и вътрешен цели 
Уредът не изисква комуникация и връзки, по-

скоро оптимизира профила си на енергийното 
потребление въз основа само на локално измере-
ни параметри. Броят на целите, които могат да 
бъдат реализирани с помощта на тази схема, е 
ограничен, тъй като трябва да има корелация 
обикновено с напрежението или честота, изме-
рени от уреда. Добавяне на нови цели изисква 
актуализации на фърмуера на уреда, а вероятно и 
на хардуера, за да може да поддържа необходи-
мите измервания. 

Връзката между отделните уреди и страната 
на предлагането (доставчика на енергия до дома) 

през жилищния мениджър на енергийния или 
интернет / облак прави възможно да се постигне 
по-добро балансиране на енергопроизводство и 
потреблението на енергия. Трябва да бъде осигу-
рена оперативна съвместимост между интели-
гентни уреди, включително тези на различни 
производители. В интерес на потребителите е 
системата да е управляема без експертни знания, 
в идеалния случай „plug and play“, при това чрез 
интуитивно използваем потребителски интер-
фейс. 

Участващите подсистеми трябва да са синтак-
тично и семантично оперативно съвместими та-
ка, че правилно да се обменят данни, информа-
ция и командите да бъдат разбрани и интерпре-
тирани правилно. Взаимозаменяемостта на под-
системите изисква използването на технологично 
неутрален и стандартизирани език, който да се 
осъществява чрез съответните комуникационни 
протоколи. 

От гледна точка на уреда има два начина за 
взаимодействие с енергийната система: 

• Модел на „централен енергиен мениджър“: 
уредът комуникира локално към централния 
енергиен мениджър (жилищния мениджър на 
енергия или сградния контролер). В този случай 
трябва да се осигури оперативна съвместимост 
на ниво на комуникационен интерфейс между 
уреда и централния енергиен мениджър. 

• Модел „облак“: уредът се свързва директ-
но към управлението на уреда в облака, често 
през интернет чрез безжичен модем или подоб-
ни. Това управление от своя страна комуникира с 
доставчика на енергийни услуги. Ако управлени-
ето на уреда е от производителя, тогава пробле-
мът за оперативна съвместимост се намира на 
нивото на интерфейса на производителя, който 
да позволи на доставчика на енергийни услуги 
управлението на уреда. 

Носител на комуникацията от крайния потре-
бител (дом, офис и т.н.) е предимно интернет. 

Ъпгрейдването на конвенционалните уреди 
към интелигентни е повече от просто добавяне 
хардуер и софтуер за комуникация (Groarke, Pol-
lock, Kellison, 2013). Връзката с крайния потре-
бител може да има значително въздействие вър-
ху бизнес моделите на производителите. Някол-
ко пазарни анализатори посочват, че производи-
телите на традиционни уреди ще трябва да про-
менят подхода си към пазара като от производст-
вени компании станат и доставчици на услуги и 
технологии. Производителите ще трябва да се 
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ангажират не само с дистрибутори, складове, 
търговци на дребно и OEM играчи, както са пра-
вили в миналото, а и с крайните потребители. 
Производителите, дистрибуторите или търговци-
те на дребно може да поемат ролята на доставчик 
на услуги и може да предоставят разнообразие от 
услуги на потребителите: 

• Предоставяне на техническо обслужване, 
свързано с умен уред или система умен дом. 
Например умна перална машина може да поиска 
операция по поддръжка; 

• Предоставяне на енергийни услуги. Нап-
ример доставчик на смарт термостат за дома мо-
же да предложи на гъвкавостта на свързания ин-
телигентен дом и със съгласието на собственика 
излизане на енергийния пазар; 

• Осигуряват канал за продажби за третични 
продукти; смарт хладилник може да заяви до-
пълнително мляко, когато млякото свършва; ми-
ялната машина може да поръча или изпрати съ-
общение за вашия смартфон, който да ви подка-
ни да поръчате детергент, когато нейния при-
вършва; 

• Настройването на тези интелигентни уреди 
може да не бъде толкова лесно за средния потре-
бител. Настройването на един умен уред може да 
не е толкова трудно, но интегрирането на някол-
ко интелигентни уреди да работят заедно, създа-
ването на интелигентна система или умен дом 
може да бъде много по-трудно. В този случай 
търговецът на дребно например може да поеме 
ролята на интегратор или консултант на интели-
гентни уреди/системи. 

Новите услуги не само дават нови възмож-
ности, създават също така и нови задължения. 
Например, че всички данни, които потребителите 
споделят чрез свързаните устройства ще бъдат 
обработени сигурно. 

3. Нови бизнес модели, свързани с IoT 
(Internet of Things, интернет на нещата) 
(Pollitt, 2009) 
• “Хардуер премия“ е основната форма на 

бизнес модела. Организациите предлагат опции 
за свързване към съществуващ или нов продукт и 
предлагат устройството за дистанционно управ-
ление под формата на мобилни приложения. То-
ва базово ниво на свързаност и контрол позволя-
ва на организациите да получат допълнителна 
печалба от техните продукти. 

• Сервизният модел предлага периодичен 
поток от приходи и по-важното, създава връзка с 

клиента, продължаваща дълго след като е заку-
пил продукта. 

• Свързаните устройства генерират големи 
обеми чувствителни данни. За много организа-
ции способността да събере, пакетира и продаде 
тези данни е потенциален бизнес модел. След ка-
то тези данни са обобщени и анонимизирани ор-
ганизацията може да избере да го продава суро-
ви, в пакет или части от него. 

• IoT процъфтява в свързана екосистема – 
колкото по-голяма е системата, толкова по-
голяма е и стойността, която генерира за всички 
заинтересовани страни (Federal Energy Regulatory 
Committee, 2009). В екосистемата фокусът е не 
върху продажбата на даден продукт или услуга, а 
за предоставяне на обща платформа и за другите 
играчи в екосистемата – производители на хар-
дуер, разработчици на софтуер, доставчиците и 
съответните заинтересовани страни. В такъв мо-
дел на платформата организаторът прави пари и 
от крайните клиенти, и от другите потребители 
на платформата. Потребителите плащат на орга-
низатора за включване в платформата. Организа-
торът получава своя дял всеки път, когато даден 
продукт се продава на крайния клиент на плат-
формата. 

Заключение 
Какви ще бъдат ползите от внедряването на 

интелигентни уреди? 
− По-бързо възстановяване на електричество-

то след смущения в електрозахранването; 
− Намалени разходи за операции и управле-

ние на комунални услуги и в крайна сметка по-
ниски разходи за електроенергия за потребите-
лите; 

− Намалено пиково потребление, което ще 
помогне също така за по-ниски цени на електро-
енергията; 

− Увеличена интеграция на мащабните систе-
ми за възобновяема енергия; 

− По-добра интеграция на системите за про-
изводство на електроенергия, притежавани от 
клиенти, вкл. ВЕИ; 

− Подобрена сигурност. 
Идеята за интелигентните електроенергийни 

мрежи не се отнася само до комуналните услуги 
и технологии. Те са свързани и с това как да се 
предоставят информацията и инструментите, от 
които се нуждаят потребителите, за да направят 
своя избор относно използването на енергия. 

С по-интелигентната мрежа се получава ясна 
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и навременна картина за това. Как интелигент-
ните измервателни уреди и другите механизми 
позволяват да се види колко електроенергия се 
потребява, кога се потребява и какви са разходи-
те за нея. В комбинация с ценообразуването в ре-
ално време, това позволява да се спестяват пари, 
като се използва по-малко енергия, когато елект-
ричеството е най-скъпо. Докато потенциалните 
предимства на интелигентните мрежи обикнове-
но се дискутират по отношение на целите на 
икономиката, националната сигурност и възоб-
новяемата енергия, интелигентните мрежи имат 
потенциала да помогнат на обикновените граж-
дани да спестят пари, като им се помага да уп-
равляват потреблението на електроенергията и 
да изберат най-доброто време за покупка на 
електричество. Също така може да се спести още 
повече, като се генерира собствено електричест-
во. 

Литература 
European consumer organization (2013) Making 

the internal energy market work, BELIC reality 
check, Brussels. 

EY (2013) Mapping Power and utilities 
regulation in Europe, EY’s global power and 
utilities centre. 

Federal Energy Regulatory Committee (2009) „A 
National Assessment of Demand Response Potential 

(FERC staff report)“. Available at: http://www.ferc. 
gov/legal/staff-reports/06-09-demand-response.pdf. 

Florio, C.V. and Florio, M. (2008) The Electricity 
industry reform paradigm in the European Union, 
Testing the impact on consumers. 

Groarke, D., Pollock, Z., Kellison B. (2013) 
Global smart grid technologies and growth markets 
2013–2020. GTM Research. Retrieved 25 Feb 2014, 
from Ackermann J (1972) 

Parry, I., M. Walls and W. Harrington (2007) 
„Automobile Externalities and Policies“. Available 
at: http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-DP-06-
26-REV.pdf. 

Pollitt, M. G. (2009) Electricity liberalization in 
the EU, A progress report. University of Cambridge. 

Rand Science and Technology Report (2004) 
„Estimating the Benefits of the Grid Wise Initiative.“ 

 
 
 
 
 

 
Martin Mednikarov, PhD student 
University of National and World Economy, 

Economics of Transport and Energy Department 
E-mail: martin.mednikarov@gmail.com 



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Off
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




