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Další naléhavé varování o výskytu replik na trhu 
Originální elektrické vodní čerpadlo BMW (A2C59514607) 
 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 

v roce 2019 jsme byli poprvé konfrontováni s asijskými replikami našeho originálního elektrického vodního 
čerpadla pro vozidla BMW vyráběného a prodávaného společností Continental (A2C59541607). Pomocí 
Servisní informace (ze dne 5.9.2019) jsme vás podrobně informovali o dosažených výsledcích v rámci 
srovnávacích testů v našem výrobním závodě. Na základě výsledků z těchto testů jsme vám 
nedoporučovali a odrazovali jsme vás od používání těchto replik. 

Nyní se objevil další prodejce se sídlem v Německu, který nabízí tyto repliky na aftermarketovém trhu. 
Analogicky k provedeným testům v roce 2019 jsme podrobili i tuto repliku intenzivním srovnávacím testům 
v našem vývojovém oddělení přímo ve výrobním závodě. Na základě dosažených výsledků důrazně 
nedoporučujeme tyto repliky používat a doporučujeme vám používat pouze naše originální elektrické 
vodní čerpadlo vyráběné dle OE specifikace BMW. 
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Originální čerpadlo Continental s dalšími robustními funkcemi po UPGRADE.               
Podrobnosti: Servisní informace 05/20 (21.12.2020). 
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1. Úvod 

Vždy provádíme důsledný rozbor cizích replik našich originálních produktů, zejména jedná-li se o zásadní 
bezpečnostní díly. To je případ i našeho originálního elektrického vodního čerpadla chlazení motoru. 
Jsme toho názoru, že by naši zákazníci měli znát celkové výsledky, aby se mohli následně sami 
svobodně rozhodnout, který výrobek během případného nákupu budou upřednostňovat / preferovat.  

Kromě toho je pro nás důležitá také ochrana naší značky. Další informace najdete na naší domovské 
stránce. 

www.continental-aftermarket.com/de-de/services/produkt-und-markenschutz 

 

2. Vizuální a materiálové zkoušky 

Abychom mohli posoudit kvalitu výrobku a získat informace o životnosti produktu, provedli jsme příslušné 
předepsané vizuální a materiálové testy. Níže najdete v příkladech srovnávací výsledky mezi replikou a 
naším originálem. 

 
Replika čerpadla              Originální elektrické vodní čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Replika čerpadla se liší od originálu spirálovým        Podle specifikace je spirálové tělo (*A) originálního                                                                                
tělem (*A) z tlakově litého hliníku a je bez                 Continental čerpadla vyrobeno ze speciálního plastu                                                                                                  
tlumících prvků (*B).                                                  a je od těla tlakově litého hliníku odděleno těsněním              
                                                                                   odolným proti oleji. Tři speciální tlumiče (*B) chrání   
                                                                                   integrovanou elektroniku před vibracemi. 
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Replika čerpadla              Originální elektrické vodní čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U testovaných replik čerpadel nejsou                         Všechny svařované spoje u originálního čerpadla 
svařované spoje čisté (studené spoje)                        Continental jsou vysoce kvalitní a odolné.                                                                                                  
a mohly by se uvolnit v důsledku vibrací,                    Odpovídají vysokému standardu kvality společnosti 
způsobených absencí tlumících prvků.                       Continental proto, aby byla zaručena jejich dlouhá 
Pokud čerpadlo selže, dojde k přerušení                    životnost.                                                                       
chlazení motoru. Hrozí nebezpečí vzniku                                                                                                                    
následných vážných škod a nákladů. 
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Replika čerpadla              Originální elektrické vodní čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U testovaných replik čerpadel jsme zjistili, že              Originální Continental čerpadlo je technicky     
měděné vodiče jsou nesprávně připojeny                    velmi přesně zpracováno, například piny jsou                         
k nepovrstveným pinům. Konstrukce se od                  povrstvené, přesně a trvale připojené k měděnému                    
originálu zásadně liší, a to nejenom v tomto                vodiči. Vysoká kvalita výroby platí i pro všechny 
detailu. Nelze tak vyloučit, že se spoje nebo               ostatní detaily.                                                     
součásti v těchto místech nebo i jinde uvolní 
a poškodí čerpadlo během provozu. To také                                                                                                                
může vést k následným škodám a nákladům. 
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Replika čerpadla              Originální elektrické vodní čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

U replik chybí patentovaný detail oběžného                Patentovaný detail oběžného kola originálního           
kola, jak je tomu u originálního elektrického                čerpadla Continental je zodpovědný za vysoký 
vodního čerpadla Continental, a to v souladu              výkon v souladu s OE specifikacemi. Oběžné kolo 
S OE specifikacemi. Výkon čerpadla u replik               je vysoce kvalitní a přispívá tak k dlouhé 
je proto asi o 10% nižší. Kromě toho byla                    životnosti čerpadla.                                                     
na oběžném kole zjištěna tvorba otřepů, což                                                                                                  
by mohlo během provozu vést k poškození.                                                                                                   
Stejně jako ve výše uvedených případech                                                                                                           
může porucha čerpadla k vést výpadku                                                                                                             
chlazení motoru, následným škodám a                                                                                                                    
vysokým nákladům na opravu. 
 

Závěrem lze konstatovat, že konstrukce replik čerpadel se značně liší od originálního vodního čerpadla 
Continental. Zkontrolované repliky čerpadel neodpovídají specifikacím OEM a nesplňují vysoké standardy 
kvality společnosti Continental. 

 

Nelze proto vyloučit, že nedojde k selhání kopírovaného čerpadla v důsledku 
uvolnění spojů nebo součástí a je pravděpodobné, že samotná životnost 
kopírovaného čerpadla bude daleko nižší. Pokud selže čerpadlo chladicí kapaliny, 
motor již nebude nadále chlazen. Hrozí velké riziko možných následných škod a tím i 
zvýšených nákladů. Proto naléhavě varujeme před používáním těchto replik čerpadel! 
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3. Výkonnostní testy 

Výsledky testů výkonu mluví samy za sebe. Žádná ze zjištěných hodnot námi testovaných replik 
nesplňuje požadavky specifikací OEM při definované rychlosti čerpadla. Kopírovaná čerpadla nesplňují 
požadavky při teplotě 80 °C (teplota chladicí kapaliny a teplota okolí) u měřeného objemového průtoku ani 
u diferenčního tlaku. Originální elektrické vodní čerpadlo Continental bez potíží tyto specifikace splňuje, 
protože přesně k těmto účelům bylo konstruováno. 

                Odpovídajícím způsobem není                     
                                                                                                                   zajištěno dostatečné chlazení         
                                                                                                                   motoru, protože není dosaženo  
                                                                                                                   stanoveného výkonu čerpadla.  
                                                                                                                   Požadavky specifikace OEM   
                                                                                                                   tak nejsou splněny. Hrozí   
                                                                                                                   možné následné škody 
                                                                                                                   způsobené selháním a tím 
                                                                                                                   spojené následné náklady.      
                                                                                                                    

                                                                                                                   Proto důrazně varujeme před       
                                                                                                                   používáním těchto replik. 
 

 

Naměřené hodnoty v průsečíku 

Parametr Jednotka Continental Kopie A Kopie B 

Elektrický proud [A] 100% 88% 86% 

Průtok [l/h] 100% 94% 98% 

Diferenční tlak [hPa] 100% 82% 87% 

Rychlost čerpadla [1/min] 100% 100% 100% 

 

Výkonnostní data 

Parametr Jednotka Continental Kopie A Kopie B 

Elektrický výkon [W] 100% 88% 86% 

Hydraulický výkon [W] 100% 77% 85% 

Výkonnostní křivka 
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Průtok [l/h] 

Kopie A Kopie B Continental Pracovní bod 
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4. Teplotní zkoušky 

Aby se spalovací motor nepřehříval, musí být chlazen, což obvykle zajišťuje      
vodní chladicí okruh s integrovaným vodním čerpadlem. Teplota chladicí      
kapaliny se za normálního provozu pohybuje kolem 85 - 105 °C.                                
Chladicí kapalina nevaří ani při 115 °C, protože je pod tlakem. 
 

Při plném zatížení motoru může dojít k velmi vysokým teplotám chladicí      
kapaliny (např. v souvislosti s vysokými venkovními teplotami). Extrémní     
podmínky, jako je jízda v dopravní zácpě za vysokých venkovních teplot, jízda      
s přívěsem v horách nebo jízda vysokou rychlostí, vyžadují spolehlivé chlazení. 
 
 

Originální čerpadlo od společnosti Continental 

BMW požadavek na vodní čerpadlo je, že musí pracovat stabilně až do 140 °C. Tento požadavek plně 
splňuje originální Continental elektrické vodní čerpadlo. 
 
 

Replika čerpadla 

Testy repliky čerpadla jednoznačně prokázaly, že vznikají velmi vážné problémy při vysokých teplotách 
(teplota chladicí kapaliny 127 °C / okolní teplota 140 °C). Požadovaný objemový průtok a diferenční tlak 
jsou jasně podhodnoceny, kdy replika čerpadla následně přejde do režimu vlastní ochrany / nouzového 
režimu, ve kterém je však dosaženo pouze 25 % požadovaného hydraulického výkonu. Poté se replika 
čerpadla úplně vypne. 

Pokud k takovéto situaci dojde během jízdy v extrémních podmínkách, je narušena cirkulace chladicí 
kapaliny a motor se začne přehřívat. Vozidlo se může poškodit a způsobit vážné následné škody / 
náklady. 

 

 

 

Proto ještě jednou důrazně varujeme před používáním replik čerpadel, protože  
pokud jsou tyto repliky čerpadel používány v extrémních podmínkách je velmi 
pravděpodobné, že dojde k úplnému selhání vozidla, a to v důsledku přehřátí           
motoru a následným vážným finančním škodám / nákladům! 
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5. Závěr 

Protože bezpečnost produktů a vozidel je pro společnost Continental důležitá, výše uvedené repliky jsme 
důkladně otestovali. 

Vizuální a materiálové zkoušky  
Kvalita výroby kontrolovaných replik je výrazně nižší než u originálu. Lze tedy očekávat poškození, což 
povede k selhání repliky čerpadla. 

Výkonnostní testy   
Výkon testovaných replik je výrazně pod hodnotami určenými výrobcem OEM. Nelze tak zaručit 
dostatečné chlazení motoru. 

Teplotní zkoušky 
Během testu teplotní odolnosti se repliky, které máme k dispozici, dostaly do nouzového režimu poté, co 
předtím pracovaly se značně sníženým výkonem. Při jízdě v rozmezí teplotních limitů lze tedy očekávat 
poruchu repliky a následné poruše vozidla. 

Ve všech případech nelze vyloučit, že při použití repliky čerpadla nedojde k vážnému poškození motoru a 
následných finančních nákladů. Proto naléhavě varujeme před použitím jakýchkoli replik.  

Naše jasné doporučení zní:  
Pokud potřebujete výměnu, použijte výhradně naše originální elektrické vodní čerpadlo, které se 
současným UPGRADE odpovídá inovovaným přísnějším specifikacím BMW. Více podrobností najdete v 
naší Servisní informaci 05/20 (21.12.2020). 

S přátelským pozdravem 
Product Management 
VNI CVS S2 PPM CC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštivte nás: www.continental-aftermarket.de 
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