
 Dołącz do zaciskowej rewolucji

Mając za sobą ponad 100 lat doświadczenia w produkcji 
łączników oraz ponad dwie dekady doświadczenia w 
projektowaniu systemów zaciskowych, >B< MaxiPro 
pozwoli zrewolucjonizować połączenia rur w instalacjach 
klimatyzacyjnych i systemach chłodniczych.
>B< MaxiPro to wytrzymały system łączników do szybkiego 
i łatwego użycia w celu uzyskania bezpiecznego i trwałego 
połączenia. W porównaniu do tradycyjnych technik istotnie 
zwiększa ekonomiczność dzięki znacznie mniejszej ilości czasu 
wymaganego do wykonania instalacji i lepszej elastyczności 
pracy.
System >B< MaxiPro może być stosowany z miedzianymi 
rurami twardymi i półtwardymi zgodnymi ze standardem 
PN-EN 12735-1 lub ASTM-B280, zarówno w instalacjach 
klimatyzacyjnych jak i systemach chłodniczych. Może 
być stosowany w połączeniu z następującymi czynnikami 
chłodniczymi: R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, 
R-507, R1234ze, R1234yf, R-290, R-450, R-513A, R-448A, 
R449A, R-407A, R-427A, R-438A, R-417A oraz R-422D, R-600A, 
R-718.



Conex Bänninger
System łączników >B< MaxiPro jest 
dostarczany przez Conex Bänninger - 
specjalistów w zakresie wysokiej jakości 
systemów zaciskowych, zaworów oraz 
akcesoriów znanych na całym świecie. 
Od 1909 roku fi rma Conex Bänninger 
wyprodukowała ponad 20 miliardów łączników 
i zaworów a jej innowacyjne podejście przyniosło 
fundamentalne osiągniecia w zakresie projektowania 
systemów połączeń.
Conex Bänninger posiada rodowód oparty na wiedzy 
o produktach, fachowym podejściu oraz dążeniu do 
doskonałości, które cieszą się zaufaniem na rynkach 
budowlanych, przemysłowych oraz rynku instalacji 
klimatyzacyjnych i  chłodniczych. Conex Bänninger posiada 
certyfi kat zgodności z normą ISO 9001, który zapewnia, 
że dostają Państwo produkty najwyższej jakości.

Łącznik prosty      
1/4" do 1 1/8"

Kolano 90°     
1/4" do 1 1/8"

Trójnik
1/4"  do 1 1/8"

Kapa
1/4"  do 1 1/8"

Łącznik redukcyjny 
nyplowy 
3/8" x 1/4”  do 1 1/8" x 7/8"

Kolano 90° 
jednokielichowe      
3/8" do 1 1/8"

Łącznik redukcyjny 
mufowy 
1/2" x  3/8" do 1 1/8" x 7/8"

Kolano 45°      
1/4”  do 1 1/8"

IBP Instalfi ttings Sp. z o.o. 
Ul. Obodrzycka 61    61-249 Poznań

Sprzedaż i Marketing,  ul. Za Motelem 2A  62-080 Tarnowo Podgórne / Sady
Tel: +48  61 660 96 40-46,  Fax: +46 61 660 96 38
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Produkty Conex Bänninger są zatwierdzone przez liczne organy standaryzujące i certyfi kujące. 
Niniejsza ulotka stanowi prezentację zakresu produktów Conex Universal Limited. Znak towarowy 
IBP jest zarejestrowany w wielu krajach. 

Wskaźnik głębokości 
włożenia rury i pisak



Dołącz do zaciskowej rewolucji

Innowacyjny system zaciskowy, który można 
zainstalować w szybki i łatwy sposób w celu 
uzyskania bezpiecznego i trwałego 
połączenia. Zaprojektowany do zastosowań 
w instalacjach klimatyzacyjnych i systemach 
chłodniczych. 

Chłodnictwo



Cechy:
•  >B< MaxiPro posiada sześciokątne zaciski po obu stronach 

karbu oraz dodatkowy zacisk na pierścieniu uszczelniającym. 
Pozwala to na uzyskanie bezpiecznego i trwałego połączenia.

•  Kołnierz prowadzący ułatwia wprowadzenie rury w łacznik
i ochrania pierścień uszczelniający przed uszkodzeniem 
lub przemieszczeniem.

•  Łączniki >B< MaxiPro do zastosowań w instalacjach 
klimatyzacyjnych i systemach chłodniczych są oznaczone 
różowym znacznikiem na korpusie.

•  System >B< MaxiPro jest prosty i łatwy w użyciu a jego 
instalacja przebiega szybko.

•  System jest wspierany przez doświadczonych doradzców 
technicznych i dział obsługi klienta.

Zalety:
• Zawsze niezawodny, powtarzalny, trwały, odporny na 

uszkodzenia 
• Krótszy czas potrzebny na instalację, niższy koszt wykonania.
• Bezpieczny – brak materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych 

lub szkodliwych oparów.
• Nie ma ryzyka powstania niezamierzonych uszkodzeń na 

skutek przegrzania miejsc łączenia.
• Posiada certyfi kat UL i przeszedł szereg testów.
• System >B< MaxiPro  objęty jest pięcioletnią gwarancją

Instalacja:
• Instalacja bez użycia ognia nie stwarza zagrożenia 

pożarowego.
• Instalację może wykonać jeden pracownik nie zakłócając 

przestrzeni i działalności innym w godzinach ich pracy.
• Łatwe dojście do miejsca pracy, brak potrzeby użycia butli 

z gazem.
• >B< MaxiPro to połączenie mechaniczne, co eliminuje 

potrzebę przedmuchiwania układu azotem podczas procesu 
instalacji.

• Kompaktowe narzędzia pozwalają na łatwy montaż instalacji 
rurowych w trudno dostępnych miejscach.

• Technologia zaciskowa, która została przetestowana 
w milionach instalacji wykonanych  na całym świece w czasie 
ponad dwóch dekad.

• Zalecamy użycie sprawdzonych narzędzi Rothenberger.

Dołącz do zaciskowej rewolucji



Technologia  >B< MaxiPro:
3 - punktowy zacisk:
>B< MaxiPro posiada 3-punktowy zacisk, sześciokątny po 
obu stronach karbu oraz dodatkowy zacisk na pierścieniu 
uszczelniającym. Pozwala to na uzyskanie trwałego 
połączenia.

Testy wykazały, iż wykonanie połączenia zaciskanego jest 
trzykrotnie szybsze od połączenia lutowanego.

Nie zaciśnięte Zaciskanie Zaciśnięte  

* >B< MaxiPro Katalog techniczny – Tabela zgodności rur.

Dane techniczne
Parametry Zastosowanie

Zastosowanie Klimatyzacja i chłodnictwo
Połączenie Miedź z  miedzią

Rury miedziane  zgodne z * PN - EN 12735-1 lub ASTM B280

Łączniki / rury ( całe ).  1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"
Materiał łączników Miedź C 12200
O-ring HNBR
Zaaprobowane oleje POE, PAO, PVE, AB i oleje mineralne
Maksymalne ciśnienie pracy 48 bar. w temp. 121°C
Zakres temperatur - 40°C  do 140°C  
Cinienie rozrywające > 3x ciś. pracy > 144 bar / > 14400 kPa / > 2100 psi  
Szczelność Hel < 7,5 x 10 -7 Pa m3/s w + 20 C , 10 bar
Próżnia  200 mikronów

 Ul certyfi kat - ciągła temp. pracy 121°C (250°F)

Czynniki chłodnicze                  
R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, 
R-507, R1234ze, R1234yf, R-290, R-450, R-513A, 
R-448A, R449A, R-407A, R-427A, R-438A, 
R-417A, R-422D, R-600A, R-718

Aprobaty i standardy

Ul 207  plik nr SA 44668
Ul 109-7 Test  rozciągania, zgodny
Ul 109-8  Test wibracyjny, zgodny
Ul 1963 – 79 Test dla uszczelek używanych 
w chłodnictwie, zgodny
ISO 5149-2, EN 378-2, zgodny
ISO 14903, EN 16084 Test szczelności, zgodny
ISO 14903, EN 16084 Test temperatury, cykli 
ciśnienia i wibracji, zgodny
ISO 14903, EN 16084 Test zamrażania 
i rozmrażania, zgodny
EN 14276 Test wytrzymałościowy, zgodny
ASTM G85-11 Modyfi kowany test atmosfery 
solnej, zgodny

1.  Trzy punkty zacisku na rurze 
i O-ringu

2. Ogranicznik włożenia rury
3. O-ring HNBR
4. Hak
5. Kielich łącznika
6. Karb
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Gwarancja:
Po profesjonalnym wykonaniu instalacji zgodnie z instrukcja 
monatżu przez certyfi kowanego instalatora, łączniki >B< 
MaxiPro dostarczone przez Conex Bänninger są objęte 
gwarancją przeciw wadom produkcyjnym na okres pięciu 
lat od pierwszej daty zakupu. Wszelkie wykryte wady należy 
zgłosić do Conex Universal Limited w czasie miesiąca od 
pierwszego wykrycia, przy czym należy jasno opisać przyczyny 
roszczenia. Gwarancja jest ograniczona do naprawy lub 
wymiany wadliwych łączników według uznania Conex Universal 
Limited. Jednocześnie fi rma zastrzega sobie prawo do inspekcji 
i zbadania zgłoszonych defektów. Gwarancja zapewniona 
przez Conex Universal Limited nie wpływa na Państwa prawa 
ustawowe.

Proszę zapoznać się z dokumentem gwarancyjnym 
>B< MaxiPro dostępnym na stronie www.conex banninger.com. 

Narzędzia do zaciskania:
Conex Bänninger zaleca użycie narzędzi zaciskowych fi rmy 
Rothenberger.

ROMAX® Compact TT
 

Specyfi kacja Romax Compact TT
Napięcie baterii – 18.0 V
Pojemność baterii – 2.0 Ah / 4.0 Ah
Znamionowe zużycie energii – 280 Watów
Maksymalna siła tłoka – 19 kN
Czas zaciskania – 3 sekundy (nominalny)
Wymiary (Dł x Sz x Wy) – 336 x 143 x 76 mm
Waga (bez szczęk) – 2.1 kg
Zakres średnic : 1/4' do 1 1/8"
Uwaga: podczas pracy chronić oczy i uszy

Szczęki do >B< MaxiPro można zidentyfi kować po różowej 
etykiecie z logiem i rozmiarem.

Regularną konserwację oraz czyszczenie szczęk może 
wykonać użytkownik. Przed użyciem należy sprawdzić czy 
szczęki nie są uszkodzone lub zdeformowane oraz czy do 
wewnętrznego profi lu zaciskowego nie dostały się zabrudzenia.


