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Wees onderdeel van het wereldwijde team dat de evolutie leidt van solderen naar >B< MaxiPro-technologie in
airconditioning- en koelingtoepassingen (ACR).

• De omvorming van solderen naar >B<-persen groeit na 30 jaar nog steeds, zonder enig teken van vertraging
binnen de loodgietersbranche.

• ACR staat aan het begin van deze evolutie, die de komende decennia aanzienlijke mogelijkheden zal bieden.

• De commerciële mogelijkheden zijn aanzienlijk groter voor >B< MaxiPro dan ze zijn geweest in >B<-persen.

• >B< MaxiPro is bekend, maar innovatief; het is een krachtpatser, maar toch eenvoudig in gebruik. Op de
huidige wereldmarkt is dit systeem het meest efficiënt. Om de marktomvorming van solderen naar Maxi-en
te ondersteunen

• >B< MaxiPro is uitgevonden als uitbreiding op de persontwikkeling die in de jaren 80 is gestart en sindsdien
wereldwijd gebruikt wordt.

• Wereldwijde samenwerking met Rothenberger – niet alleen een fitting, maar ook een systeem.

De kans – Van solderen naar persen of
Maxi-en gaan!



De mogelijkheid

Supermarkten Koelcellen

Airconditioning Techniekruimtes



Belangrijkste USP's van het product
Ontwerp: Het meest efficiënte op de wereldmarkt met unieke
ontwerpeigenschappen

Vlamvrij: Vlamvrije installatie voorkomt het aanvragen van een
warmwerkvergunning en het risico op brand en schade op locatie.

Lagere installatiekosten:  Maxi-en is snel, herhaalbaar,
voorspelbaar en eenvoudig  te installeren en zorgt elke keer voor een
goede verbinding. Aanzienlijk sneller dan solderen.

Hogere productiviteit/flexibiliteit: Gemakkelijker toegang tot de
locatie en snelle installatie. Professionele installatiekit, geen grote
gasflessen, cilinder, brand of vlammen.

Stikstofzuivering: Niet nodig, bespaart tijd en geld.

Testen/garantie: UL-gecertificeerd erkend onderdeel, uitgebreid
getest met een garantie van 5 jaar na voltooiing van de
gecertificeerde training.

Octrooibescherming: Beschermd ontwerp, octrooi in behandeling.
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Verkoopondersteuning

Technische en klantondersteuning:
Ondersteund door opgeleide wereldwijde teams
en gecentraliseerde technische ondersteuning.

Opleiding: Verplichte opleiding en certificering
van installatiemonteurs - in uitvoering.

Marketingondersteuning: Volledig
verkoopondersteuningspakket inclusief
gezamenlijke verkoopgesprekken,
demonstraties, opleiding en veldtesten voor
belangrijke klanten.

Persmachines en klemmen: Conex Bänninger
en Rothenberger werken samen aan het
beschikbaar stellen van geschikte klemmen
voor de installatie van >B< MaxiPro.

Uitgevonden, ontwikkeld en vervaardigd
in Europa



Persfittingen
• Belangrijkste prestatieverschillen tussen systemen -

Sanitair vs Koeling
Functie >B< pers water

prEN1254-7, DVGW W534
>B< MaxiPro AC-R

EN378-2, EN16084

Maximale bedrijfsdruk 16 bar 1600 kPa 48 bar     4800 kPa

Fittingtestdruk EN-norm 24 bar 2400 kPa 144 bar   14.400 kPa

Systeemtest middelhoog/druk Water 24 bar 2400 kPa
Lucht        10 bar    1000 kPa

Stikstof  36 bar   3600 kPa
Helium    12 bar   1200 kPa

Middelgrote deeltjesgrootte (Angstrom) Water 2,75 Stikstof  1,5 Helium 0,98

Trillingstest +/-1 mm, 20 Hz, 1 m cycli 0,25mm, 200 Hz, 2 m cycli
Na temperatuur- en drukcycli

Bedrijfstemperatuur van het systeem -35 oC tot  110 oC -40 oC  tot  121 oC

O-ring bedrijfstemperatuur -35 oC tot  110 oC -40 oC tot  140 oC



>B< MaxiPro-technologie

• Een buiseinde regelt de insteekdiepte van de buis.

• De gecomprimeerde O-ring vormt een permanente en veilige afdichting.

• Op fittingen van 1/2” en groter grijpt een haak de leiding aan waardoor in een nog hogere
druktolerantie wordt voorzien.

• Drukcyclus van vijf seconden.

1. O-ring
2. Inkerving
3. Fitting
4. Buiseinde
5. Drie perspunten; één aan elke kant van de

inkerving en één perspunt die de O-ring
comprimeert



Technische gegevens > B <MaxiPro
Parameters Capaciteit

Toepassingen Airconditioning en koeling

Aansluitingen Koper op koper

Goedgekeurde buis: Koperen buis conform EN12735-1* of ASTM-B280

Fitting / Pijpbereik (inch) ¼, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8

Fittingmateriaal Koelmiddel koper (C12200 min 99,9% zuiver)

O-ring HNBR

Goedgekeurde oliën POE, PAO, PVE, AB, minerale olie

Maximale bedrijfsdruk 48 bar / 4800 kPa / 700 PSI

O-ring temperatuurbereik -40 oC  tot  140 oC

UL-vermelding continue
bedrijfstemperatuur

-40 oC  tot  121 oC

Compatibele koelmiddelen
R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, R-507, R1234ze, R1234yf,
R-718, R-450A,R-513A, R-448A, R-449A, R-407A, R-427A, R-438A, R-417A
en R-422D.

Keurmerken fitting

UL-gecertificeerd erkend component, UL-bestandsnr. SA44668.
UL 109 - 7 Trektest, conform.
UL 109 - 8 Trillingstest, conform.
UL 1963 - 79 Tests van pakkingen en afdichtingen gebruikt in
koelvloeistofsystemen, conform.
ISO 5149-2, conform.
ASTM G85, conform.

* Raadpleeg hiervoor> B <MaxiPro Technische Handleiding – Buiscompatibiliteitstabel.



Certificering, normen en testen
Enkele voorbeelden van >B< MaxiPro-testen:
• UL-gecertificeerd erkend component, bestandsnr. SA44668.

• UL 207 vermoeidheidstest.

• UL 109 trektest en trillingstest.

• UL 1963 pakkingcompatibiliteitstest op verschillende koelmiddelen.

• ISO 5149-2, EN378-2 conform.

• ISO 14903, EN16084 dichtheidstest - helium.

• ISO 14903, EN16084 temperatuur, drukcyclus en trillingstest, 0,25 mm, 200 Hz, 2 m cycli

• ISO 14903, EN16084 vries-/dooitest.

• ASTM G85 zoutsproei- (damp)-test.

• EN378 druktest 3 x max. toegestane druk

• Hydrostatische druk tot barsten-test.

• Vacuümgetest tot 200 micron.

• Vermoeidheidschoktest voor 250k cycli

• Ovenverouderingstest van de afdichting. Levenscyclus > 25 jaar

• Netheid als koperen buisnormen EN12735-1 en ASTM B280

• Producten vervaardigd in een ISO 9001-geregistreerde faciliteit.

Gebruikelijke zoutsproeitest

UL 207-certificaat



Het bereik

Voortdurend ontwikkelend productassortiment, breedte en diepte tot 2 1/8".

Rechte koppeling
1/4" tot 1/8"

Fittingsverkleiner
3/8" x 1/4" tot 1 1/8" x 7/8"

Verkleinkoppeling
1/2" x 3/8" tot 1 1/8" x 7/8"

90º bocht
1/4" tot 1 1/8"

90º hoekbocht
1/4" tot 1 1/8"

45º stompe hoek
1/4" tot 1 1/8"

Gelijk T-stuk
1/4" tot 1 1/8"

Stopeinde

Dieptemeter & Pen



In ontwikkeling…

Mofadapters
1-3/8” en 1-5/8”

Lange
reductiekoppelingen

Lange koppelingen Lange koppeling met
gewone staart



De >B< MaxiPro-verpakking toont:

• Maximale bedrijfsdruk en abnormale druk

• Bedrijfstemperatuurbereik

• Compatibele koelmiddelen

• Compatibele oliën

• Installatie-instructies

Niet vergeten:

• Houd de ziplock-zak verzegeld om de fittingen te beschermen tegen
verontreinigingen.

• Ter bescherming van de HNBR O-ringen, bewaren buiten direct zonlicht, bronnen
met sterk UV-licht en apparatuur die een hoge ozonconcentratie produceren.

Verpakking



Rothenberger-machine voor >B<
MaxiPro
Garantiedekking – 12 maanden

 Gereedschap heeft minimaal 12 maanden garantie tegen materiaal- en fabricagefouten,
alleen met regelmatige 1-jaarlijkse controle of op basis van aantal cycli (zoals bij het
onderhoud van uw auto!).

 Accu 12 maanden, klemmen 12 maanden tegen materiaal- en fabricagefouten.

 Na 1 jaar of 10.000 perscycli worden de LED-lampen na elke pers rood.

 Er wordt een perscyclustelling gedaan als onderdeel van uw jaarlijkse
onderhoudsrapportage voor gereedschap en klemmen.

 Als de sticker van een serienummer is beschadigd, is de garantie niet meer geldig.

 De garantie is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van de
apparatuur.

Voor de garantieperiode van uw gereedschap en meer gedetailleerde informatie kunt u contact
opnemen met uw lokale Rothenberger-marktorganisatie.



>B< MaxiPro-klemmen geleverd door
Rothenberger
Onderhoud en garantie - Gereedschap en klem

Rothenberger is trots op hun toonaangevende
ontwerp en service na aankoop.
Persen en klemmen van Rothenberger moeten
worden geïnspecteerd en onderhouden door een
erkend servicecentrum van Rothenberger.

 Voor uw lokale Rothenberger-servicecentrum
zie vermelding in de Rothenberger catalogus of
online. Accessoires en vervangende
onderdelen zijn ook beschikbaar via deze
service locaties.

 Klemmen worden ook tijdens de jaarlijkse
onderhoudscontrole gecontroleerd op
eventuele schade, gebreken en algemene
slijtage die de persprestaties of veiligheid
kunnen aantasten.



Kritiek voor het succes van het
persen/Maxi-en
Teamwerk is van essentieel belang voor het:

• Verhogen van marktbewustzijn en het ontwikkelen van gebruikersvaardigheden via het
trainingsprogramma voor de >B< MaxiPro.

• Kwantificering van de overgangsvoordelen van solderen naar Maxi-en (USP's)

• Volledige training-, technische en verkoopondersteuning

• Volledige naleving van installatierichtlijnen

• Met onze klanten samenwerken om de markt om te vormen van solderen naar maxi-en



Installatie-
instructies



Gezondheid en veiligheid/veilige
werkmethoden
• >B< MaxiPro-fittingen moeten worden geïnstalleerd door een installateur die goed

opgeleid is en gekwalificeerd is om te werken met airconditioning en koelinstallaties.

• Installateurs moeten de >B< MaxiPro-training hebben afgenomen en gecertificeerd
zijn

• Alle installaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften en verordeningen van de installatie, en alle toepasselijke gezondheids-
en veiligheidspraktijken dienen te worden nageleefd.

• Bij het gebruik van het persgereedschap moet erop worden toegezien dat tijdens het
persproces de handen uit de buurt van de klem gehouden worden. Draag altijd oor-
en oogbescherming.



• Gebruik een draaiende buissnijder.

• Zorg ervoor dat de buis loodrecht is
gesneden.

• Controleer of de buis zijn vorm
heeft behouden en geen schade
heeft.

1. Snijd de buis af op de gewenste lengte 2. Ontbraam en verwijder alle scherpe
randen aan de buitenkant

3. Gebruik een potloodtype ontbramer
voor de binnenranden

• Ontbraam de buis zowel van binnen als buiten

• Houd de buis naar beneden om te voorkomen dat er vijlsel in de buis komt

• Gebruik een ontbramer van een potloodtype voor de binnenranden van de buis.

• Zorg ervoor dat de binnen- en buitenoppervlakken van de buisuiteinden glad zijn en vrij van
bramen of scherpe randen.

Installatie-instructies >B< MaxiPro



• Reinig het uiteinde van de buis
grondig met een draaiende
beweging, met Rothenberger
Rovlies of een soortgelijk
schuursponsje

• De uiteinden van de buis moeten
vrij zijn van krassen, roest, stof en
vuil

4. Maak het uiteinde van de buis schoon 5. Controleer op defecten

• Als er nog steeds diepe krassen
zichtbaar zijn, snijd de buis dan af tot
een schoon gedeelte

6. Zorg ervoor dat de O-ring vastzit

• Controleer of de fitting de juiste maat
is voor de buis.

• Controleer of de O-ringen aanwezig
zijn en goed geplaatst zijn.

• Eventueel kan >B< MaxiPro-smering
worden gebruikt om het plaatsen van
de buis makkelijker te maken



7b. Plaats de buis als alternatief in de
buisstop

en markeer de plaats

• De buis moet volledig in de
fitting worden geplaatst
totdat het einde van de buis is
bereikt.

• Om het risico op verplaatsing
van de O-ring te verminderen,
draait u de buis (indien
mogelijk) terwijl u deze in de
fitting laat glijden.

• Markeer de insteekdiepte op
de buis.

7b. Controleer de dieptemarkering

• Verwijder de buis en lijn deze
uit met de fittingsaansluiting,
controleer of de
dieptemarkering correct is
geplaatst.

• De markering voor de
insteekdiepte wordt als
referentie gebruikt alvorens
de verbinding te persen.

7a. Markeer de insteekdiepte op de buis
met behulp van een dieptemeter

• Plaats de buis in de juiste holte
in de dieptemeter

• Controleer het venster om te
zien of de buis volledig is
geplaatst

• Markeer de insteekdiepte op
de buis

 x

8. Plaats de buis volledig in de fitting. Zorg
ervoor dat de buis volledig is ingebracht

alvorens te persen

• Plaats de buis volledig in de
fitting tot aan het einde van
de buis.

• Om het risico op verplaatsing
van de O-ring te verminderen,
draait u de buis (indien
mogelijk) terwijl u deze in de
fitting laat glijden.

• Zorg er alvorens te persen
voor dat de buis niet uit de
fittingholte is geschoten.

• Gebruik de
insteekdieptemarkering als
leidraad



9. Plaats de klemmen midden
op de fitting

• Zorg ervoor dat de leidingen
correct zijn uitgelijnd alvorens
te persen.

• Zorg ervoor dat een klem met
juiste afmeting in het
gereedschap geplaatst wordt.

• De klemmen moeten midden
op de fitting geplaatst worden
met de groef ter hoogte van
de inkerving

• De inkerving op de fitting
moet centraal in de groef van
de klem passen.

10. Maak de verbinding af met het
goedgekeurde gereedschap

Pers slechts één keer

• Ontpers en houd de knop
ingedrukt om de perscyclus te
voltooien.

• Het persen is voltooid als de
klemmen volledig gesloten
zijn en de zuiger terugtrekt.

• Voer de perscyclus eenmalig
uit - pers niet opnieuw.

• Maak de klemmen los van de
persing.

11. Markeer de voltooide verbinding

• Markeer de voltooide verbinding
na het persen

• Hierdoor kunnen verbindingen
gemakkelijk worden gecontroleerd
voor het testen en isoleren van de
leidingen

• Gebruik de QR-code app
op uw smartphone of
tablet om de website van
>B< MaxiPro te openen

Installatievideo



Belangrijke installatiepunten
• Voorbereiding van de buis

o Er moet voldoende tijd en zorg besteed worden aan het voorbereiden van de uiteinden van de buis volgens de volledige
instructies

o De uiteinden van de buis moeten schoon zijn en vrij van krassen, roest, stof en vuil
o De uiteinden van de buis moeten zowel aan de binnen- als buitenzijde vrij van bramen zijn

• Buismarkering en insteking
o Controleer voordat u de buis insteekt of de O-ring correct in de fitting geplaatst is
o Het uiteinde van de buis moet zijn gemarkeerd met de aansluitingsdiepte door ofwel de fitting ofwel de dieptemeter van

de >B<MaxiPro te gebruiken

• Installatie-onderzoek alvorens te persen
o Controleer of het leidingwerk goed is uitgelijnd en dat er geen onnodige druk op de verbinding staat

• De fitting drukken
o Lijn de klem goed uit, met de groef op de inkerving en loodrecht op de fitting
o Controleer alvorens te persen of de buis volledig is geplaatst en of de dieptemarkering op de juiste positie staat
o Voltooi één volledige cyclus van het gereedschap – niet opnieuw persen

• Installatie-onderzoek na het persen
o Controleer of alle verbindingen zijn geperst en gemarkeerd zijn om hun voltooiing aan te geven



Technische brochure
• Er is belangrijke informatie te vinden in de >B< MaxiPro technische brochure,

waaronder:

• Buiscompatibiliteitstabel

• Aansluitingsdieptes

• Benodigde ruimte voor toegang tot het persgereedschap

• Installatieafmetingen

• Installeren nabij een bestaande soldeerverbinding

• Solderen nabij een geïnstalleerde >B< MaxiPro-verbinding

• Raadpleeg de technische brochure



Buiscompatibiliteitstab
el

Buiscompatibiliteitstabel van de >B< MaxiPro

Muurdikte

>B<
MaxiPro

Fittingsgr
ootte

Buisgrootte
Nominale

buitendiameter

Gegloeide spoel
Rechte buis halfhard/hard



Compatibiliteitstabel voor koelmiddelen

Koelmiddelcompatibiliteitstabel van de >B< MaxiPro

HFC en HFC-mengsels

Koelmiddel Algemene waarschuwingen Veiligheidsgroep Goedgekeurd

HFO en HFO/HFC-mengsels



Benodigde ruimte voor toegang van
het gereedschap

Benodigde ruimte voor het
uitvoeren van een persing tussen

leidingen

Benodigde ruimte voor het uitvoeren
van een persing tussen leidingen

Externe pijpleiding
X

Mm
Y

Mm
Externe

pijpleiding
X

Mm
Y1
Mm

Y2
Mm

1/4" 30 55 1/4" 40 40 100

3/8" 30 55 3/8" 40 40 105

1/2" 25 55 1/2" 40 40 105

5/8" 25 55 5/8" 40 40 105

3/4" 25 55 3/4" 40 40 105

7/8" 30 55 7/8" 55 55 110

1" 30 55 1" 60 60 115

1 1/8" 35 55 1 1/8" 60 60 115



Insteekdiepte en minimale
afstanden tussen perspunten

Nominaal
Grootte

Inch

Nominale
externe pijp

mm

Nominale
externe

inkerving
D mm

Minimumafs
tand

A mm

Minimum
pijplengte

L mm

Insteekdiept
e

E mm

1/4" 6,35 11,70 10 46,0 18,0
3/8" 9,52 15,80 10 47,0 18,0
1/2" 12,70 20,15 15 53,0 19,0
5/8" 15,90 23,85 15 59,0 22,0
3/4" 19,10 27,40 20 66,0 23,0
7/8" 22,30 31,45 20 70,0 25,0

1" 25,40 34,70 25 73,0 24,0
1 1/8" 28,60 37,80 25 78,0 26,5



Persen nabij een bestaande
soldeerverbinding

Gelokaliseerd gloeien

Om te zorgen voor een goede afdichting van zowel de soldeerverbinding als de >B< MaxiPro-
verbinding moeten de minimale afstanden uit de bovenstaande tabel tussen de twee fittingen
gehandhaafd worden.
De hierin vermelde afstand zijn bedoeld om te waarborgen dat de oorspronkelijke kenmerken van de
buis behouden blijven.

Buismaat
Inch

Minimale vrije ruimte
Mm

1/4" 10
3/8" 10
1/2" 15
5/8" 15
3/4" 20
7/8" 20

1" 25
1 1/8" 25



Solderen nabij een bestaande >B<
MaxiPro-verbinding

Buismaat
Inch

Minimale vrije ruimte
Mm

1/4" 250
3/8" 300
1/2" 350
5/8" 450
3/4" 500
7/8" 600

1" 650
1 1/8" 700

Solderen

Voorzichtig - Solderen nabij >B< MaxiPro-verbindingen moet worden vermeden, aangezien dit de afdichting kan
beschadigen vanwege de warmteoverdracht.

Om de integriteit van de verbinding te waarborgen moeten de minimumafstanden gehandhaafd worden.

Waar de minimumafstanden niet gehandhaafd kunnen worden moeten adequate voorzorgsmaatregelen genomen
worden:

• Het vervaardigen van de gesoldeerde sectie voorafgaand aan de montage met de persfittingen.
• Dan moet u voldoen aan de minimumafstanden die vermeld staan in de tabel met betrekking tot

gelokaliseerd gloeien.



Testen van het systeem
• Het testen van het systeem moet uitgevoerd worden conform EN378-2

• Voor het testen van de dichtheid en sterkte moet droge, zuurstofvrije  stikstof (OFN) gebruikt worden, aangezien dit een inert
gas is. Gebruik geen zuurstof voor druktesten, aangezien dit onder druk heftig reageert met koolwaterstoffen (olie en vet),
wat kan leiden tot explosies en brand.

 De minimale druk van de sterktetest is 1,1 x PS
 De maximale druk van de sterktetest is 1,43 x PS
 De testdruk van de dichtheidstest is 1,0 x PS

• Meet aan het begin en einde van de dichtheidstest de systeemdruk en de omgevingstemperatuur – een stijging van de
omgevingstemperatuur kan een lek verdoezelen als hiermee geen rekening wordt gehouden.   Bij een
temperatuurverandering van 5K zal er een drukverandering zijn van 0,7 bar.

• Om lucht, vocht en niet-condenserende gassen te verwijderen moet vacuümafzuiging uitgevoerd worden.



Testen van het systeem
Belangrijke factoren voor het vacuümproces:

• Meet het vacuüm in het systeem met behulp van een vacuümmeter die zo ver mogelijk van de vacuümpomp op het
systeem is aangesloten

• Zorg ervoor dat de vacuümpomp zo groot mogelijk is, in goede staat en gevuld is met schone olie

• Minimaliseer restricties tussen de pomp en het systeem, bijv. door gebruik te maken van een grote diameter, korte
slangen zonder Schrader-kleppen

• Controleer of er geen gesloten kleppen in het systeem zitten.   Open elektromagnetische kleppen met behulp van een
permanente magneet

• Zet de carterkachel(s) van de compressor aan indien aanwezig



Testen van het systeem
Het niet bereiken van een vacuüm:
• Een lek of vocht in het systeem (zie hieronder)
• Vacuümpomp werkt niet correct
• Vacuümpomp heeft onvoldoende capaciteit

Het niet vasthouden van een vacuüm:
• Een lek in het systeem of in de aansluitingen met het systeem – zoek alle lekken en repareer ze

 Een ultrasone lekdetector kan helpen om lekken in het systeem onder vacuüm te lokaliseren
• Vocht of koelmiddel dat zich nog in het systeem bevindt – ga verder met de evacuatie

• Er moeten geen herstelmaatregelen, b.v. het uitsnijden van fittingen uit het systeem worden genomen totdat een juiste
foutopsporing is voltooid.

Vullen:
• Er moet voor worden gezorgd dat een >B< MaxiPro-verbinding niet zo dicht bij het vloeibare vulpunt komt dat de

temperatuur van de verbinding onder -40 °C komt bij het verbreken van het vacuüm door het vullen van het systeem.
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