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13.0 >B< MaxiPro Instruções de Instalação
Geral: Acessórios >B< MaxiPro só deve ser instalado
por profissioanis devidamente formados e qualificados
para trabalhar em instalações de AC e Refrigeração.
Os instaladores deven obrigatoriamente realizar a Formação 
>B< MaxiPro e obter o respectivo Diploma. Todas as 
instalações serão realizadas em estrita conformidade com os 
regulamentos locais e legislação aplicável, e todos os 
padrõesde segurança higiene e saúde no trabalho devem
serrespeitados. Ao usar máquinas de prensar, deve-se ter
cuidado de que as mãos estejam forz da zona de acção 
das mordaças durante o proceso de prensagem.

Importante: Selecione o tamanho correto do tubo,  
acessório e mordaça para o trabalho. Cetifique-se de que o 
tubo eo acessório estão livres de pò o sujidade e que a
O-ring não está danificada. Verifique se o interior da mordaça  
não tem sujidadeou detritos. Não force as extremidades do        

R-417A, R-421A, R-422B, R-427A,R-438A, R-448A, R-449A,
    

tubo antes de fazer a junta. As juntas só devem ser feitas                        
R-450A, R-507, R-513A, R513B, R-600A** y R-718

 
em un sistema de tubulação sem tensão.                                      

Observações:

• A união é concluída após o ciclo completo da
ferramenta.

• Não presione e acessório >B< MaxiPro mais de uma vez.
• O alinhamento dos tubos deve ser anterior al prensado..
• Não rote as uniões despois eles pressionaram.

Compatibilidade do tubo de Cobre: Consulte la tabela de
compatibilidade, seção 12.10. (Catálogo Técnico)

Pressão Máxima de Trabalho: 48 bar, 4800 kPa, 700 psig.

Gama de temperaturas de operação: -40°C a 121°C,  
-40°F a 250°F.

Refrigerantes compatíveis: R-1234yf**, R-1234ze**, R-134a,   
R-290**, R-32**, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A, 

Não use com amonîa (R-717).

Lubrificantes aprovados: POE, PAO, AB,  óleo mineral.
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** Será responsabilidade do instalador / técnico ou engenheiro, ao usar refrigerantes classificadosA2L (pouco inflamáveis), A2 (inflamáveis) y A3 (altamente inflamáveis) que se cumprem todos osrequisitos e standards apropriados, regulamentações locais, códigos de prática e regulamentos.
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     1.  Cortar o tubo 
     à medida

2. Rebarbar  e  retirar todos os 
residuos cortantes externos

3. Use um rebarbador de lápis  
nos bordos interiores do tubo 4. Limpe a extremidade do tubo

• Use um cortador rotativo.

• Certifique-se que o tubo se corta

   perpendicularmente
. 

• Verifique se o tubo mantém a sua forma 
e está livre de danos

.

• Rebarbar o tubo internamente e externamente.

• Incline o tubo para baixo para evitar que limalha e aparas entem no tubo.

• Use um rebarbador de tipo lápis nos borodos interiores do tubo.

• Certifique-se de que as superfícies interna e externa das extremidades do tubo
estão limpas e livres de aparas ou bordos afiados. 

• Limpe completamente a extremidade to tubo
con Rothenberger Rovlies o uma esponja de
limpeza semelhante, com movimento rotativo.

• As extremidades dol tubo deven estar livres
de arranhões, oxidação, sujidade ou detritos.

.

5. Verifique se há defeitos 6. Comprove o O-ring
                                 7. Insira o tubo até ao limitador  

do acessório e marque-o  8. Comprove marca de profundidade

• Se ainda houver arranhões profundos,
corte o tubo e reinicie o proceso de limpeza. 

• Verificar se a pça corresponde ao
diâmetro de tubo correto.

• Verifique se os O-Rings estão
corretamente posicionados.

• A lubrificação adicional >B< MaxiPro 
pode ser usada para facilitar a inserção

• Inserir  completamente  o  tubo no
acessório,  até  atingir o 
llimitador.

• Para reduzir o risco de deslocamento 
do O-Ring, gire o tubo (si possivel) 
enquanto o desliza para dentro do acessório.

• Marque a profundidade de inserçõ no tubo. 

• Remova o tubo e linhe com acessório. 
Verifique se a marca de profundidade 
está marcada corretamente.

• A marca de profundidade de inserção é
usada para referência antes de prensar.

9. Pode tambén marcar a profun-
didade de inserção  utilizando  
o medidor de profundidade.

10. Insira o tubo  no acessório.
Assegure-se que o tubo está
completamente  inserido . 

11. Posicione a mordaça perpen- 
      dicularmente ao acessório

12. Proceda ao prensado da unión. 
Prensar uma só vez.

• Insira o  tubo no medidor de pro- 
fundidade correspondiente.

• Utilize a janela para ver se está 
totalmente inserido.

• Marque a profundidade de inserção

    
no tubo

 

• Insira o tubo totalmente no acessório,
até parar.

• Para reduzir o risco de deslocamento 
do O-Ring, gire o tubo (se possível) en-
quanto o desliza para dentro do acessorio.

• Certifique-se que o tubo não saiu do 
acessório antes de prensar.

• Utilizar sempre a marca de profundi- 
dade de inserção como guia

• Verifique se o tubo está devidamente
alinhado antes de prensar.

• Certifique-se de inserir a mordaça
do diâmetro correcto na ferramenta. 

• As mordaças deven ser colocadas em
ângulo recto em relação à união, colocando
a ranhura sobre o alojamento do O-Ring.

• O alojamento do O-Ring deve encaixar
centrado na ranhura da mordaça..

• Pressione e mantenha pressionado o
botão até o ciclo de prensagem terminar.

• A prensagemé completada quando as 
mordaças estão completamente fechados
e o pistão se retrai.

• Complete el ciclo uma só vez. 
No volte a prensar de novo.

• Solte a mordaça.

.

13. Marcar a união terminada                                          Video de Instalación

• Marque a união terminada despois 
de prensar.

• Isso permite que as  uniões sejam
inspecionadas de forma fácil, antes
do teste e isolamento dos tubos.

• Use a aplicação de código QR do
seu telémóvel ou tablet para aceder  
a um video do proceso de instalação
>B< MaxiPro, passo a passo.

✘
✔

Nota: Somente ferramentas e mordaças Rothenberger são aprovadas para uso com acessórios >B< MaxiPro.
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