
Série PL
Esterilizadores de 
Baixa Temperatura
Esterilizadores de H2O2 vaporizado 
para hospitais, Centros de Esterilização 
e centros médicos
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Concebidos a pensar nas 
necessidades dos clientes
A Steelco é uma referência em fornecimento de soluções 
para o controlo de infeções, fornecendo setores médicos, 
laboratórios de pesquisa e farmacêutico. Presente em mais de 
100 países, a Steelco equipou inúmeros centros hospitalares 
de renome mundial, tendo como seus clientes marcas 
destacadas do setor laboratorial, farmacêutico e industrial.

Alimentada pelo feedback dos nossos clientes, a Steelco 
desenvolve, fabrica e fornece soluções que maximizam 
os processos de segurança e otimização no controlo de 
infeções, enquanto diminui os seus custos. Sendo já uma líder 
na inovação de áreas tais como a automação, a integração 
com a Miele contribuiu para impulsionar o desenvolvimento 
tecnológico.

 A Steelco fornecer serviços técnicos e cursos de formação 
na ótica do utilizador na Academia Steelco, assim como nas 
instalações dos clientes.  
As nossas incríveis capacidades de diagnóstico remoto 
opcional e a nossa equipa mundial de engenheiros formados 
internamente permite-nos garantir que recebe os serviços de 
apoio que necessita para maximizar, de um ponto de vista de 
custos, o tempo operacional do seu equipamento.
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PL 40 PL 70 PL 130

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Série Steelco PL
Esterilizadores de baixa 
temperatura de H2O2 vaporizado

Porta com articulação simples 
ou dupla, abertura manual para a 
esquerda
volume de câmara até 84 l

Porta simples ou dupla de 
deslizamento descendente 
vertical, abertura automática
volume de câmara até 148 l

Porta com articulação simples, 
abertura manual para a esquerda
volume de câmara 52 l
opção: em armário de banca 
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Tecnologia inovadora VH2O2 de 
esterilização com peróxido de 
hidrogénio vaporizado a baixa 
temperatura que garante:

• Segurança do paciente.

• Facilidade de utilização.

• Processamento delicado dos 
instrumentos.

• Maior segurança para o operador.

A série PL garante os mesmos 
níveis de desempenho e segurança 
independentemente do tamanho da 
câmara.

Principais Vantagens
uma combinação vencedora

Graças a uma dosagem precisa de peróxido de 
hidrogénio e ao controlo avançado da exposição 
da carga ao agente de esterilização, a "dose total 
de H2O2" garante o equilíbrio correto entre a 
eficácia de esterilização e a compatibilidade do 
material dos instrumentos roscados.

A medição independente do processo é 
assegurada com uma gama de indicadores 
que permitem a libertação correta da carga 
processada.

As dimensões das câmaras de esterilização e 
combinações de carga possíveis com prateleiras 
e acessórios removíveis, como cestos e 
insertos satisfazem diversas necessidades de 
reprocessamento.

Todos os modelos da série têm 5 programas para 
processarem uma ampla série de instrumentos e 
cargas.

A capacidade de esterilizar de forma segura 
e eficaz instrumentos complexos e delicados, 
como os instrumentos cirúrgicos minimamente 
invasivos sensíveis ao calor e humidade, os 
endoscópios flexíveis, rígidos ou cirurgia 
robótica é cada vez mais procurada. A série PL 
garante um processo de qualidade sem resíduos 
e interrupções. A libertação de H2O2 para o 
ambiente exterior é quase nula e muito inferior a 
todos os padrões internacionais. A concentração 
de H2O2 medida através de testes independente 
é de ≤ 0,007 ppm.

A série PL maximiza a otimização e ergonomia 
do fluxo de trabalho com a segurança do 
processo, garantida graças à tecnologia RFID.

Cada diferente tamanho de esterilizador assegura 
a melhor relação entre o tamanho da máquina e 
o volume de carga útil também para benefício da 
fácil integração na barreira, fornecendo um bom 
acesso ao serviço.

Os esterilizadores Steelco estão em 
conformidade com:
Diretiva Europeia Relativa a Dispositivos 
Médicos:
• 93/42/EEC e as suas versões revistas

Normas e padrões Técnicos:
• EN ISO 14937 (ANSI/AAMI)
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Eficiência e segurança
de mãos dadas

Teste de fuga
Para melhor prática, pode ser programado um teste de vácuo 
diário na gama de esterilizador Steelco PL para ativação 
automática.

Gerador de plasma fora da câmara
O sistema de geração de plasma externo garante melhor 
proteção dos instrumentos reprocessados e, simultaneamente, 
assegura uma elevada capacidade de carga e redução de 
alarmes.

O processo de esterilização
A esterilização ocorre através da injeção de 
peróxido de hidrogénio vaporizado VH2O2 
na câmara de esterilização com o agente de 
esterilização em contacto com os lúmenes 
exteriores e interiores da carga.

Depois dos instrumentos terem sido expostos à 
fase de esterilização, a fase de plasma é usada 
para decompor peróxido de hidrogénio em 
elementos seguros de vapor de água e oxigénio 
garantindo a ausência de resíduos perigosos.

A verificação do nível de humidade é 
efetuada no início de cada ciclo
A remoção da humidade em excesso da carga é efetuada 
automaticamente antes da execução de cada ciclo. 
O controlo do nível de humidade na câmara em tempo real 
no início do ciclo de esterilização previne ciclos abortados 
indesejados. Os processos com cargas de humidade 
excessivas são interrompidos sem que o cartucho do agente 
de esterilização seja usado, com poupanças consideráveis de 
tempo e custos.

Monitorização contínua do processo
A pressão e temperatura da câmara são monitorizadas 
com sensores redundantes. Todos os dados do processo 
são registados e disponibilizados para rastreio também 
na impressão em papel. Cada desvio dos parâmetros do 
processo pré-estabelecidos é notificado por alarmes visuais e 
sonoros.
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ppm mg/m3

PEL-TWA
≤ 0,007 ppm 

(≤ 0,010 mg/m3) 
OSHA method 1019

OSHA PEL-TWA 1 1,4

ACGIH TLV-TWA 1 1,4

NIOSH REL-TWA 1 1,4

ECHA OEL-TWA 1 1,4

MAK 0,5 0,7

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Emissões de 
H2O2

até 70 vezes 
menos do que as 

diretrizes mais 
restritivas

Sem libertação de H2O2 perigoso no fim 
do processo!

Sistema de segurança triplo para redução 
da libertação de peróxido de hidrogénio:

 + Gerador de plasma fora da câmara

 + Conversor catalítico de platina

 + Filtro de carbono ativo adicional

Gama PL Referência

OSHA, ACGIH, NIOSH, ECHA e MAK são organismos que estabelecem dire-
trizes universalmente reconhecidas e valores máximos aceitáveis.
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Segurança e desempenho
de mãos dadas
A eficácia da esterilização e manuseamento delicado de instrumentos 
estão em equilíbrio perfeito na série Steelco PL

Exposição controlada
O processo envolve uma temperatura de esterilização 
entre 50 °C e 55 °C. A exposição ao agente de esterilização 
é dividida em 4 impulsos separados. Assim, isso evita o 
contacto prolongado com elevadas concentrações de 
peróxido de hidrogénio, o que pode danificar os instrumentos, 
assegurando que a carga é exposta a uma "dose total de 
H2O2" limitada.

A geração de plasma ocorre sem mais calor na câmara, 
evitando o desenvolvimento de possível sobreaquecimento, o 
que é prejudicial para a maioria dos instrumentos delicados.

O agente de esterilização SteelcoPro PL
O agente de esterilização é embalado em cartuchos selados 
de dose simples ou dose dupla, de acordo com o modelo. O 
baixo volume dos cartuchos reduz consideravelmente os riscos 
para o operador relacionados com o seu manuseamento em 
comparação com o manuseamento de garrafas grandes.

 + Cartucho de disparo único seguro: garantia de custo de ciclo

 + Cartucho com sistema de carregamento frontal ergonómico e rápido 
com design "poka-yoke"

 + Cartucho esterilizante com identificação RFID para verificação da data 
de validade, rastreio e evitar utilização errada

 + Risco zero de resíduos de cartucho devido a interrupção do ciclo por 
erros de carregamento ou humidade excessiva

 + Cartucho de plástico sem resíduos químicos 
no fim do ciclo mesmo no caso de um ciclo 
interrompido

 + Cartuchos adequados para envio marítimo 
e aéreo
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PL 40 PL 70 PL 130

Fast 24 11.8 +4 min 29 13.5 +3 min 27 19.5 +3 min

Flex 36 2.5 +4 min 39 5.5 +3 min 37 10.5 +3 min

Standard 51 5.5 +4 min 56 5.5 +4 min 48 10.3 +4 min

Intensive 58 3.5 +4 min 62 4.5 +4 min 60 6.5 +4 min

Superfast 16 1.2 +4 min 22 2.2 +2 min 20 5.5 +2 min





Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Programas de 
esterilização* Duração

mín.
Kg 

máx. Lúmenes Inicialização Duração
mín.

Kg 
máx. Lúmenes Inicialização Duração

mín.
Kg 

máx. Lúmenes Inicialização

Não Não Não

1 endos. 
flex.

1 endos. flex.
ou 1 DaVinci

2 endos. flex.
ou 1 DaVinci

12 máx. 12 máx. 22 máx

3 máx.** 3 máx.** 3 máx.**

Não Não Não

** Ciclo intensivo que permite a esterilização dos instrumentos ocos mais desafiantes.
* Para apoiar procedimentos de validação é permitida a utilizadores selecionados a execução de meios-ciclos protegidos por palavra-passe.  
Podem ser adicionados programas de esterilização adicionais e validados pelo cliente.

5 ciclos de elevado desempenho validados
• Rápido dedicado a instrumentos sem lúmenes com e sem articulações

• Flexível para endoscópios flexíveis, incluindo instrumentos DaVinci®

• Padrão para cargas mistas: instrumentos flexíveis, rígidos e semirrígidos 
com lúmenes e sem lúmenes

• Intensivo para cargas mistas: instrumentos flexíveis, rígidos e 
semirrígidos com lúmenes e sem lúmenes com dimensões mais 
desafiantes

• Superrápido ciclo ultrarrápido para cargas reduzidas que podem ser 
ativadas como opção em todos os modelos da gama PL.

Reconhecimento rápido com leitores RFID 
ou de código de barras
Todos os dispositivos têm a opção do digitalizador RFID ou de código de 
barras para reconhecimento rápido do operador, carga e ciclos de início.

Excelente penetração em instrumentos ocos
Lúmenes: Ø ≥ 0,5 de comprimento ≤ 2200 mm. 
(canal simples, duplo e triplo)
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Segurança e desempenho
de mãos dadas

PCD (dispositivos de desafio de processo)
A gama Steelco PCD inclui lúmenes dedicados, rígidos e flexíveis. Usados em 
combinação com indicadores biológicos e químicos, permitem verificar a exposição 
correta ao agente de esterilização e assegurar a libertação correta da carga.

Num processo de esterilização seguro, a libertação 
correta da carga é um passo fundamental.

Indicadores biológicos e químicos
Os esterilizadores Steelco PL são complementados por uma gama completa de indicadores biológicos e químicos, 
incluindo soluções de leitura rápida. A gama também inclui fita de embalagem, incubadoras e PCD.

Indicadores biológicos 
independentes VH202 30 minutos 
e incubadora de leitura rápida 
(adequado também para vapor, 
formaldeído e óxido de etileno)

Indicadores biológicos 
independentes VH202 24 horas e 
incubadora (adequado também 
para vapor e óxido de etileno)

Também estão disponíveis 
indicadores VH202 Tipo 4 e Tipo 1 
como etiqueta adesiva.

Fita VH202 Tipo 1 19 mm x 50 mt e 
distribuidor de fita de esterilização

Está disponível um Kit de iniciante 
incluindo: fita de embalagem, 
cartuchos, indicadores biológicos e 
químicos e papel para a impressora 
integrada para todos os modelos da 
gama PL.
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Rastreio de incubadora de leitura rápida
O software de rastreio é uma funcionalidade padrão da incubadora de leitura rápida com o objetivo de registar 
todos os resultados dos indicadores biológicos independentes (SCBI) com leitura de fluorescência. O sistema 
permite também a impressão em papel na incubadora que pode eventualmente estar ligada à impressora do 
esterilizador num processo manual.



53cm
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Ergonomia e fluxo de trabalho
de mãos dadas
Carregamento fácil, rápido de seguro e operações de início do 
ciclo para um fluxo de trabalho sem qualquer interrupção

Design compacto
A solução com porta deslizante também pode ser operada por um 
pedal no modelo PL 130 reduzindo as dimensões globais e facilitando o 
carregamento sem mãos dos instrumentos.

Os modelos PL 70 e PL 40 também oferecem facilidade de operação 
graças a uma pequena porta com articulação, o que os torna mais 
compactos em relação à capacidade de carga.

Todos os modelos possuem uma câmara de esterilização retangular para 
acomodar os acessórios usados com mais frequência para embalagem e 
carregamento.

As operações de carregamento ocorrem sempre a uma altura ergonómica.

Disponibilidade imediata
Os modelos da série PL são todos Plug & Play, prontos a iniciarem 
rapidamente em qualquer local.

Estão equipados com rodas giratórias bloqueáveis para facilidade máxima 
de manuseamento, mesmo em espaços confinados.
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Uma solução de esterilizador de bancada para pequenas clínicas ou como segurança para os Centros 
de Esterilização. O PL 40 possui funcionalidades similares, benefícios e desempenho aos modelos de PL 
de maior capacidade numa pegada compacta. Pode ser equipado opcionalmente com um armário de 
bancada com 4 rodas bloqueáveis com espaço para armazenamento de material.

PL 40: melhor pegada no mercado vs funcionalidades
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PL 40 230 mm 2 C1722 
C1724*

C1723 16

C1725 6

PL 70 220 mm 2 C1683
C1706 12

C1682 20

PL 130
175 mm

175 mm
2 C1683

C1706 12

C1682 20

Shelves
Position
Configurable

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Fácil configuração e produtividade
de mãos dadas

Modelo Câmara Altura Prateleiras Cestos Insertos Bolsas
capacidade

* Cesto de carregamento de meia dimensão

Carregamento fácil
O design de prateleiras semi-extraíveis previne o incorreto posicionamento 
da carga para benefício da segurança do processo, reduzindo os alarmes 
ou interrupções frequentes nos dispositivos deste tipo.

Todos os modelos estão equipados com uma prateleira superior 
removível para aproveitar ao máximo a capacidade de altura.

A flexibilidade ao aceitar diferentes cargas e, simultaneamente, evitando o 
carregamento incorreto são centrais para os seus objetivos de produtividade!

Gama perfeita de acessórios
Para além das prateleiras removíveis fornecidas, a Steelco oferece cestos e 
insertos adicionais para disposição correta até das cargas mais volumosas.

Estes acessórios garantem uma excelente flexibilidade de carregamento 
em relação à escolha do ciclo e uma difusão e penetração adequadas do 
vapor de peróxido de hidrogénio.
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Validação da compatibilidade do dispositivo e eficácia de esterilização dos 
Steelco PL 130 e PL 70 usando o ciclo FLEXÍVEL para endoscópios Si/X/
Xi DaVinci.

Configuração de carga: tabuleiro simples na prateleira inferior.

* A marca registada e logótipo DaVinci são propriedade da Intuitive Surgical, Inc.

Reprocessamento da ótica *DaVinci®
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Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Flexibilidade e controlo
de mãos dadas
Flexibilidade e controlo
de mãos dadas
O amplo painel de controlo de ecrã tátil de 
7" e 10" facilita o controlo do dispositivo com 
informações luminosas e de fácil leitura, mesmo 
à distância: um apoio intuitivo e prático para os 
operadores nas suas tarefas diárias.

Para além disto, o design e o ecrã tátil intuitivos e 
pensados na ótica do utilizador são consistentes 
em todo o portfolio de dispositivos Steelco, 
auxiliando operações intuitivas e processos 
fiáveis.

Uma interface de fácil utilização
Os operadores recebem apoio em todas as etapas 
das suas interações com o dispositivo com tarefas 
operacionais simples e fáceis de perceber. Os programas 
de ciclo podem também ser selecionados através de um 
digitalizador de códigos de barras ou RFID.

O painel de ecrã tátil apresenta estados de ciclo e 
alarmes de forma bem visível.

Armazenamento de dados de ciclo
Os dados de ciclo são armazenados e disponíveis a partir 
da impressora integrada e, se o dispositivo se encontrar 
ligado à rede podem ser enviados para um sistema de 
rastreio centralizado.

Níveis de acesso de utilizador
Os acessos de utilizador encontram-se dividido em 5 
níveis para garantir que apenas funcionários formados 
possam aceder a funções específicas: operador, 
gestor de departamento, técnico de manutenção 
nas instalações do cliente, técnico de manutenção 
autorizado e fabricante.

Modo de serviço técnico
O esterilizador é concebido para simplificar a 
manutenção. As intervenções de serviço técnico são 
aceleradas pela disponibilidade de ecrãs dedicados, 
incluindo uma sinótica de fácil leitura que permite uma 
visão geral dos componentes ativos e valores dos 
parâmetros do processo mais críticos. 
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tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

SteelcoData Live e Pro
Sistema de Gestão e Rastreio

rastreio de instrumento

s

SteelcoData Live e Pro
Sistema de Gestão e Rastreio

SteelcoData Live

é um software baseado em web para 
acompanhar em tempo real o desempenho da 
máquina, os dados de ciclos e alarmes com 
histórico de registos. Quando disponível no 
dispositivo, os consumos de utilidade também 
são armazenados. As informações são rastreadas 
e visualizadas de forma eficiente para a 
monitorização do dispositivo e gestão de dados 
com diferentes níveis de autorização.

A SteelcoData Live é também a ligação entre as máquinas 
Steelco e os sistemas de rastreio de instrumentos, tais 

como a SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro

fornece-lhe a possibilidade de rastrear aparelhos, 
assim como instrumentos individuais, a partir 
do seu ponto de utilização no OR através de 
cada etapa de reprocessamento, transporte e 
armazenamento, até que estes se encontrem 
prontos a ser novamente utilizados.

Caraterísticas do software:
 + Respeita a norma HL7
 + Informações fiáveis e totalidade dos dados 
 + Rastreio e rastreio regressivo das atividades do 

utilizador e manuseamento do material
 + Cobertura completa de atividades nos Centros de 

Esterilização
 + Análises em tempo real
 + Ferramentas de melhoria de eficiência
 + Automação de procedimentos, sem passos 

desnecessários
 + Estações de trabalho podem apresentar apenas as 

atividades específicas da área de competência do 
utilizador

 + Informação eficaz partilhada com os clientes
 + Podem ser integradas com outros sistemas de 

software dos clientes

Para assegurar a disponibilidade dos instrumentos 
certos, no lugar certo, na altura certa, reprocessados 
de forma consistente para os padrões corretos no 
menor tempo e com o custo mais baixo.

rastreio de máquina 
e ciclo
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350 230 640 51,5 535
930

777 (*)
1630

450 220 825 81,7 642 1630 920 (*)
450 400 795 143,1 770 1685 1040

450 220 850 84,1 642 1630 990 (*)
450 400 820 147,6 770 1685 1070

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Modelo Câmara (WxHxD) - mm Litros Geral (WxHxD) - mm
Porta individual
PL 40/1
PL 40/1 em armário de bancada

(*) pegada (para dimensões exteriores adicione 53 mm da protrusão da pega da porta).
Altura de carregamento: 1050 mm acima do chão quando numa bancada de armário fechado.

Modelo Câmara (WxHxD) - mm Litros Geral (WxHxD) - mm
Porta individual
PL 70/1
PL 130/1
Por dupla
PL 70/2
PL 130/2

(*) pegada (para dimensões exteriores de PL 70 adicione 50 mm da protrusão da pega da porta).
Altura de carregamento: PL 70, 1020 mm acima do chão - PL 130, 920 mm acima do chão

Capacidade e Dimensões
Disposições e configurações

de bancada
PL 40

com armários 
baixos

independente
PL 70 - PL 130
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PL 40 PL 70 PL 130
Basic Advanced Basic Advanced

- - •
• • -

 AISI 316 L  AISI 316 L  AISI 316 L

 AISI 304  AISI 304  AISI 304

• • •
• • •
• • • • •

7” 7” 7” 10”

• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
- • •
• • •

220/240V 1~ 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz

• • • • •
• • • • •
• • • • •

- • • • •

Steelco Esterilizadores de Baixa Temperatura VH2O2 Série PL

Dados Técnicos
Componentes e versões

Esterilizadores de baixa temperatura

Esterilizante
Capacidade do cartucho SteelcoPro PL 10 ml/2 disparos 7,5 ml/1 disparo 12 ml/1 disparo

Câmara e portas
Porta deslizante vertical
Porta com articulação
Material da câmara e porta(s)
Material da estrutura, painéis
Área técnica
Acesso frontal para serviço
Estrutura com rodas para fácil transporte/posicionamento da máquina
Sistema de ar comprimido integrado
Sistema de controlo e rastreio
HMI de ecrã tátil 
Leitor de código de barras ou digitalizador RFID
Impressora térmica integrada no lado de carregamento
Cartão SD para cópia de segurança de ciclo e dados
Porta USB para cópia de segurança de dados da máquina
Porta Ethernet para rastreio digital (software SteelcoData)
Integração na UPS - Abastecimento de alimentação ininterrupto
Um contacto livre adicional
Fornecimento
Ligação elétrica (outras ligações disponíveis sob pedido)

Monitorização de processos
Sensores redundantes para monitorização da pressão/temp. da câmara
Gerador de plasma
Sensor de deteção de humidade
Outras opções
Fixação no piso

• = Padrão • = Opção - = Não disponível
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STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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* Apenas para produtos listados 
no certificado 909/MDD D

C
-P

D
-0

2 
P

L
 4

0
/7

0
/1

3
0

 P
T

 R
ev

.0
6


