
Join the Press Revolution

Een innovatief perssysteem, dat snel 
en eenvoudig kan worden 
geïnstalleerd en dat een veilige en 
permanente verbinding biedt. 
Ontworpen voor airconditioning en 
koeltoepassingen.  

Airconditioning en koeling



Met meer dan 110 jaar ervaring in het vervaardigen 
van fittingen en meer dan twee decennia ervaring 
in het ontwerpen van perssystemen, staat  
>B< MaxiPro voor een radicale verandering op het 
gebied van buisverbindingen in airconditioning en 
koeltoepassingen. 

>B< MaxiPro is een robuust perssysteem, dat snel 
en eenvoudig te gebruiken is en dat voor een   veilige 
en permanente verbinding zorgt. Vergeleken met 
traditionele technieken verhoogt het de productiviteit 
aanzienlijk door een kortere installatietijd en 
verbeterde werkflexibiliteit.

>B< MaxiPro kan gebruikt worden met harde, half-
harde of gegloeide koperen buizen die voldoen aan 
EN 12735-1 of ASTM-B280, zowel in airconditioning- 
als koeltoepassingen.

 

Join the Press Revolution



* Voor meer informatie verwijzen wij naar 
>B<MaxiPro Technische Handleiding – 

Buiscompatibiliteitstabel.

** Bij gebruik van koelmiddelen die zijn geclassificeerd 
als A2L (lagere ontvlambaarheid), A2 (ontvlambaar) 
en A3 (hogere ontvlambaarheid) dat alle toepasselijke 
normen, lokale regelgeving, praktijkcodes en 
verordeningen worden nageleefd.

>B< MaxiPro is compatibel met de volgende 
koelmiddelen: 

R-1234yf**, R-1234ze**, R-125, R-134a, R-290**, 
R-32**, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H, 
R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, 
R-438A, R-444A**, R-447A**, R-447B**, R-448A, 
R-449A, R-450A, R-452A, R-452B**, R-452C, 
R-454A**, R-454B**, R-454C**, R-457A**, 
R-459A**, R-507A, R-513A, R-513B,  
R-600A** en R-718.



Vlamvrij: Vlamvrije installatie voorkomt het moeten 
aanvragen van een warmwerkvergunning en het risico 
op brand op locatie. 

Geen stikstofzuivering: >B< MaxiPro is een 
mechanische verbinding, waardoor stikstofreiniging 
tijdens het verbindingsproces niet langer nodig is.

Lagere geïnstalleerde kosten: Een professionele 
fitting die snel en eenvoudig te installeren is, waardoor 
tijd en geld wordt bespaard.

Hogere productiviteit, verbeterde flexibiliteit: Het 
werk kan worden voltooid tijdens werkuren / vrije 
toegang, door één enkele medewerker.

Toegang tot de locatie: Eenvoudige toegang tot 
werkplaatsen, geen gasflessen nodig.

Kwaliteitsvol ontworpen: Betrouwbare, herhaalbare, 
permanente, manipulatieveilige verbindingen te allen tijde.

3-puntspers: Drie perspunten, één aan elke kant van de 
inkerving en één perspunt die de O-ring comprimeert. 
Dit zorgt voor een permanente en veilige verbinding. 

O-ring van hoge kwaliteit: Een hoge kwaliteit HNBR 
O-ring zorgt voor een veilige lekvrije verbinding wanneer 
u deze perst. 

Beschermde O-ring: Het toonaangevende ontwerp 
zorgt voor eenvoudige inbreng van de buis en 
beschermt de O-ring tegen beschadigingen of 
verplaatsingen.

Fitting-identificatie: Fittingen worden aangegeven 
met >B< MaxiPro en geïdentificeerd met een roze 
markering die aangeeft dat ze geschikt zijn voor 
hogedruk-airconditioning- en koeltoepassingen.

Elektrische continuïteit: Zorgt voor aardcontinuïteit 
zonder de noodzaak van extra aardcontinuïteitsbanden.

Functies en voordelen:



Certificering: >B< MaxiPro is UL gecertificeerd, 
koelmiddelfitting SA44668. >B< MaxiPro is 
UL gecertificeerd, erkend gebruik voor veld- en 
fabrieksinstallaties.*

In de praktijk bewezen: Persfittingstechnologie, in de 
praktijk bewezen over 20 jaar en miljoenen installaties 
wereldwijd.

Garantie: In het geval van een professionele installatie 
door een getrainde en gecertificeerde >B< MaxiPro-
installateur, wordt >B< MaxiPro gedekt door een 
uitgebreide garantie van vijf jaar. Voor de volledige 
algemene voorwaarden verwijzen wij u naar  
www.conexbanninger.com/bmaxipro.

Ondersteuning: Ondersteund door Conex Bänninger's 
ervaren technische ondersteuning en klantenservice-
teams.

Compact gereedschap: Licht gereedschap zorgt voor 
gemakkelijke toegang tot buizen in nauwe ruimtes.

Gereedschapsconcept: Wij raden aan om beproefd 
gereedschap en klemmen van ROTHENBERGER te 
gebruiken.



Ongeperst Geperst

>B< MaxiPro-technologie:

3-puntspers:

>B< MaxiPro is voorzien van een 3-puntspers - één 
aan elke kant van de inkerving en één perspunt 
die de O-ring comprimeert. Dit zorgt voor een 
permanente en veilige verbinding.

1:  Drie perspunten; één aan elke kant van de inkerving 
en één perspunt die de O-ring comprimeert.

2: Buiseinde.
3: HNBR O-ring.
4:  Haak.
5:  Fittingsaansluiting.
6:  Inkerving.

Uit tests is gebleken dat persfittingen drie keer sneller 
geïnstalleerd kunnen worden dan solderen.
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 Reparatiekoppeling  
1/4" tot 1.1/8"

90° bocht

1/4" tot 1.1/8"

Herbruikbare flare koppeling 
met messing moer 

1/4" x 1/4" tot 3/4" x 3/4"

Gelijk T-stuk

1/4" tot 1.1/8"

Sifon 
5/8" tot 1 1/8"

Eindstop

1/4" tot 1.1/8"

Lange verloopkoppeling

3/8" x  1/4" tot 1" x 5/8"

Bocht 90° 1 x mof 
3/8" tot 1.1/8"

Herbruikbare flare koppeling 
met messing moer 

1/4" x 1/4" tot 3/4" x 3/4"

Flare koppeling met   
messing moer

1/4" x 1/4" tot 3/4" x 3/4"

45° bocht 
1/4” tot 1.1/8"

Copperwasher 
1/4" tot 3/4"

Rechte koppeling 

1/4" tot 1.1/8"

Persfittingsmeermiddel 
(100ml)

Inschuifverloopfitting 

3/8" x 1/4" to 1.1/8" x 7/8"

Verloopkoppeling 
3/8" x 1/4" tot 1.1/8" x 1"

Lange koppeling 

1/4" tot 1.1/8"

Dieptemeter en markeerder

Assortiment:

Opmerking: Niet UL goedgekeurd.



* Raadpleeg hiervoor >B<MaxiPro Technische brochure – 
Buiscompatibiliteitstabel.
** Bij gebruik van koelmiddelen die zijn geclassificeerd 
als A2L (lagere ontvlambaarheid), A2 (ontvlambaar) en A3 
(hogere ontvlambaarheid) dat alle toepasselijke normen, lokale 
regelgeving, praktijkcodes en verordeningen worden nageleefd.

Technische gegevens
Parameters Capaciteit

Toepassingen Airconditioning en koeling

Aansluitingen Koper op koper

Goedgekeurde buis*: Koperen buis conform EN 12735-1 of ASTM-B280

Fitting / Buisbereik (inch) 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 1 ", 1 1/8"

Fittingsmateriaal Koelmiddel koper (C12200 min 99,9% zuiver)

O-ring HNBR

Goedgekeurde oliën POE, PAO, PVE, AB en MO

Maximale bedrijfsdruk en abnormale druk 48 bar / 4800 kPa / 700 psi 

O-ring temperatuurbereik -40 °C tot 140 °C / -40 °F tot 284 °F 

Uitbarstingsdruk >3 x maximale bedrijfsdruk en 
abnormale druk EN 378-2

>144 bar / >14400 kPa / >2100 psi

Lekdichtheid Helium ≤ 7,5 × 107 Pa. m3/s at +20 °C, 10 bar

Vacuüm 200 microns

UL-vermelding continue bedrijfstemperatuur -40 °C tot 121 °C / -40 °F tot 250 °F 

Compatibele koelmiddelen

R-1234yf**, R-1234ze**, R-125, R-134a, R-290**, 
R-32**, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-407H, 
R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A, 
R-438A, R-444A**, R-447A**, R-447B**, R-448A, 
R-449A, R-450A, R-452A, R-452B**, R-452C, R-454A**, 
R-454B**, R-454C**, R-457A**, R-459A**, R-507A, 
R-513A, R-513B, R-600A** en R-718.
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Goedkeuringen, normen en test 
conformiteit:
•  >B< MaxiPro is UL gecertificeerd, 

koelmiddelfitting SA44668.

•  >B< MaxiPro is UL gecertificeerd, erkend gebruik 
voor veld- en fabrieksinstallaties.*

• UL 109 - 7 Trektest, conform.

• UL 109 - 8 Vibratietest, conform.

•  UL 1963 - 79 Tests van pakkingen en afdichtingen 
gebruikt in koelvloeistofsystemen, conform.

• ISO 5149-2, EN  378-2, conform.

•  EN 14276-2 - Type uitbarstingbestendigheidstest, 
conform.

•  ISO 14903 - Spanningstest, conform.

•  ISO 14903 - Temperatuur-, drukcyclus- en 
trillingstest, conform.

• ISO 14903 - Vries-/dooitest, conform.

• ASTM G85 zoutsproei- (damp)-test, conform. 



Persgereedschap en klemmen:
Conex Bänninger raadt het gebruik van 
Rothenberger persgereedschap en klemmen aan.

Specificaties ROMAX Compact TT:

 

Accuspanning - 18 V

Accucapaciteit - 2,0/4,0 Ah

Nominale stroomverbruik - 281 Watt

Max. zuigerkracht - 19 kN metalen fittingen

Perstijd - 3 seconden (nominaal)

Afmetingen (L x B x H) - 336 x 143 x 76 mm

Gewicht (zonder accu) - ca. 2,1 kg

Werkbereik: 1/4" tot 1 1/8"
Opmerking: Draag gehoor- en oogbescherming bij gebruik 
van het gereedschap.

>B< MaxiPro-klemmen kunnen gemakkelijk worden 
geïdentificeerd door hun roze gekleurde label, logo 
en klemgrootte.

Regelmatige verzorging en reiniging van de klemmen 
kan door de gebruiker zelf worden gedaan. Voor 
het gebruik controleren of de persklemmen vrij 
van beschadigingen of vervormingen zijn en de 
binnenste perscontour vrij is van vuil of puin. 



Conex Bänninger
Het >B< MaxiPro assortiment wordt u aangeboden 
door Conex Bänninger, een specialist in het leveren van 
hoge kwaliteit fittingen, kleppen en accessoires over de 
hele wereld. Conex Bänninger heeft sinds 1909 meer 
dan 10 miljard fittingen en ventielen geproduceerd, en 
onze innovatieve aanpak heeft geleid tot een aantal 
belangrijke mijlpalen op het gebied van productontwerp.

Conex Bänninger heeft een schat aan productkennis, 
expertise en uitmuntendheid, en is wereldwijd bekend 
in residentiële, commerciële, industriële, airconditioning 
en koelingsmarkten. Conex Bänninger is een ISO 9001 
goedgekeurd bedrijf dat ervoor zorgt dat u de allerbeste 
kwaliteit krijgt.

Conex Universal Limited:   
Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, 
Kingswinford, West Midlands,  
DY6 7FT, UNITED KINGDOM.  
Tel: +44 (0)121 521 2921 
Fax: +44 (0)121 557 0185 
Email: international@ibpgroup.com

Conex Bänninger producten zijn goedgekeurd door een aantal 
normaliseringsautoriteiten en certificeringsinstanties. Dit is een 
weergave van het volledige gamma van Conex Universal Ltd. 
IBP-handelsmerken zijn geregistreerd in verschillende landen.

Opmerking: Ga naar www.conexbanninger.com/bmaxipro 
voor de laatste updates en informatie over >B<MaxiPro.
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