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POWERTEX Shackles
Instruction for use (GB) (Original instructions)

PDSB with safety bolt PDSP with screw pin

PBSB with safety bolt PBSP with screw pin

WLL Pin Ø d1 a* c* d d2 H1 PDSB H1 PDSP Weight PDSB Weight PDSP
ton mm kg kg
0,33 6 / 6,3 10 21,85 5 14,5 33,5 29 0,027 0,025
0,5 8 13 22 6,5 17,5 42,5 38 0,05 0,042

0,75 9,5 13,5 25,5 8 21 47 42,5 0,086 0,068
1 11,2 17 30,9 10 25 56,5 51,5 0,160 0,130

1,5 12,7 18,5 36,4 11 27 63,5 58 0,215 0,185
2 15,8 20,6 41,4 12,7 30,5 75,5 67 0,340 0,29

3,25 18,8 / 19 27 51 16 40 92 85 0,6 0,58
4,75 22 32 63 19 48 106 98,5 1,02 0,93
6,5 25 37 72 22 54 120 114 1,6 1,45
8,5 28 43,5 81,75 26,5 60 135 129,5 2,3 2,06
9,5 32 48 94 29 68 143 144 3,33 2,91
12 35 53 102 32 76 164 157 4,15 4,15

13,5 38 59 113,5 35 84 182 171 5,87 5,5
17 42 62 123 38 92 195 186 7,6 6,97
25 50 75 148 45 106 224 227 11,7 11,22
35 55 84 174,5 52 122 248 253 17,84 16,36
55 70 107 205,5 66 145 302 318 33 31

*Tolerance: +/- 5%

WLL Pin Ø d1 a* c* d d2 e H1 PBSB H1 PBSP Weight
tons mm kg
0,33 6 / 6,3 10 22,6 5 14,5 15,5 33,5 29 0,026
0,5 8 13 29 6,5 17,5 20 42,5 38 0,048
0,75 9,5 13,5 31 8 21 21,5 47 42,5 0,082

1 11,2 17 36,5 10 25 26,2 56,5 51,5 0,150
1,5 12,7 18,5 42,9 11,3 27 29,5 63,5 58 0,20
2 15,8 20,6 47,75 12,7 30,5 33,3 75,5 67 0,30

3,25 18,8 / 19 27 60 16 40 43 92 85 0,65
4,75 22 32 71,5 19 48 51 106 98,5 1,01
6,5 25 37 84,5 22 54 58 120 114 1,5
8,5 28 43,5 96,25 26,5 60 68,5 135 129,5 2,25
9,5 32 48 109 29 68 75 143 144 3,25
12 35 53 120,5 32 76 84 164 157 4,45

13,5 38 59 134 35 84 94 182 171 5,95
17 42 62 148,5 38 92 99 195 186 7,72
25 50 75 178 45 106 128 224 227 12,64
35 55 84 197,5 52 122 148 248 253 18,72
55 70 107 269,5 66 145 186 302 318 37
85 80 130 325 76 165 205 395 382 58

*Tolerance: +/- 5%
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WARNING

• Failure to follow the regulations of this mounting instruction may
cause serious consequences such as risk of injury.
• Read and understand these instructions before use.

1. General description:
POWERTEX Shackles are used as removable links to connect steel
wire rope used in lifting operations and static systems, chain and
other fittings. Screw pin shackles are used mainly for non-permanent
applications. Safety bolt shackles are used for long-term or permanent
applications or where the load may slide on the pin causing rotation of
the pin.
Dee shackles are mainly used on one-leg systems whereas anchor- or
bow shackles are mainly used on multi-leg systems.

2. Marking
Powertex shackles are generally marked with:
- Working Load Limit e.g. WLL 25t.
- Steel grade e.g. 6.
- Manufacturer’s symbol e.g. Powertex, PTEX or PX.
- Traceability code e.g. F3 (indicating a particular batch).
- CE conformity code .

Additional Powertex shackles are marked with the 
following:

- size in inches e.g. 1 3/4.
- arrows to indicate 45 degree angle.
- according to EN 13889:  EN (from 2t and up).

raised pad (on the back) for individual stamping

Powertex shackles meet all relevant requirements of the Machinery 
Directive 2006/42/EC and its latest amendments.

3. Finish
Powertex Shackles are hot dipped galvanized.

4. Certification
Powertex shackles are in compliance with:
EN 13889
US Federal Specification RR-C-271

Although EN 13889 only cover the range of Working Load Limits 0,5 t to 
25 t maximum, the Powertex shackles are all manufactured according 
to EN 13889.

5. Testing
Powertex shackles are proofload tested at WLL x 2.

6. Instruction for use
Select the correct type and WLL of shackle and WLL for the particular
application. If extreme circumstances or shock loading may occur, this
must be well taken into account when selecting the correct shackle.
Please note that commercial shackles are not to be used for lifting
applications.

7. Assembly
Shackles should be inspected before use to ensure that (if criterias are
not in place, the shackle must be rejected):
a) the body and the pin of the shackle are both identificable as being of
the same size, type and mark;
b) all markings are readable;
c) the threads of the pin and the body are undamaged;
d) the body and pin are not distorted;
e) the body and pin are not unduly worn;
f) the body and pin are free from nicks, gouges, cracks and corrosion.
g) never use a safety bolt type shackle without using a secure  pin.
h) shackles may not be heat treated as this may affect their WLL.
i) never modify, repair or reshape a shackle.

Ensure, where appropriate, that the pin is correctly screwed into the 
shackles eye, i.e. tighten finger tight, then lock using a small tommy bar 
or suitable tool so that the collar of the pin is seated on the shackle eye. 

Fig. A.2

Ensure that the pin is of the correct length so that it penetrates the full 
depth of the screwed eye and allows the collar of the pin to bed on the 
surface of the drilled eye.

In all cases, when the pin is correctly fitted in the body of the shackle, 
the jaw width A should not be significantly reduced.

Incorrect seating of the pin may be due to a bent pin, the thread fitting 
too tightly or misalignment of pin holes. Do not use the shackle under 
these circumstances.

Never replace a shackle pin except with one of the same size type and 
mark as it may not be suitable for the loads imposed.

8. Usage
Select the correct type of shackle for a particular application from the
information given in the below mentioned situations:

Shackles should not be used in a manner that imposes a side loading 
unless specifically permitted by the manufacturer. In general this means 
that the shackle body should take the load along the axis of its centreli-
ne. (See figure A.1).

Fig. A.1

When using shackles in conjunction with multi-leg slings, due consi-
deration should be given to the effect of the angle between the legs of 
the sling. As the angle increases so does the load in the sling leg and 
consequently in any shackle attached to the leg.

When a shackle is used to connect two slings to the hook of a lifting ma-
chine, it should be a bow type shackle assembled with the slings in the 
shackle body and the hook engaged with the shackle pin. The included 
angle between the slings should not exceed 120°.

To avoid eccentric loading of the shackle 
a loose spacer may be used on either 
end of the shackle pin (see figure A.2). 
Do not reduce the width between the 
shackle jaws by welding washer or 
spacers to the inside faces of the eyes 
or by closing the jaws, as this will have 
an adverse effect on the properties of 
the shackle.

When a shackle is used to secure the top block of a set of rope blocks 
the load on this shackle is increased by the value of the hoisting effect.

Avoid applications where due to movement (e.g. of the load or the rope) 
the shackle pin can roll and possibly unscrew. (See figures A.3 and A.4).
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Shackles should not be modified, heat treated, galvanized or subject to 
any plating process without the approval of the manufacturer.

Do not use a shackle outside the temperature range of -20°C to +200°C 
without consulting the manufacturer.

Shackles should not be immersed in acidic solutions or exposed to acid 
fumes or other chemicals without the approval of the manufacturer. 
Attention is drawn to the fact that certain production processes involve 
acidic solutions, fumes etc. and in these circumstances the manufactu-
rer’s advice should be sought. 

The rating of shackles to EN 13889 assumes the absence of excep-
tionally hazardous conditions. Exceptionally hazardous conditions 
include offshore activities, the lifting of persons and lifting of potentially 
dangerous loads such as molten metals, corrosive materials or fissile 
materials. In such cases the degree of hazard should be assessed by a 
competent person and the safe working load reduced accordingly from 
the working load limit.

9. Side loads
Side loads should be avoided, as the products are not designed for this
purpose. If side loads cannot be avoided, the WLL of the shackle must
be reduced:

Load 
angle

Reduction for side loading 
New Working Load Limit

0° 100% of original WLL
45° 70% of original WLL
90° 50% of original WLL

In-line lifting is considered to be a load perpendicular to the pin and 
in the plane of the bow. The load angles in the table are the diviating 
angles from the in-line loads.

When using shackles in connection with multi-leg slings, due consi-
deration should be given to the effect of the angle between the legs of 
the sling. As the angle increases, so does the load in the sling leg and 
consequently in any shackle attached to that leg.

End of use/Disposal
Powertex shackles shall always be sorted / scrapped as general steel 
scrap.
Main material is steel grade 6, and hot dip galvanized. Split is AISI 304. 
The supplier will assist you with the disposal, if required.

Must be inspected at least once a month and must undergo a com-
plete overhaul at least every 12 months. Please note local rules 
and regulations must be complied with regards to inspection.

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications 
or instructions without prior notice and without obligation to others.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-com-
patible product/component, we take no responsibility for the consequen-
ces in regard to the safety of the product.

Declaration of conformity 
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com
hereby declares that Powertex product as described above is in com-
pliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC.

UK Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina, Finland 
www.powertex-products.com 
hereby declares that the POWERTEX product as described above is in 
compliance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.

Fig. A.3
Correct: Shackle pin cannot turn         Incorrect: shackle pin bearing on 

running line can work loose

Fig. A.4
Correct - use two ropes with eyes      

Fig. A.4
Incorrect - the load is unstable and if the load shifts 

the sling will unscrew the shackle pin.
In applications where the shackle is to be left in place for a prolonged 
period or where maximum pin security is required, use a bolt with he-
xagon head, hexagon nut and split cotter pin..

Avoid applications where the load is unstable (See figure A.4).
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POWERTEX-sakkelit
Käyttöohje (FI) 

Turvapultillinen PDSB Ruuvitapillinen PDSP

Turvapultillinen PBSB Ruuvitapillinen PBSP

Nimel-
liskuor-

ma

Tappi Ø 
d1

a* c* d d2 H1 PDSB H1 PDSP Paino PDSB Paino PDSP

tonnia mm kg kg
0,33 6 / 6,3 10 21,85 5 14,5 33,5 29 0,027 0,025
0,5 8 13 22 6,5 17,5 42,5 38 0,05 0,042

0,75 9,5 13,5 25,5 8 21 47 42,5 0,086 0,068
1 11,2 17 30,9 10 25 56,5 51,5 0,160 0,130

1,5 12,7 18,5 36,4 11 27 63,5 58 0,215 0,185
2 15,8 20,6 41,4 12,7 30,5 75,5 67 0,340 0,29

3,25 18,8/19 27 51 16 40 92 85 0,6 0,58
4,75 22 32 63 19 48 106 98,5 1,02 0,93
6,5 25 37 72 22 54 120 114 1,6 1,45
8,5 28 43,5 81,75 26,5 60 135 129,5 2,3 2,06
9,5 32 48 94 29 68 143 144 3,33 2,91
12 35 53 102 32 76 164 157 4,15 4,15

13,5 38 59 113,5 35 84 182 171 5,87 5,5
17 42 62 123 38 92 195 186 7,6 6,97
25 50 75 148 45 106 224 227 11,7 11,22
35 55 84 174,5 52 122 248 253 17,84 16,36
55 70 107 205,5 66 145 302 318 33 31

*Toleranssi: +/-5 %

Nimel-
liskuorma

Tappi Ø d1 a* c* d d2 e H1 PBSB H1 PBSP Paino

tonnia mm kg
0,33 6/6,3 10 22,6 5 14,5 15,5 33,5 29 0,026
0,5 8 13 29 6,5 17,5 20 42,5 38 0,048
0,75 9,5 13,5 31 8 21 21,5 47 42,5 0,082

1 11,2 17 36,5 10 25 26,2 56,5 51,5 0,150
1,5 12,7 18,5 42,9 11,3 27 29,5 63,5 58 0,20
2 15,8 20,6 47,75 12,7 30,5 33,3 75,5 67 0,30

3,25 18,8/19 27 60 16 40 43 92 85 0,65
4,75 22 32 71,5 19 48 51 106 98,5 1,01
6,5 25 37 84,5 22 54 58 120 114 1,5
8,5 28 43,5 96,25 26,5 60 68,5 135 129,5 2,25
9,5 32 48 109 29 68 75 143 144 3,25
12 35 53 120,5 32 76 84 164 157 4,45

13,5 38 59 134 35 84 94 182 171 5,95
17 42 62 148,5 38 92 99 195 186 7,72
25 50 75 178 45 106 128 224 227 12,64
35 55 84 197,5 52 122 148 248 253 18,72
55 70 107 269,5 66 145 186 302 318 37
85 80 130 325 76 165 205 395 382 58

*Toleranssi: +/-5 %
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VAROITUS

•  Näiden asennusohjeiden määräysten noudattamatta jättäminen voi 
johtaa vakaviin seurauksiin, kuten loukkaantumisvaaraan.
• Nämä ohjeet tulee lukea ja ymmärtää ennen käyttöä.
 
1. Yleiskuvaus: 
POWERTEX-sakkeleita käytetään irrotettavissa liitoksissa liittämään 
teräsköysiä, joita käytetään nostamisessa sekä staattisissa järjestelmis-
sä, ketjuissa ja muissa kiinnikkeissä. Ruuvitappisakkeleita käytetään 
pääosin tilapäisissä käyttökohteissa. Turvapulttisakkeleita käytetään 
pitkäaikaisissa tai pysyvissä käyttökohteissa tai kun kuorma voi liukua 
tapilla aiheuttaen tapin pyörimistä.
D-sakkeleita käytetään pääosin yksihaaraisissa järjestelmissä ja ankku-
ri- ja kaarisakkeleita pääosin monihaaraisissa järjestelmissä.

2. Merkintä
Powertex-sakkeleissa on yleensä seuraavat merkinnät:
– nimelliskuorma, esim. WLL 25t
– teräslaji, esim. 6
– valmistajan symboli, esim. Powertex, PTEX tai PX
– jäljitettävyyskoodi, esim. F3 (ilmoittaa tietyn erän)
– CE-vaatimustenmukaisuuskoodi . 

Lisäksi Powertex-sakkeleissa on seuraavat merkinnät:

– koko tuumina, esim. 1 3/4
– nuolet kuvaamassa 45 asteen kulmaa
– standardin EN 13889 mukaisesti:  EN (2 t tai yli).

korotettu alue (takana) yksilöllisille merkinnöille

Powertex-sakkelit ovat konedirektiivin 2006/42/EY ja 
sen viimeisimpien muutosten kaikkien oleellisten vaatimusten mukaisia.

3. Pintakäsittely
Powertex-sakkelit ovat kuumasinkittyjä.

4. Sertifikaatti
Powertex-sakkelit ovat seuraavien standardien mukaisia:
EN 13889
US Federal Specification RR-C-271

Vaikka EN 13889 kattaa vain 0,5–25 tonnin enimmäistyökuormat, kaikki 
Powertex-sakkelit on valmistettu EN 13889 -standardin mukaisesti.

5. Testaus
Kaikille Powertex-sakkeleille suoritetaan testikuormitus kaksinkertaisella 
nimelliskuormalla.

6. Käyttöohje
Valitse tyypiltään ja nimelliskuormaltaan sopiva sakkeli sekä nimellis-
kuorma kyseiseen käyttökohteeseen. Jos äärimmäiset olosuhteet tai 
iskukuormitus ovat mahdollisia, tämä tulee ottaa huomioon sakkelin 
valinnassa. Ota huomioon, että kaupallisia sakkeleita ei saa käyttää 
nostamiseen.

7. Asennus
Sakkelit tulee tarkastaa ennen käyttöä, jotta varmistetaan, että (jos 
edellytykset eivät täyty, sakkelia ei saa käyttää):
a) sakkelin rungon ja tapin koko, tyyppi ja merkintä ovat yhteensopivat
b) kaikki merkinnät ovat luettavissa
c) tapin ja rungon kierteet ovat ehjät
d) runko ja tappi eivät ole vääntyneet
e) runko ja tappi eivät ole liian kuluneita
f) rungossa tai tapissa ei ole naarmuja, lommoja, murtumia tai syöpy-
miä.
g) turvapultillista sakkelia ei saa koskaan käyttää ilman kiinnitettynä 
olevaa tappia. 
h) sakkeleita ei saa kuumakäsitellä, sillä tämä voi vaikuttaa niiden 
nimelliskuormaan.
i) sakkelia ei saa koskaan muunnella, korjata tai muovata uudelleen.

Varmista tarvittaessa, että tappi on kierretty oikein sakkelin reikään 
kiristämällä sormin, lukitsemalla tappi sitten pienellä terästangolla tai 

Kuva A.2

sopivalla työkalulla niin, että tapin holkki on sakkelin reikää vasten. 
Varmista, että tappi on sopivan pituinen, jotta se ulottuu kokonaan reiän 
sisään niin, että tapin holkki on reikää vasten.

Kun tappi on kiinnitetty oikein sakkelin runkoon, kitaväli A ei ole huomat-
tavasti aiempaa pienempi.

Tapin väärä asento voi johtua tapin vääntymästä, kierteen liiallisesta 
tiukkuudesta tai väärin kohdistuneista tapinrei'istä. Älä käytä sakkelia 
näissä olosuhteissa.

Älä koskaan vaihda sakkelin tappia muuhun kuin kooltaan, tyypiltään ja 
merkinnöiltään samanlaiseen tappiin, sillä muutoin se ei ehkä sovellu 
vaadittavaan kuormitukseen.

8. Käyttö
Valitse käyttökohteeseen sopiva sakkelityyppi seuraavissa tilanteissa 
annettujen tietojen mukaisesti:

Sakkeleita ei saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa sivuttaiskuormituksen, 
ellei valmistaja tätä erityisesti salli. Sakkelin rungon kuormituksen tulee 
olla keskilinjan suuntainen. (Ks. kuva A.1.)

 
                                            Kuva A.1

Kun sakkeleita käytetään yhdessä monihaaraisten raksien kanssa, 
raksin haarojen välisen kulman vaikutus tulee ottaa huomioon. Kulman 
jyrkentyessä myös raksin haaran ja siihen mahdollisesti kiinnitetyn 
sakkelin kuormitus kasvaa.

Kun sakkelia käytetään kahden raksin liittämiseen nostolaitteen kouk-
kuun, sakkelin tulee olla kaarisakkeli. Raksit kiinnitetään sakkelin run-
koon ja sakkelin tapin tulee olla koukussa. Raksien välinen kärkikulma 
ei saa olla yli 120°.

Sakkelin epäkeskisen kuormituksen 
välttämiseksi sakkelin tapin molempiin 
päihin voidaan asentaa prikat 
(ks. kuva A.2). 
Älä pienennä sakkelin kitaväliä 
hitsaamalla reikien 
sisäpintoihin aluslevyä tai prikkoja 
tai sulkemalla leukoja, sillä tämä 
voi vaikuttaa haitallisesti sakkelin 
ominaisuuksiin.

Kun sakkelia käytetään köysipylpyröiden ylimmän pylpyrän kiinnittämi-
seen, sakkelin kuormitus kasvaa nostovaikutuksen arvolla.

Vältä käyttökohteita, joissa sakkelin tappi voi pyöriä ja mahdollisesti 
kiertyä irti liikkeen (esim. kuorman tai köyden) vaikutuksesta (ks. kuvat 
A.3 ja A.4).
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Sakkeleita ei saa muuntaa, kuumakäsitellä, sinkitä tai altistaa millekään 
pinnoitusprosessille ilman valmistajan hyväksyntää.

Älä käytä sakkelia lämpötila-alueen –20… +200 °C ulkopuolella kesku-
stelematta valmistajan kanssa.

Sakkeleita ei saa upottaa happamiin liuoksiin eikä altistaa happopitoi-
sille höyryille tai muille kemikaaleille ilman valmistajan hyväksyntää. Tie-
tyissä valmistusprosesseissa esiintyy happamia liuoksia, höyryjä jne., ja 
näissä olosuhteissa käyttämisestä tulee pyytää neuvoa valmistajalta. 

Sakkeleiden standardin EN 13889 mukaisessa luokituksessa oletetaan, 
ettei sakkeleita käytetä poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa. 
Poikkeuksellisen vaarallisia olosuhteita ovat muun muassa toiminta 
merellä, henkilöiden nostaminen ja mahdollisesti vaarallisten kuormien, 
kuten sulametallien ja syövyttävien tai halkeavien materiaalien nostami-
nen. Tällaisissa tapauksissa pätevän henkilön tulee arvioida vaaral-
lisuustaso, ja turvallista työkuormaa tulee pienentää nimelliskuormasta.

9. Sivuttaiskuormat
Sivuttaiskuormia tulee välttää, sillä tuotteita ei ole suunniteltu tähän tar-
koitukseen. Jollei sivuttaiskuormia voi välttää, sakkelin nimelliskuormaa 
tulee pienentää:

Kuormi-
tuskulma

Sivuttaiskuormituksen pienen-
täminen 
Uusi nimelliskuorma

0° 100 % alkuperäisestä nimellis-
kuormasta

45° 70 % alkuperäisestä nimellis-
kuormasta

90° 50 % alkuperäisestä nimellis-
kuormasta

 

Suorana nostona pidetään tappiin kohtisuorassa olevaa ja kaaren 
tasossa olevaa kuormaa. Taulukossa annetut kuormituskulmat ovat 
suorassa linjassa olevista kuormista poikkeavia kulmia.

Kun sakkeleita käytetään yhdessä monihaaraisten raksien kanssa, 
raksin haarojen välisen kulman vaikutus tulee ottaa huomioon. Kun kul-
ma jyrkkenee, raksin haaran ja siten haaraan mahdollisesti kiinnitetyn 
sakkelin kuormitus kasvaa.

Loppukäyttö/hävittäminen
Powertex-sakkelit tulee aina lajitella/romuttaa yleisenä teräsromuna.
Päämateriaalina on teräslaji 6, kuumasinkitty Sokan laatu on AISI 304.
Toimittaja auttaa tarvittaessa hävittämisessä.

Tuote tulee tarkastaa vähintään kerran kuussa ja huoltaa vähintään 
kerran 12 kuukaudessa. Tarkastuksessa tulee noudattaa paikallisia 
sääntöjä ja määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta, materiaaleja tai 
ohjeita ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita muille.
 
Jos tuotetta muunnetaan jollakin tavalla tai jos se yhdistetään yhteenso-
pimattomaan tuotteeseen/komponenttiin, emme ota vastuuta tuotteen 
turvallisuuteen liittyvistä seurauksista.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com

vakuuttaa täten, että edellä kuvatut Powertex-päällysteraksit ja tekstiili-
raksit ovat EU:n konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen tehtyjen muutosten 
mukaisia.

Kuva A.3
Oikein: Sakkelin tappi ei voi kiertyä          Väärin: liikkuvalla köydellä 

oleva sakkelin tappilaakeri voi 
kiertyä irti

Kuva A.4
Oikein – käytä kahta silmukkaköyttä      

Kuva A.4
Väärin – kuorma on epävakaa, ja jos kuorma liikkuu, raksi kiertyy irti 

sakkelin tapista.
Käyttökohteissa, joissa sakkeli jätetään paikoilleen pitkiksi ajoiksi tai 
joissa vaaditaan tapin maksimaalinen kiinnitys, käytä kuusioruuvia, 
kuusiomutteria ja saksisokkaa.

Vältä käyttökohteita, joissa kuorma on epävakaa (ks. kuva A.4).
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!
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