
ELEKTRYCZNE POMPY 
PŁYNU CHŁODZĄCEGO

KOMPETENCJE BEHR HELLA SERVICE W ZAKRESIE 
CZĘŚCI

Pompy płynu chłodzącego marki Behr Hella Service są częścią 
nowoczesnych systemów termicznych, obejmujących chłodzenie, 
klimatyzację i wentylację. Firma Behr Hella Service oferuje więc 
unikalny pakiet usług, który dzięki naszemu partnerowi – firmie 
BEHR – łączy w sobie doskonałą znajomość oryginalnego 
wyposażenia fabrycznego z kompletną ofertą produktów. 
Dystrybutorzy części i warsztaty na niezależnym rynku części 
korzystają ponadto z globalnej sieci logistycznej HELLA, 
gwarantującej wysoką dostępność.

POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO: WYSOKIE WYMAGANIA

Pompy płynu chłodzącego są niezbędne w silnikach chłodzonych 
cieczą, wnosząc ważny wkład w niezawodność eksploatacyjną 
i sprawność pojazdu. Stawiane im wymagania techniczne 
są dlatego bardzo wysokie, między innymi w wyniku dużych 
różnic temperatury, wahań ciśnienia oraz wysokiego natężenia 
przepływu płynu chłodzącego.

ELEKTRYCZNE POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO: 
WŁAŚCIWOŚCI

Przeważająca większość produkowanych obecnie samochodów 
osobowych jest wyposażona jeszcze w mechanicznie napędzane 
pompy wody, połączone z silnikiem za pośrednictwem przekładni 
pasowej. 

Inny sposób działania mają nowoczesne elektryczne pompy płynu 
chłodzącego: regulują one przepływ płynu chłodzącego w obiegu 
niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Dlatego do ich napędu 
nie jest bezpośrednio wymagana moc silnika.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

 ➔ Napięcie robocze: od 12 do  360 V  
(może się różnić w zależności od pompy płynu chłodzącego)

 ➔ Moc: od 15 do  1000 W  
(może się różnić w zależności od pompy płynu chłodzącego)

 ➔ Regulacja: płynna, sygnałem z modulowaną szerokością 
impulsów

 ➔ Zależność od prędkości obrotowej silnika: nie 
 ➔ Tłoczenie płynu chłodzącego: odpowiednio do potrzeb
 ➔ Podatność diagnostyczna: po integracji w elektronice pojazdu
 ➔ Możliwość stosowania do rodzajów napędu: silnik spalinowy,  

pojazd hybrydowy, silnik elektryczny
 ➔ Chłodzenie silnika elektrycznego pompy przez płyn chłodzący



Numer katalogowy Opis Model pojazdu Wersja  * Numery OE**

8MP 376 830-001 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego Smart / Renault Zoe produced by 

Visteon ■

A4535000000
4535000000
A4535000200
4535000200
A4535000400
4535000400
A4535060300
144B03428R
144B03731R
210101348R
210102785R
210103413R
210103417R
210106749R
210109473R

8MP 376 830-011 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego Peugeot 3008 / Citroen produced by 

Visteon ■ 9807176880
9812011380

8MP 376 830-021 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego BWM 3 (E90), BMW 5 (F10) ■ 11517588885

7588885

8MP 376 830-031 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego BMW 3 (F30), BMW 5 (F10) ■ 11517597715

7597715

8MP 376 830-041 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego Toyota Yaris ■ 161A029015

8MP 376 807-561 Elektryczna pompa płynu 
chłodzącego BMW 3 (E90), BMW 5 (E60) ■ 11517546994

7546994

W celu dokładniejszego rozróżnienia należy kierować się informacjami z katalogów serwisowych Behr Hella Service i dokumentów TecDoc oraz informacjami producentów.  
Nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności niniejszego wykazu. 
* Więcej informacji na stronie: www.behrhellaservice.com/premiumline 
** Numery OE służą wyłącznie do celów porównawczych
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ELEKTRYCZNE POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO:  
ZALETY PRODUKTU

 ➔ Oszczędność paliwa i zmniejszenie zawartości substancji 
szkodliwych w spalinach
Dopasowanie do rzeczywistego zapotrzebowania na płyn 
chłodzący pozwala na zmniejszenie poboru mocy i redukcji  
emisji przy uruchamianiu zimnego silnika.

 ➔ Niezależna od silnika wydajność chłodzenia
Niezależność od napędu pasowego pozwala między innymi  
na pracę przed uruchomieniem silnika i po jego wyłączeniu.

 ➔ Przyspieszona skuteczność ogrzewania
Szybsza reakcja ogrzewania po uruchomieniu zimnego silnika 
zapewnia wyższy komfort i wzrost bezpieczeństwa pasażerów.

 ➔ Swoboda wyboru miejsca montażu
Możliwość zamontowania pompy w dowolnym miejscu 
w komorze silnika, co zwiększa korzyści użytkowe, pozwalając 
na przykład na integrację z innymi elementami obiegu płynu 
chłodzącego.

 ➔ Podatność diagnostyczna
Dzięki integracji z elektroniką pojazdu elektryczne pompy 
płynu chłodzącego mogą być łatwo obejmowane diagnozą 
błędów.

ELEKTRYCZNE POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO:  
ZASTOSOWANIA

Ze względu na złożoność techniczną, producenci OE obecnie 
jeszcze stosunkowo rzadko montują pompy elektryczne 
w głównym obiegu płynu chłodzącego. Jednak obok chłodzenia 
silnika elektryczne pompy płynu chłodzącego otwierają 
różnorodne inne możliwości zastosowania:

 ➔ Pośrednie chłodzenie powietrza doładowania 
 ➔ Chłodzenie układu recyrkulacji spalin
 ➔ Chłodzenie napędu, elektroniki mocy lub akumulatora  

w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
 ➔ Chłodzenie skrzyni biegów 
 ➔ Chłodzenie różnych napędów dodatkowych

W zależności od rodzaju napędu (silnik spalinowy, pojazd 
hybrydowy albo elektryczny) i system w pojeździe może być 
zamontowana jedna lub kilka pomp.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW


