
Conex Bänninger

System >B< MaxiPro został wprowadzony na rynek przez 
Conex Banninger, fi rmę specjalizującą się w produkcji 
wysokiej jakości łączników, zaworów i akcesoriów na 
całym świecie. Od 1909 roku fi rma Conex Banninger 
wyprodukowała ponad 10 miliardów łączników i zaworów, 
stosując innowacyjne podejście, mające skutek 
w postaci przełomowych osiągnięć w projektowaniu 
swoich wyrobów.
Firma Conex Banninger dysponuje ogromną wiedzą 
produktową, gromadzoną przez wiele lat oraz stawia na 
fachowość i doskonałość, którym zaufały światowe rynki 
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 
klimatyzacyjnego i chłodniczego. Conex Banninger 
posiada certyfi kat jakości ISO 9001, dzięki czemu mogą 
Państwo mieć pewność, że otrzymują produkty 

najwyższej jakości. 

IBP Instalfi ttings Sp. z o.o.
ul. S. Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznań
Sprzedaż i marketing, ul. Za motelem 2A 62-080 
Tarnowo Podgórne / Sady
Tel: +48 61 660 96 40, Faks: +48 61 660 96 38
Adres e-mail: technicalpl@ibpgroup.com, 
adres strony internetowej: www.ibpgroup.com.pl

Produkty fi rmy Conex Bänninger zostały zaaprobowane przez wiele 
urzędów normalizacyjnych i jednostek certyfi kujących. Jest to 
przed-stawienie pełnej gamy produktów fi rmy Conex Universal Ltd. 
Znaki towarowe IBP są zarejestrowane w wielu krajach. 

Uwaga: W celu uzyskania aktualnych informacji o >B< MaxiPro 
prosimy odwiedzić stronę internetową www.conexbanninger.com/
bmaxipro
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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 chłodniczych. 

Klimatyzacja i chłodnictwo



Mając za sobą ponad 110 lat doświadczenia w produkcji
łączników oraz ponad dwie dekady doświadczenia
w projektowaniu systemów zaciskowych, seria >B< 
MaxiPro pozwoli zrewolucjonizować połączenia rur 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

>B< MaxiPro to wytrzymały system zaprasowywany, 
który można szybko i łatwo zastosować, uzyskując 
bezpieczne i trwałe połączenie. W porównaniu 
z tradycyjnymi technikami istotnie zwiększa 
ekonomiczność dzięki znacznemu skróceniu czasu 
montażu i lepszej elastyczności pracy.

System >B< MaxiPro może być stosowany ze wszystkimi
twardymi, półtwardymi oraz miękkimi rurami 
miedzianymi (średnice do 7/8”) zgodnymi z normą 
PN-EN 12735-1 lub ASTM-B280*, zarówno 
w instalacjach klimatyzacyjnych
jak i chłodniczych. 

Dołącz do zaciskowej rewolucji



* Pełne informacje można znaleźć 
w Podręczniku technicznym

>B< MaxiPro - Tabela zgodności rur.

**W przypadku stosowania czynników chłodniczych klasy A2/A2L 
(łatwopalnych) i A3 (wysoce łatwopalnych) należy przeszczegać 
wszytkich odpowiednich norm i przepisów lokalnych oraz zasad 

bezpieczeństwa.

>B< MaxPro może być stosowany z następującymi

czynnikami chłodniczymi: 

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** and R-718.



Bez płomienia: Instalacja wykonana bez użycia otwartego 
ognia eliminuje konieczność uzyskania pozwolenia na prace 
stwarzające zagrożenie pożarowe, a także ryzyko pożaru na 
placu budowy. 

Brak przedmuchu azotem: >B< MaxiPro to złącze 
mechaniczne, dzięki czemu eliminuje potrzebę 
przedmuchu azotem podczas procesu łączenia.

Niższe koszty instalacyjne: Profesjonalny łącznik, szybka 
i prosta instalacja, oszczędzająca czas i pieniądze.

Większa wydajność, elastyczność: Pracę może wykonać 
jeden pracownik nie zakłócając przestrzeni i działalności 
innym w godzinach ich pracy.

Dostęp do miejsc pracy: Łatwy dostęp do miejsc pracy, 
bez konieczności stosowania butli gazowych.

Jakość projektu: Każdorazowo niezawodnie, 
powtarzalnie, trwale i bezpiecznie.

Zaprasowywanie 3-punktowe: Trzy punkty 
zaprasowywania, po jednym z każdej strony karbu 
i jedno zaprasowanie ściskające karb z O-ringiem. 
Zapewnia to trwałe i bezpieczne połączenie. 

Wysokiej jakości O-ring: Wysokiej jakości O-ring z 
HNBR tworzy bezpieczne, szczelne połączenie po 
zaprasowaniu. 

Zabezpieczony O-ring: Konstrukcja kielicha łącznika 
ułatwia wprowadzanie rury i pomaga chronić O-ring 
przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem.

Oznakowanie łączników: Łączniki oznakowane są 
różowym oznaczeniem wskazującym ich przydatność do 
zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych 
i chłodniczych o wysokim ciśnieniu.

Ciągłość elektryczna: Utrzymuje ciągłość uziemienia 
bez konieczności stosowania dodatkowych elementów 
zabezpieczających ciągłość uziemienia.

Cechy i zalety:



Certyfi kacja: >B< MaxiPro łączniki certyfi kowane 
przez UL zgodnie SA44668*. >B< MaxiPro łączniki 
certyfi kowane przez UL zatwierdzone do instalacji 
w obiektch użyteczności publicznej i przemysłowych*.

Sprawdzenie w praktyce: Technologia zaprasowywania 
sprawdzona w praktyce od ponad 20 lat, miliony
zainstalowanych łączników na całym świecie.

Gwarancja: Seria >B< MaxiPro jest objęta 5-letnią 
gwarancją. Pełne warunki i postanowienia można 
znaleźć w punkcie 18.0.

Pomoc techniczna: Wsparcie ze strony doświadczonych 
zespołów fi rmy Conex Bänninger do spraw pomocy 
technicznej i obsługi klienta.

Kompaktowe oprzyrządowanie: Lekkie, kompaktowe 
narzędzia zapewniają łatwy dostęp do ciasno 
rozmieszczonych instalacji rurowych.

Koncepcja oprzyrządowania: Zalecamy stosowanie 
sprawdzonych i wypróbowanych zaciskarek i szczęk 
fi rmy Rothenberger.

*W celu uzyskania sczegułowych informacji, prosimy o zapoznanie się 
z bazą certyfi katów UL w internecie.



Nie zaprasowane Po zaprasowaniu

Technologia >B< MaxiPro:

Zaprasowywanie 3-punktowe:

Seria >B< MaxiPro posiada 3-punktowy zacisk, 

sześciokątny po obu stronach karbu oraz dodatkowy 

zacisk na pierścieniu uszczelniającym. Zapewnia to 

trwałe i bezpieczne połączenie.
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Zaprasowywanie

Jak dowodzą testy, montaż łączników zaprasowywanych 

trwa nawet trzy razy krócej niż lutowanych na twardo.

1: Trzy punkty zaprasowywania, po jednym z każdej  
 strony karbu i jeden punkt zaprasowywania na  
 O-ringu.
2:  Ogranicznik włożenia rury
3:  O-ring z HNBR
4:   Haczyk
5:  Kielich łącznika
6:  Karb



Note: Not UL approved.

Łącznik długi naprawczy

1/4” to 1.1/8”

Łącznik kolano 90°

1/4" to 1.1/8"

SAE Łącznik z ruchoma 
nkrętką z brazu z uszczelką

1/4” x 1/4” to 3/4” x 3/4”

 Łącznik trójnik równoprzelotowy

1/4"  to 1.1/8"

Łącznik syfon

5/8” to 1 1/8”

Łącznik kapa

1/4"  to 1.1/8"

Łącznik redukcyjny długi

3/8” x  1/4” to 1” x 5/8”

Łącznik kolano 
jednokielichowe 90°

3/8" to 1.1/8"

SAE Łącznik z ruchoma nkrętką 
z stali nierdzewnej z uszczelką

1/4” x 1/4” to 3/4” x 3/4”

SAE Łącznik z ruchomą nakretką 
z brązu

1/4” x 1/4” to 3/4” x 3/4”

Łącznik kolano 45°

1/4” to 1.1/8"

Uszczelka miedziana

1/4”  to 3/4”

Łącznik prosty 

1/4" to 1.1/8"

Press silikon (100ml)

Łącznik redukcyjny nyplowy

3/8" x 1/4” to 1.1/8" x 7/8"

Łącznik redukcyjny mufowy

3/8” x 1/4” to 1.1/8” x 1”

Łącznik prosty długi 

1/4” to 1.1/8”

Wskaźnik głębokości włożenia 
rury i marker

Asortyment:



*Patrz >B< MaxiPro - Tabela zgodności rur, patrz punkt 12.10.

**W przypadku stosowania czynników chłodniczych klasy A2/A2L (łatwopalnych) i A3 (wysoce łatwopalnych) należy 
przeszczegać wszytkich odpowiednich norm i przepisów lokalnych oraz zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne:
Parametry Wykonanie

Zastosowania Instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze

Połączenia Miedź - miedź

Zaaprobowana rura: Rura miedziana spełniająca 
wymagania norm*

PN-EN 12735-1 lub ASTM-B280

Średnice łączników/rur 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”

Materiał łączników
Miedź chłodnicza klasy UNS C12200  (min. 99,9% 
czystości)

O-ring HNBR

Zaaprobowane oleje POE, PAO, PVE, AB i olej mineralny

Maksymalne ciśnienie robocze 48 bar / 4800 kPa / 700 psig

Ciśnienie rozerwania > 3 x maksymalne ciśnienie robocze >144 bar / >14400kPa / >2100 psi

Szczelność >144 bar / >14400kPa / >2100 psi

Próżnia 
Hel ≤ 7,5 × 10-7 Pa.m3/s w temperaturze +20°C, 

przy ciśnieniu 10 bar

Temperatura pracy ciągłej według UL 200 mikronów

Zgodne czynniki chłodnicze

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** and R-718.



*Patrz >B< MaxiPro - Tabela zgodności rur, patrz punkt 12.10.

**W przypadku stosowania czynników chłodniczych klasy A2/A2L (łatwopalnych) i A3 (wysoce łatwopalnych) należy 
przeszczegać wszytkich odpowiednich norm i przepisów lokalnych oraz zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne:
Parametry Wykonanie

Zastosowania Instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze

Połączenia Miedź - miedź

Zaaprobowana rura: Rura miedziana spełniająca 
wymagania norm*

PN-EN 12735-1 lub ASTM-B280

Średnice łączników/rur 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1 1/8”

Materiał łączników
Miedź chłodnicza klasy UNS C12200  (min. 99,9% 
czystości)

O-ring HNBR

Zaaprobowane oleje POE, PAO, PVE, AB i olej mineralny

Maksymalne ciśnienie robocze 48 bar / 4800 kPa / 700 psig

Ciśnienie rozerwania > 3 x maksymalne ciśnienie robocze >144 bar / >14400kPa / >2100 psi

Szczelność >144 bar / >14400kPa / >2100 psi

Próżnia 
Hel ≤ 7,5 × 10-7 Pa.m3/s w temperaturze +20°C, 

przy ciśnieniu 10 bar

Temperatura pracy ciągłej według UL 200 mikronów

Zgodne czynniki chłodnicze

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** and R-718.



9.0 Normy, aprobaty i testy zgodności

• Łączniki >B< MaxiPro są uznanymi produktami 
certyfikowanymi przez UL według dok. nr SA44668*.

• >B< MaxiPro łączniki certyfi kowane przez UL 
zatwierdzone do instalacji w obiektch użyteczności 
publicznej i przemysłowych*.

• UL 109 - 7 test rozciągania, zgodność.

• UL 109 - 8 test drgań, zgodność.

• UL 1963 - 79 testy uszczelek i uszczelnień 
wykorzystywanych w instalacjach chłodniczych, 
zgodność.

• ISO 5149-2, PN-EN 378-2, zgodność.

• PN-EN 14276-2 - test typu wytrzymałości na 
rozerwanie, zgodność.

• ISO 14903, PN-EN 16084 - test szczelności, 
zgodność.

• ISO 14903, PN-EN 16084 - test temperatury, 
cyklicznych zmian ciśnienia i drgań, zgodność.

• ISO 14903, PN-EN 16084 - test zamarzania/
rozmarzania, zgodność.

• ASTM G85 - test mgły solnej, zgodność.
* W celu uzyskania sczegułowych informacji, prosimy o zapoznanie 
się z bazą certyfi katów UL w internecie.



Narzędzia i szczęki do zaprasowywania:

Firma Conex Bänninger zaleca stosowanie narzędzi 
i szczęk do zaprasowywania fi rmy Rothenberger.

ROMAX® Compact TT:

Napięcie akumulatora — 18,0 V

Pojemność akumulatora — 2.0 Ah/4.0 Ah

Znamionowe zużycie energii — 281 W

Maksymalna siła tłoka — 19 kN, łączniki metalowe

Czas zaprasowywania — 3 sek. (nominalnie)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) — 336 x 143 x 76 mm

Waga (bez akumulatora) — ok. 2,1 kg

Zakres średnic: od 1/4” do 1 1/8”
Uwaga: Podczas pracy z narzędziem należy używać ochrony uszu i oczu.

Szczęki >B< MaxiPro są wyraźnie oznaczone na 
etykiecie koloru różowego logiem i rozmiarem.

Zwykłą pielęgnację i czyszczenie szczęk może wykonać 
użytkownik.Przed przystąpieniem do użytkowania należy 
sprawdzić, czy szczęki są wolne od uszkodzeń lub 
odkształceń, a profi l wewnętrzny jest wolny od brudu 
i zanieczyszczeń.


