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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 
 

Läs och förstå alla procedurer och säkerhetsinstruktioner innan du använder TriggAIR. Observera all 

säkerhetsinformation på denna sida och notera specifika säkerhetskrav som förklaras av procedurerna i denna 

handbok. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

 

 

Tillverkare: 

Jetting AB 

Murgatan 1 

522 30 Tidaholm 

Sweden 

Internet:  http://www.jetting.se 

E-mail:  info@jetting.se 
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EC Declaration of Conformity  
 Tillverkare:    Jetting AB  

 Tillverkares adress:   Murgatan 1, 522 30 Tidaholm, Sverige  

  

Försäkra att maskinen som beskrivs nedan överensstämmer med hälso- och säkerhetskraven i delarna 1 och 2.2 i bilaga I till maskindirektivet 2006/42/EC. 

Konfidentiell teknisk dokumentation har sammanställts enligt beskrivningen i bilaga VII del A i maskindirektivet 2006/42/EC och är tillgänglig för europeiska 

nationella myndigheter på skriftlig begäran. Om en begäran tas emot kommer dokumentation att skickas antingen elektroniskt eller per post. 

 

 Beskrivning:  TriggAIR Fiberblåsmaskin  
   

 

   

Följande standarder har antingen följts helt eller delvis eller används för referens som relevant 
 EN ISO 12100: 2006  Safety of machinery   Safety of machinery - General principles for design -   

       Risk assessment and risk reduction  

 EN 60204-1:2006  Safety of machinery    Electrical equipment of machines - Part 1: General  

        requirements  

 EN ISO 13849-1:2008  Safety of machinery  Safety Related Parts of Control Systems –  

    Part 1 General Principals for Design  

 EN 614-1:2006+A1:2009  Safety of machinery   Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and  

    general principles  

 EN 614-2:2000+A1:2008  Safety of machinery    Ergonomic design principles - Part 2: Interactions  

       between the design of machinery and work tasks  

 EN 953:1997+A1:2009  Safety of machinery    General requirements for the design and   

       construction of guards.  

 ENISO 11202/A1 1997  Noise     Measurement of emission sound pressure levels at a  

    workstation and at other specified positions. 

 ISO 20643:2005  Mechanical vibration  Hand-held and hand-guided machinery - Principles  

           for evaluation of vibration emission  

 EN 61000-6-3:2007      EMC -  Generic standards - Emission standard for residential,  

       commercial and light-industrial environments  

 EN 61000-6-2: 2001       EMC - Generic standards - Immunity for – industrial   

          environments.  

 Full Name of responsible person and place of signing  

  Håkan Johansson    Position                             VD   

 Signature   Date                      20200429  
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Generell information 

 

TriggAIR är en unik handhållen enhet för att installera fiberkablar direkt i ett rör. TriggAIR består av ett 

luftblock med max lufttryck på 16 bar och kanalklämmor för 5,0- och 7,0 mm kanaler. Enhetens 12 V batteridrivna 

drivhjul kommer i kombination med luft att installera fibrer från 0,5 – 3,0 mm i en lufttät kanal, med hastigheter på 0 till 0-

150m/min. 

Med den inbyggda digitala LCD-skärmen, visar hastighet och avstånd och manometern har du alltid fullt 

kontroll av processen. Startknappen kan låsas i den hastighet du önskar för "automatisk körning". Omvänd funktion 

hjälper om du behöver dra ut en kabel.  
TriggAIR drivs utan några verktyg. Den inbyggda justerbara dragkraften optimerar kraftigt dragspänningen på 

kabeln. Enheten har en justerbar koppling för fibersäkerhet. Detta fiberskyddssystem förhindrar skador på 

fibern om fibern träffar ett hinder. 

TriggAIR levereras i hård transportväska inklusive TriggAIR, box för tätningar, 2 st batterier och laddare. 

Som tillval till TriggAIR kan du få ett stativ och en rullarm menad för förterminerad fiber på minirulle. 

Denna bruksanvisning innehåller en fullständig beskrivning av TriggAIR, som har utformats för att mata fiber 

genom ett rör. Röret måste tidigare ha installerats under jord eller ovanför för att ta emot fiberkabeln och 

måste vara tillräckligt lång vid utgången för att tas emot av maskinen. Röret måste vara av material med 

tillräcklig tryckhållfasthet för att den ska kunna tätas ordentligt i maskinens rörklämma. Röret måste vara 

lufttät upp till ett tryck på 16bar. Rörstorlekar sträcker sig från 5 mm-7 mm, medan fiberoptiska fibrer 

sträcker sig från 0,5 mm-3 mm. 

TriggAIR består av ett luftblock/kanalklämma som är gjord i två halvor som klämmer ihop runt kanalen. 

Kanalklämman håller en tätning som den fiberoptiska fibern matas igenom innan den går in i kanalen. 

Kanalklämman kan användas för både 5,0- och 7,0 mm kanaler. Adapter för 3 mm finns som tillbehör. 

Fibertätningar kan bytas ut för att passa olika fiberstorlekar. Röret är mekaniskt klämd mellan rörklämmorna 

vid utgången av rörklämman, vilket förhindrar rörelse i alla riktningar. Tätning placeras runt fibern när den är 

fastklämd. Fiberkabeln matas genom kanalen med en kombinerad drag-/skjutkraft. Dragkraften uppnås när 

trycksatt luft matas in i luftblocket och tvingas in i kanalen, vilket genererar motstånd på fibern från luftflödet 

som passerar över den. Tryckkraften skapas genom att drivhjulssystemet kopplas in. När drivhjulet matar in 

fiberkabeln i kanalen, skapas dragkraft av luftflödet. Fiberkabeln flyger i kanalen, vilket minimerar motståndet 

mot att tryckas in av drivhjulet. 

Användningen av TriggAIR för andra operationer än de som beskrivs i denna handbok anses farliga och avråds 

från det. Användning av denna maskin för annat arbete än vad som är avsett, befriar tillverkaren från allt 

ansvar, civilrättsligt eller straffrättsligt. Tillverkarens ansvar upphör och garantin upphör att gälla när något av 

följande inträffar: 

När TriggAIR används för andra ändamål än vad som beskrivs i denna manual. 

Ändringar och/eller modifieringar utförda utan skriftligt godkännande från tillverkaren. 

Använder inte originaltillverkade reservdelar. 

Dåligt underhåll. 

Använder inte medföljande säkerhetsanordningar eller utrustning. 
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Anslutning av denna enhet till maskiner och/eller delar som inte har tillverkats eller godkänts skriftligen av 

tillverkaren. 

TriggAIR ska inte användas för att installera någon annan fiber än fiberoptisk fiber som specificeras inom det 

område som anges i denna bruksanvisning. 

Jetting AB ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av TriggAIR. 
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Teknisk specifikation 
TriggAIR 

A. Användarvillkor:   
1. Temperatur från -15° C till +40° C 

2. Luftfuktighet från 20 % till 90 % 

3. Väderförhållanden som är relevanta för arbetsförhållandena 

4. 4. 4. Naturlig och/eller artificiell belysning av arbetsplatsen, 

5.                               >200 lux. 

 
Luftkompressorkrav 
1. Pneumatiskt tryck: 16 bar Max 

2. Erforderligt luftflöde: 0,1-0,3 m3/min) 

3. 3.                           Luftslangkopplingar: Cejn typOPERATIONAL  

4.  
5. KAPACITET 

1. Max tryckkraft: 30N 

2. Tryckhastighet: Justerbar 0- 150 m/min. 

3. Fiberstorlekar: 0,5 mm till 3,0 mm 

4. 4.                           Kanalstorlekar: 5,0 och 7,0 mm (3 mm tillbehör) 

5.  
6. ELEKTRISKA KRAV: 

1. Strömkrav: Volt max 12v 4,0Ah 

2. Strömanslutning: Milwaukee-standard 

 
B. FYSISKA SPECIFIKATIONER 
1. Höjd                 260 mm   

2. Längd               200 mm 

3                            Bredd               120 mm 

4                            Vikt                   2,3Kg                                        

 
C. DRIVHJUL SPECIFIKATION 
1. Justerbar anliggningskraft mot kabel 
 

D. KRAV VID ANSLUTNING AV KABELRÖR 
1. Måste tåla maximalt lufttryck på 16 bar 

2. Måste tåla axiell belastning och vibrationer 

3. Måste vara en koppling av kompressionstyp 

4. Måste sitta tätt 

5. Rörändarna ska skäras av rakt och avgradas 

6. Kanalen måste sitta helt in i anslutningen 
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Säkra driftsmetoder  
 
Läs och förstå alla procedurer och säkerhetsinstruktioner innan du använder TriggAIR. Observera all 
säkerhetsinformation på den här sidan och notera specifika säkerhetskrav som förklaras av procedurer som 
beskrivs i denna manual. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador, skador 
på egendom eller dödsfall. 

  

A. SÄKERHET FÖR ARBETSOMRÅDE 

1. Bär personlig skyddsutrustning: hjälm, skyddsglasögon, skyddsskor, 

och lätta arbetshandskar i läder. (OSHA-godkänd eller personlig skyddsutrustningsdirektiv 

89/686/EEC-kompatibel) 

2. Bär tättslutande kläder för att undvika att kläder fastnar i traktorns drivning. 

3. Håll långt hår under spänning. 

4. Håll dig borta från trycksatt ledning och ledning. 

5. Använd endast fläkten för dess avsedda ändamål. 

6. Placera inte fiberrullen för nära enheten. Placera rullen tillräckligt långt bort från enheten för 

att säkerställa korrekt kontroll. 

7. Håll händerna borta från traktorns drivning när fläkten är i drift. 

8. undanstoppad och avstå från att bära smycken. 

9. Säker användning av denna utrustning kräver att operatörerna står på stabilt fotfäste. 

10. Håll dig borta från fibrer eller linjer 

 

B. ELEKTRISKA ENHETER 

Motorn, styrenheten och den digitala displayen är elektriska enheter. Det finns risker för elektriska stötar som kan 

leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika elektriska 
faror: 

1. Kör inte i eller nära vatten. Detta inkluderar att ställa enheten på en våt yta eller 
utsätta den för regn. 

2. Använd inte när det blir åska eller extremt väder. En jordpåle som slås ner i marken 
som extra skydd rekommenderas om det finns någon chans att extremt väder kan 

utvecklas. 

3. Ta inte bort den digitala displayens lock. Det finns inga delar som användaren kan 
serva inuti. 

4. Omriktaren bör stängas av innan du ansluter eller kopplar bort några kablar. 

B. KRAV ATT ARBETA I MÖRKER 

1. Operatören måste tillhandahålla bärbar belysning som uppnår en ljusintensitet på 
minst 200 lux (lumen/m^2) 
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  Packa upp väskan  

TriggAIR 
A. KOMPONENTER 

        Varje TriggAIR-kit innehåller följande artiklar: 

        TriggAIR huvudenhet med inbyggda hållare för 5,0- och 7,0-mm rör 

        Cejn Luftregulator 

        2 st batterier 

        Batteriladdare 

        Robust hårdplastväska 

        Kabeltätningsbox 

        Användarmanual        

 

  

 
 

B. TILLBEHÖR: 

Arm för förkontakterad fiber på minitrumma 

Stativ inkl CEJN-adapter 

Bordsfäste för montering på bord 
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TriggAIR Set-up 

 
 

           Denna manual innehåller installations- och driftsinstruktioner för TriggAIR. 

VARNING! : ANSLUT INTE STRÖMFÖRSÖRJNING FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR KLART. 

A. BESTÄM FIBERSTORLEK 

Bestäm fiberkabelstorleken som ska installeras. 

B. VÄLJ KABELTÄTNING 

Välj rätt kabeltätning som matchar kabelstorleken. 

 

Combi Duct Clamp 

5,0mm or 7,0 mm. 

Adjustable Clutch for 

fibre protection. 

Adjustable fibre clamping force 

Grove for seal 

Drivning Wheel with 

rubber 

LCD Digital display 

for speed/distance 

Track for fibre 

Battery capacity on 

the side of the 

handle 
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C. INSTALLERA KABELTÄTNING & FIBER I SPÅR 

D. Installera lämplig kabeltätning på kabeln. 

E. INSTALLERA FIBERKABEL I HJULDRIVNINGEN OCH SPÄNN ÅT. 

 Mata in kabeln mellan driv- och mäthjulet. 

Dra åt det justerbara klämkrafthjulet med skruvvredet för att säkerställa ett jämnt tryck på 

fiberkabeln. Dra inte åt för hårt! 
 

F. INSTALLERA RÖRET 

Se till att det finns tillräcklig längd på röret tillgängligt för att undvika onödig 

belastning på det. 

G. Putta in fiberkabeln i röret en liten bit, placera kabeltätningen i sitt spår och                         

lägg röret i sitt dedikerade ställe. 

H. När röret är på plats, säkra konfigurationen genom att stänga den övre halvan av 

rörhållaren och tryck ordentligt. Stäng rörhållaren med övre delen och dra åt vredet för hand för att säkra. 

I.  

J.  
K. JUSTERA KOPPLINGEN FÖR FIBERSÄKERHET 

L. Sätt i batteriet 

 

M.   Koppla in luftkompressorn 

                                        OBS: Se till att luftregleringsventilen är avstängd innan du ansluter luftslangen. 

  

Fäst luftkompressorslangen till luftkompressorn vid behov. 

 

 

    

Justera vid behov, dra åt 
den genom att vrida 

vredet åt höger och lossa 
den genom att vrida åt 

vänster 
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  VARNING: För att undvika att det skapas snubbelrisk, dra alltid luftslangen ur vägen och fäst vid ett 
stabilt föremål. 

Kabeltrumman ska placeras axiellt vinkelrätt mot mikrokanalens längd och vanligtvis 2 m eller mer från 

TriggAIR. TriggAIR måste placeras i linje mellan fibern som ska installeras och röret. Fibern ska inte komma in 
i TriggAIR i en vinkel på mer än 10 grader från den avsedda axeln. 

 

                                      Kabelkraschtest 
Fiberkraschtest är ett mycket snabbt och enkelt steg som ska slutföras innan du försöker 

installera fiberkabel med TriggAIR. Detta test är nödvändigt för att ställa in 

tryckkraftskontrollen för motorn under den punkt som TriggAIR kan orsaka fiberskada som ett 

resultat av övertryckning eller stöter på ett hinder i röret. 

 

Varje kabel har olika tryckvärden, och dessa värden varierar beroende på fiber I.D. och styvhet.  

   

        VARNING: Bär alltid skyddsutrustning: hjälm, skyddsglasögon, skyddsskor och 

arbetshandskar. 

VIKTIGT: För att kraschtestet ska fungera korrekt, använd samma storlek kabel och rör som 

kommer att användas för jobbet. Jetting AB ansvarar inte för eventuella kabelskador. 

Kraschtest: För alla typer av kablar > 0,5 mm diameter 
 

a. Sätt in kabeln och tätningen inuti kanalen som det skulle vara för själva installationen. 

b. Installera en 1 till 2 m testlängd av rör i TriggAIR-rörhållaren. 

c. Blockera änden av testlängden på röret. 

d. Dra åt hjultrycket på kabeln med drivhjulet inställd i framåtriktningen tills fibern börjar installeras. 

e. Ramma in kabeln i den blockerade änden av röret.   

f. Fiberkabeln ska stanna innan fibern viker sig/skadas. Om fiberkabeln inte stannar gå till g. 

g. Minska den justerbara kopplingen för fibersäkerhet. 

h. Upprepa steg "f" till "h" tills fibern viker sig. Detta är din tryckkraftsglidgräns. 

  

i. Lossa hjulet på fibern ett kvarts varv och utför testet en gång till för att bekräfta att ingen vikning har inträffat. 
BEHÅLL DENNA INSTÄLLNING TILL FIBERN FÖR FAKTISK INSTALLATION! 

j. Byt ut testlängden på röret med den faktiska installationsröret och fortsätt till installationen med TriggAIR. 
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                           Maskindrift 

A. Verifiera justerbar tryckkraft – Kontrollera att justerbar tryckkraft är inställd på den  
etablerade kraschtestet.  

B. Hjuldriften kan manövreras framåt och bakåt. För installation, koppla in hjuldriften framåt  

genom att trycka på knappen. Installera fibern i kanalen med enbart tryck tills installationen  

har saktat ner. 

C. Aktivera luft – Öppna långsamt luftregleringsventilen för att tillåta luftflöde till luftblocket.  
Applicera inte maximalt lufttryck och flöde vid första luftingrepp. Öppna inte lufttillförseln  

innan tillräcklig fiber har tryckts in (ca > 20-100M). 

    VIKTIGT: Överskrid inte 16 bar när du använder enheten 

.  VARNING: Forcerad luft skapar flygande skräp. Bär alltid personlig skyddsutrustning. 

Justera hastighet – Använd knappen för att justera körhastigheten för att säkerställa en smidig installation och 

matcha mängden lufttryck som används så att krafterna samverkar, inte mot varandra. 

     VARNING: Motorn täcks inte av garantin om motorn är överhettad. Vid överskridande av max 

             tryckkraft (kopplingen helt inkopplad), låt motorn svalna mellan cyklerna". 

 

A. Installera fiberkabel – Det kan vara bra att styra/hjälpa fiberkabeln med handen vid fiberingången till maskinen för att 

behålla kontrollen över kabeln. 

B. När batteriet är tömt stannar motorn. Fortfarande lyser displayen. Det är viktigt att inte glömma att stänga av 

maskinen annars förstör du batteriet. 
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Underhåll 
  

Procedur Daglig Vecka Månatlig 60 dag 90 dag 

Rengör alla enheter och komponenter noggrant 

med en torr trasa. 

    X  
 

  

Ladda batteriet X     

Inspektera fästelement och skruvar 

 
X     

Kontrollera gummit på hjulen för slitage. Byt ut om 

överdrivet slitage har uppstått. Överdrivet slitage 

har uppstått när gummit inte längre kan greppa den 

fiberoptiska kabeln effektivt. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rörtätning (o-ringsnöre)     X 

Kabeltätningar Inspektera före användning  

Rengöring och åtdragning av hjul Inspektera drivhjulet och dra åt före och efter 

varje användning. 

Rengör efter varje användning, eller vid behov 

  

 

      VARNING: UNDVIK ATT HANTERA LÄCKANDE KOPPLINGAR, VENTILTÄTNING ELLER 

OTILLRÄCKLIGT TÄTAT RÖR I LUFTBLOCK. 

   FARA: RISK FÖR ATT LUFT UNDER TRYCK TRÄNGER IN UNDER HUDEN 

       VARNING: KOPPLA FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING OCH VENTILERA UT EVENTUELLT 
LUFTTRYCK INNAN SERVICE AV NÅGON KOMPONENT PÅ TriggAIR. 
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Felsökning 

 Problem Solution 
 

 Fiber fastnar i kanalen  

1. 

Informera folket i andra änden av kanalen som ett problem har varit 

upptäckt och operatören kommer att stänga av systemet. 

 

2. 

Stäng av lufttillförseln med luftregleringsventilen, så att lufttrycket kan avlastas från kanalen och 

kanalklämmans luftblock. 

3.  

Använd räkneverket eller måttet på fiberkabeln för att avgöra var blockeringen kan finnas. 

4. 

Meddela arbetsledaren om problemet och bestäm en lösning i enlighet därmed. 

           Hjul drar inte fibern 1. 

Hjälp rullen genom att dra i kabeln på trumman. 

5. 

Justera spännkraften. 

 

Svårt att starta om efter stopp                          Tillsätt mer/mindre luft till systemet.                                                                                  

Hjulet kan startas om efter luftning trycket har justerats och stabiliserats. 

 

Hjulmatningen startar inte.                               Batteriet är lågt, kontrollera batteriindikatorn. 

 

NOTES: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Skaffa dokumentation och information. 

 

Beställningsdokumentation 

Dokumentation, bruksanvisning och teknisk information kan beställas genom att kontakta Jetting AB på 

telefon: +460502659010 eller mail : info@jetting.se  

 

 

Feedback om dokumentation 

Kommentarer till vår produktdokumentation kan skickas till info@jetting.se. 

Vi uppskattar dina kommentarer. 

 

 

Förfogande 

Hur man återvinner delar: Följ bestämmelserna för ditt land. 

Hur man kasserar produkten: Följ bestämmelserna för ditt land. 
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