
Bli med i presserevolusjonen

Et innovativt pressesystem som er 
raskt og enkelt å montere, og som gir 
en sikker og permanent forbindelse. 
Utformet for bruk i klima- og 
kuldeanlegg. 

Klima- og kjøleanlegg



Med over 110 års erfaring i produksjon av 
koblinger og over tjue års erfaring med design 
av pressesystemer revolusjonerer >B< MaxiPro 
rørkoblinger innen klima- og kjøleanlegg. 

>B< MaxiPro er et robust pressesystem som 
er raskt og enkelt å bruke, og som gir en sikker 
og permanent forbindelse. Sammenlignet med 
tradisjonelle teknikker forbedrer det produktiviteten 
i betydelig grad ved å redusere monteringstiden 
og øke fleksibiliteten i arbeidet.

>B< MaxiPro kan brukes med harde, halvharde 
eller glødde kobberrør iht. EN 12735-1*, EN 12735-
2* eller ASTM-B280*, både i klima- og kjøleanlegg.

Bli med i presserevolusjonen



* For alle detaljer om kobberrørkompatibilitet, se 
www.conexbanninger.com/bmaxipro

** Ved bruk av kjølemidler klasse A2L (lavt antennelig), 
A2 (lett antennelig) og A3 (meget lettantennelig) gjelder 
eventuelt ytterlige/ekstra standarder, lokalt regelverk, god 
praksis og vedtak.

Merk: >B< MaxiPro-koblinger er IKKE egnet for kjølemidlene 
R-717, R-723, R-764, R-744.

>B< MaxiPro er kompatibel med følgende 
kjølemidler: 

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**, 
R-718 og HYCOOL 20.



Egenskaper og fordeler:

Flammefri: Med flammefri installering trenger man 
ikke tillatelse til varmt arbeid og man 
reduserer brannfaren. 

Ingen 
nitrogenspyling:  

>B< MaxiPro er en mekanisk 
forbindelse, uten krav til 
nitrogenspyling under tilkobling.

Lavere  
installasjonskostnad: 

En profesjonell kobling som er rask 
og enkel å installere, sparer tid og 
penger.

Høyere produktivitet, 
større fleksibilitet:  

Arbeidet kan gjøres i arbeidstiden 
med offentlig adgang, av kun én 
ansatt.

Tilgang til 
arbeidssted:  

Enkel tilgang til arbeidsstedet, ingen 
gassflasker nødvendige..

Innebygd kvalitet: Pålitelige, repeterbare, permanente, 
manipuleringssikre forbindelser hver 
gang.

3-punkts press: Tre presspunkter, ett på hver side av 
vulsten, og ett som presser O-ringen. 
Dette gir en permanent og sikker 
forbindelse. 

O-ring av høy kvalitet:  O-ringen i høy kvalitets HNBR danner 
en lekkasjefri forbindelse når den er 
presset. 

Beskyttet O-ring: Designet hjelper med å føre inne rører 
og beskytte O-ringen mot skade eller 
forflytting.

Merking av 
koblingen: 

Koblingene er merket med >B< 
MaxiPro og et rosa merke som 
indikerer at de er egnet for høytrykks 
klima- og kjøleanvendelser.

Jording: Jording: Opprettholder jording uten 
behov for jordingsstropper



Sertifisering: >B< MaxiPro er UL-registrert, kjøle-
middelkobling SA44668. >B< MaxiPro 
er UL-registrert, godkjent for bruk ute eller 
industrielt.

Velprøvd: Påpressingsteknologi, velprøvd i over 
20 år i millioner av koblinger installert 
verden over.

Garanti:  Ved installasjon av en opplært og 
sertifisert >B< MaxiPro-installatør, 
dekkes >B< MaxiPro av en ti (10) 
års utvidet garanti. Fullstendige vilkår 
og betingelser finner du på www.
conexbanninger.com/bmaxipro

Kundestøtte: Med Conex Bänningers erfarne 
kundestøtte- og teknisk service-team i 
bakgrunnen.

Lite plasskrevende 
verktøy: 

Lett og kompakt verktøy letter tilgangen til 
trange røropplegg.

Verktøykonsept:  Vi anbefaler velprøvde og testede verktøy 
og pressbakker fra ROTHENBERGER.



Ikke-presset Presset

>B< MaxiPro-teknologi:

3-punkts press:

>B< MaxiPro har fordelen med et 3-punkts pres, 
ett på hver side av vulsten, og ett presspunkt som 
komprimerer O-ringen. Det gir en permanent og 
sikker forbindelse.

1:  Tre presspunkter, ett på hver side av vulsten, og ett 
presspunkt som komprimerer O-ringen.

2: Røranslag.
3: O-ring i HNBR.
4:  Hake.
5:  Innstikk.
6:  Vulst.
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I tester er presskoblinger opptil tre ganger raskere 
å montere enn lodding.

Under press



Område:
MPA5270 MPA5270L MPA5275L MPA5243
Rett kobling Lang kobling Lang reparasjonskobling Koblingsreduksjon

       1/4"
til 1 3/8"

       1/4"
til 1 1/8" 

      1/4"
til 1 1/8"

       3/8" x 1/4" 
til 1 3/8" x 1 1/8"

MPA5240 MPA5240L MPA5T MPA5001  
Reduksjonskobling Lang reduksjonskobling T-kobling med like ender Bend hunn/hann 90°

       3/8" x 1/4" 
til 1 3/8" x 1 1/8"

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

       1/4"  
til 1 3/8"

       3/8"
til 1 3/8"

MPA5042 MPA5002 MPA5301 MPA5285G
Bend 45° Bend 90° Endepropp SAE45 kobberflens –  

messingmutter

       1/4" 
til 1 3/8"

      1/4" 
til 1 3/8"

       1/4"  
til 1 3/8"

   1/4" x 1/4" 
til 3/4" x 3/4"

MPA5286G MPA5289G MPA5287 MPA5698 
SAE45 rustfri flens 
– messing mutter – 
kobberskive

SAE45 rustfri flens 
– rustfri mutter – 
kobberskive

Kobberflensskive P-vannlås

    1/4" x 1/4" 
til 3/4" x 3/4"

    1/4" x 1/4" 
til 3/4" x 3/4"

    1/4"  
til 3/4"

       5/8" 
til 1 1/8"

MPA Depth Gauge MPABPSOIL 
Dybdemål og penn Glidemiddel 

100 ml

*Note: Not UL approved.

--> COULD YOU PLEASE TRANSLATE???



* For alle detaljer om kobberrørkompatibilitet, se 
www.conexbanninger.com/bmaxipro
** Ved bruk av kjølemidler klasse A2L (lavt antennelig), A2 (lett 
antennelig) og A3 (meget lettantennelig) gjelder eventuelt ytterlige/
ekstra standarder, lokalt regelverk, god praksis og vedtak.
Merk: >B< MaxiPro-koblinger er IKKE egnet for kjølemidlene R-717, 
R-723, R-764, R-744.

Tekniske data
Parametere Verdi

Bruksområder Klima- og kjøleanlegg, varmepumper (kjølesiden)

Forbindelser Kobber til kobber

Godkjente rør: Kobberrør iht.* EN 12735-1, EN 12735-2 eller ASTM-B280

Kobling/rør-område (tommer) 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8”

Koblingsmateriale Kjølemiddelegnet kobber (C12200 min. 99,9 % rent)

O-ring HNBR

Godkjente oljer POE, PAO, PVE, AB og mineralolje

Maksimum drifts- og ekstremtrykk 48 bar / 4800 kPa / 700 psi 

O-ring temperaturområde –40 °C til 140 °C / –40 °F til 284 °F 

Sprengtrykk > 3 x maksimum drifts- og 
ekstremtrykk EN 378-2 >144 bar / >14400 kPa / >2100 psi

Lekkasjetetthet Helium ≤ 7,5 × 10-7 Pa.m3/s ved +20 °C, 10 bar

Vakuum 200 mikrometer

UL-reg, kontinuerlig driftstemperatur –40 °C til 121 °C / –40 °F til 250 °F 

Kompatible kjølemidler

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**, R-718 og HYCOOL 20.

  



Installasjoner må utføres i samsvar med alle standarder, lokale 
bestemmelser, vedtak og god praksis relatert til installasjonen.
Gjeldende HMS-regler må overholdes.

Tekniske data
Parametere Verdi

Bruksområder Klima- og kjøleanlegg, varmepumper (kjølesiden)

Forbindelser Kobber til kobber

Godkjente rør: Kobberrør iht.* EN 12735-1, EN 12735-2 eller ASTM-B280

Kobling/rør-område (tommer) 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8”

Koblingsmateriale Kjølemiddelegnet kobber (C12200 min. 99,9 % rent)

O-ring HNBR

Godkjente oljer POE, PAO, PVE, AB og mineralolje

Maksimum drifts- og ekstremtrykk 48 bar / 4800 kPa / 700 psi 

O-ring temperaturområde –40 °C til 140 °C / –40 °F til 284 °F 

Sprengtrykk > 3 x maksimum drifts- og 
ekstremtrykk EN 378-2 >144 bar / >14400 kPa / >2100 psi

Lekkasjetetthet Helium ≤ 7,5 × 10-7 Pa.m3/s ved +20 °C, 10 bar

Vakuum 200 mikrometer

UL-reg, kontinuerlig driftstemperatur –40 °C til 121 °C / –40 °F til 250 °F 

Kompatible kjølemidler

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**, R-718 og HYCOOL 20.

  



Godkjenninger, standarder og tester:
•  >B< MaxiPro er UL-registrert, 

kjølemiddelkobling SA44668.

•  >B< MaxiPro er UL-registrert, godkjent for bruk 
ute eller industrielt.

• Strekktest iht. UL 109 - 7.

• Vibrasjonstest iht. UL 109 - 8.

•  Paknings- og tetningstester for kuldeanlegg iht. 
UL 1963 - 79.

•  ISO 5149-2 EN 378-2  
- Kuldeanlegg og varmepumper  
- Sikkerhets- og miljøkrav 
-  Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og 

dokumentasjon.

•  Sprengningstest iht. EN 14276-2 - 8.9.4.1.2.

•  Tetthetstest iht. ISO 14903 - 7.4.

•  Trykk-temperatur-vibrasjonstester (PTV) iht. 
ISO 14903 - 7.6.

• Frostbestandighetstest iht. ISO 14903 - 7.8.

• Saltsprut-(tåke)-test iht. ASTM G85. 



ROTHENBERGER ROMAX Compact TT

 

Pressverktøy og pressbakker:
Conex Bänninger anbefaler pressverktøyene 
ROTHENBERGER ROMAX Compact TT og 
ROTHENBERGER ROMAX 4000 sammen med >B< 
MaxiPro. 

Kun pressbakker fra ROTHENBERGER er 
godkjent for bruk med >B< MaxiPro. >B< 
MaxiPro pressbakker kan enkelt identifiseres 
med en rosafarget etikett, logo og størrelsen på 
pressbakkene. Brukeren kan utføre ordinært stell 
og rengjøring av pressbakkene. Kontroller at 
pressbakkene ikke er skadet eller deformert, og 
at det innvendige pressområdet er fri for smuss 
eller partikler. Besøk www.conexbanninger.com/
bmaxipro for komplett oversikt over anbefalte og 
andre kompatible pressverktøy.

Merk: Bruk hørselsvern og vernebriller når du bruker verktøyet.

ROTHENBERGER ROMAX 4000

 



Klima- og kjøleanlegg

Conex Bänninger
Serien >B< MaxiPro tilbys av Conex Bänninger, en 
spesialist når det gjelder høy kvalitet, koblinger, ventiler og 
tilbehør i hele verden. Siden 1909 har Conex Bänninger 
produsert over 22 milliarder koblinger og ventiler, og 
vår innovative tilnærming har satt nye standarder innen 
produktdesign.

Conex Bänninger bærer med seg en arv av 
produktkunnskap, kompetanse og kvalitet som nyter stor 
tillit i internasjonale markeder for bolig, næring, industri, 
klima- og kuldeanlegg. Conex Bänninger er et ISO 9001 
kvalitetssikret selskap som sørger for at du får best mulig 

kvalitet.

IBP GmbH   
Theodor-Heuss-Str. 18, 35440 Linden  
Tlf.:    +49 (0) 64 03 – 77 85-448 
Faks: +49 (0) 64 03 – 77 85-361

E-post:   CustomerServiceDE@ibpgroup.com  
Nettside: www.conexbanninger.com

Produkter fra Conex Bänninger er godkjent av flere 
standardiseringsorganisasjoner og sertifiseringsorganer.   
IBP har registrert varemerker i mange land.

Merk: Nyheter og informasjon om >B< MaxiPro finner du på 
www.conexbanninger.com/bmaxipro
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