
Vær med i Press Revolutionen

Et innovativt pressesystem, der ved 
hurtig og enkel installere, medfører en 
sikker og permanent samling.

Køle- og klimateknik



Med mere end 110 års erfaring inden for 
fremstillingen af fittings og med mere end 30 års 
erfaring inden for udviklingen af pressefittings 
præsenterer Conex|Bänninger med >B< MaxiPro 
nu et fittingsystem, der vil revolutionere 
forbindelsesteknikken inden for køle- og 
klimaområdet.

>B< MaxiPro er et robust pressesystem til 
fremstilling af permanent tætte, sikre rørforbindelser. 
Sammenlignet med traditionelle teknikker opnås der 
gennem tidsbesparelse og vundet fleksibilitet en 
markant øgning af produktiviteten.

>B< MaxiPro kan med bløde, halvhårde og hårde 
kobberrør* iht. EN 12735-1, EN 12735-2 eller ASTM 
B280 med dimensioner i tommer anvendes til 
alle køletekniske anvendelser.

Press-revolutionen

* En liste over kompatible rør findes i det tekniske 
katalog >B< MaxiPro og kan ses på 

www.conexbanninger.com/bmaxipro.

**Det er installatørens (køleteknikerens) ansvar at anvende forskel-
lige kølemidler, som klassificeres som følger: A2/A2L (brændbare 
kølemidler) og A3 (meget brændbare kølemidler). Standarder, lokale 
forskrifter og øvrige forholdsregler skal overholdes.

OBS: >B< MaxiPro fittings er IKKE BEREGNET til kølemiddel 
R-717, R-723, R-764 og R-744.

Kompatible kølemidler: 

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.



Egenskaber og fordele:

Flammefri: Med flammefri installation undgås 
behovet for tilladelse til varmt arbejde og 
risikoen for brand på stedet.  

Ingen nitrogen-
rensning:  

>B< MaxiPro er en mekanisk 
forbindelse, hvilket eliminerer 
behovet for nitrogenrensning under 
samlingsprocessen.

Lavere 
installations- 
omkostninger:

En professionel fitting, der er hurtig og 
simpel at installere, sparer tid og penge.

Højere 
produktivitet, 
forbedret 
fleksibilitet:  

Arbejdet kan færdiggøres i arbejdstiden / 
samtidig med offentlig adgang, af en enkelt 
medarbejder.

Adgang til stedet: Nem adgang til arbejdsstederne, intet 
behov for gasflasker.

Kvalitet              
designet i: 

Pålidelige, gentagelige, permanente, 
manipulationssikre forbindelser hver 
gang.

3-punkts pres: Tre pressepunkter, et på hver side af 
flangen, og et pres, der sammenpresser 
O-ringen. Dette skaber en permanent og 
sikker forbindelse.

O-ring i høj 
kvalitet: 

En HNBR-O-ring i høj kvalitet skaber en 
sikker, tæt forbindelse, når den presses.

Beskyttet O-ring: Førende design gør det nemmere at 
indføre rør og hjælper med at beskytte 
O-ringen mod beskadigelse eller flytning.

Fitting-
identifikation: 

Fittings er mærket >B< MaxiPro og 
identificeret med et lyserødt mærke, der 
indikerer deres egnethed til højtryks-
aircondition- og køle-anvendelser.

Elektrisk 
kontinuitet:   

Opretholder jordkontinuitet uden behov 
for ekstra jordkontinuitetsbånd

Certificering: > B< MaxiPro er UL-listet, kølemiddel-
fitting SA44668. >B< MaxiPro er UL-listet, 
godkendt anvendelse til installationer i 
marken og på fabrik.

Afprøvet i praksis: Prespasningsteknologi, afprøvet i praksis 
gennem mere end 20 år og millioner af 
installerede fittings verden over.

Garanti: Hvis den installeres professionelt af en 
uddannet og certificeret >B< MaxiPro-
installatør, gælder en forlænget garanti 
på ti (10) år for >B< MaxiPro. Alle 
betingelser og vilkår kan ses på www.
conexbanninger.com/bmaxipro

Support: Hjælp fra Conex Bänningers erfarne 
tekniske support og kundeserviceteams.

Kompakt værktøj: Let, kompakt værktøj giver nem adgang 
til trange rør.

Værktøjskoncept: Vi anbefaler, at de velgennemprøvede 
ROTHENBERGER værktøjer og kæber 
anvendes.



Upresset tilstand Sammenpresset forbindelse

>B< MaxiPro teknologi:

3 punkts-presning:

Med en presning foran, på og efter O-rings-
foldningen skabes der med >B< MaxiPro en 
permanent tæt, kraftsluttende forbindelse.

Produktprogram:

1:  3 punkts-presning.
2: Dybdeanslag.
3: O-ringstætning.
4:  Hage.
5:  Pressemuffe.
6:  O-ringsfoldning.
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I forbindelse med test har det vist sig, at 
>B< MaxiPro presseforbindelser er op til tre 
gange så hurtige at fremstille som traditionelle 
hårdloddede forbindelser.

Presning

MPA5270 MPA5270L MPA5275L MPA5243
Muffe Langmuffe Reparationsmuffe Reduceringsstykke

      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  
Reduceringsmuffe Lang reduceringsmuffe T-stykke Bøjning 90° indvendig-

udvendig

       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
Bøjning 45° Bøjning 90° Endeprop Flareadapter med 

kobber-konus og mess-
ingmøtrik

      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 
Flareadapter med konus i 
rustfrit stål, messingmøtrik 
og kobbertætningsring

Flareadapter med konus 
og møtrik i rustfrit stål og 
kobbertætningsring

Kobbertætningsringe 
til konus 

Oliefælde*

    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 
Dybdemåler og 
markeringspen

Fugtningsmiddel til 
tætningsring

100 ml

*Note: Not UL approved.



* En liste over kompatible rør findes i det tekniske katalog 
>B< MaxiPro og kan ses på www.conexbanninger.com/bmaxipro.
**Det er installatørens (køleteknikerens) ansvar at anvende forskel-
lige kølemidler, som klassificeres som følger: A2/A2L (brændbare 
kølemidler) og A3 (meget brændbare kølemidler). Standarder, lokale 
forskrifter og øvrige forholdsregler skal overholdes.

OBS: >B< MaxiPro fittings er IKKE BEREGNET til kølemiddel R-717, 
R-723, R-764 og R-744.

Tekniske data

Anvendelser Kølemiddelførende rørledninger

Forbindelsestyper Kobber på kobber

Tilladte rør: Kobberrør iht. EN 12735-1, EN 12735-2 og ASTM-B280

Dimensioner (tommer) 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8”

Materiale Iltfri kobber Cu-DHP

O-ring HNBR

Kompatible køleolier POE, PAO, PVE, AB og mineralolie

Maks. driftstryk 48 bar (4800 kPa)

Øvre trykgrænse min. 3 x driftstryk > 144 bar (14400 kPa)

Tæthed Helium ≤ 7.5 × 10 -7 Pa m3/s ved +20 °C, 10 bar

Vakuum 200 mikron

Permanent driftstemperatur -40 °C - 121 °C 

Kompatible kølemidler

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.

Installationen skal ske iht. den aktuelle tekniske standard samt under 
inddragelse af alle forsigtighedsforanstaltninger. 



Komponentkontroller:
•  >B< MaxiPro er UL-certificeret - certifikat nr. 

SA44668
• Godkendt iht. UL til standardkøleanlæg og 

erhvervsmæssige køleanlæg.*
•  UL 109 - 7 trækforsøg.
• UL 109 - 8 vibrationstest.
•  UL 1963 - 79 kontrol af tætninger i kølekredsløb.
•  ISO 5149-2, EN 378-2,
 - Køleanlæg og varmepumper
 - Sikkerheds- og miljøkrav
 -  Del 2: Design, konstruktion, kontrol, 

mærkning og dokumentation
• EN 14276-2 trykkontrol.
• EN 16084 tæthedskontrol.
•  ISO 14903, EN 16084 tæthedskontrol.
•  ISO 14903, EN 16084 temperatur-, trykændrings- 

og vibrationstest.
•  ISO 14903, EN 16084 frost/tø-test.
• ASTM G85 saltsprøjtetest. 

 
*Yderligere detaljer findes i UL-Online-databasen.

ROTHENBERGER ROMAX Compact TT
 

Presseværktøjer og -kæber:
Conex Bänninger anbefaler, at presseværktøjerne 
ROTHENBERGER ROMAX Compact TT og 
ROTHENBERGER ROMAX 4000 anvendes 
sammen med >B< MaxiPro. 

Kun ROTHENBERGER kæber er godkendt til brug 
med >B< MaxiPro.  >B< MaxiPro-kæber er let 
identificerbare via deres lyserøde mærkat, logo 
og kæbestørrelse. Regelmæssig vedligeholdelse 
og rengøring af kæberne kan udføres af brugeren. 
Inden brug skal det kontrolleres, at pressekæberne 
er uden beskadigelse og deformering, og at den 
indvendige pressekontur er fri for snavs og rester. 

På www.conexbanninger.com/bmaxipro er der 
udførlige oplysninger om anbefalede og andre 
kompatible presseværktøjer.

Bemærk: Når værktøjet anvendes, skal høre- og øjenværn bæres.

ROTHENBERGER ROMAX 4000
 



Conex | Bänninger
Conex|Bänninger er din specialist på verdensplan for 
innovativ og alsidig rørforbindelsesteknik og armaturer.

Siden 1909 har Conex|Bänninger solgt over 22 milliarder 
fittings og ventiler og er kendt for sine gennemtænkte 
kvalitetsprodukter og sin førsteklasses kundeservice.

Vores navn er i branchen synonym med topprodukter 
til forsyningsteknikken inden for områderne bolig- og 
erhvervsbyggeri, industri og køle- og klimateknik.

Conex|Bänningers løfte om kvalitet underbygges af vores 
ISO 9001-certificering.

IBP GmbH   
Theodor-Heuss-Str. 18, 35440 Linden 
Tlf: +49 (0) 64 03 – 77 85-488  
Fax +49 (0) 64 03 – 77 85-361 
E-mail: CustomerServiceDE@ibpgroup.com 
Hjemmeside: www.conexbanninger.com

Conex Bänninger produkter er certificeret iht. mange forskellige 
systemer og vores produktionssteder overvåges eksternt af 
ansete kontrolinstanser. Vores varemærker er registreret i hele 
verden.

Bemærk: Aktuelle detaljer og oplysninger om >B< MaxiPro 
findes på www.conexbanninger.com/bmaxipro
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