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▼ 

Pompy z silnikiem zanurzonym w oleju

• Dwustopniowe działanie zmniejsza ilość potrzebnych cyklów pracy, 
co zwiększa wydajność pracy

• Silnik indukcyjny o mocy 0,37 kW jest zanurzony w zbiorniku oleju 
zapewniając jego chłodzenie, chroni silnik i ułatwia zestawienie 
silnika z pompą, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć 
poziom hałasu

• Duży zbiornik 5,5 l umożliwia zasilanie szerokiej gamy cylindrów
• Zdalne sterowanie zasilane prądem stałym o napięciu 24 V - dostępne 

w niektórych modelach - poprawia bezpieczeństwo obsługi
• Nastawiany z zewnątrz zawór nadmiarowy pozwala na sterowanie 

ciśnieniem roboczym bez otwierania pompy
• 40-mikronowy wewnętrzny filtr w linii powrotnej zapewnia stałą 

czystość oleju, dzięki czemu wydłuża się żywotność pompy
• Wskaźnik poziomu oleju na całej wysokości zbiornika.

Na zdjęciu: PEJ-1401E

PIĘĆ PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP
Należy wybrać model najlepiej odpowiadający 
konkretnemu zastosowaniu . W przypadku wymagań 
szczególnych należy przeanalizować informacje ze strony 
89 lub skontaktować się z lokalnym biurem Enerpac .

Pompy serii PEM: z zaworem ręcznym
• Doskonale nadają się do większości zastosowań
• Ręczne sterowanie zaworem do wykorzystania z 

cylindrami jedno- i dwustronnego działania
• Ręczne sterowanie pracą silnika

Pompy serii PER: z zaworem elektromagnetycznym
• Doskonale nadają się do podnoszenia lub wszędzie 

tam, gdzie wymagane jest zdalne sterowanie
• Wszystkie zawory są 3 pozycyjne: wysuw - 

trzymanie - powrót
• Manetka na 3-metrowym przewodzie umożliwia  

sterowanie pracą zaworów i silnika

Pompy serii PEJ: z zaworem ręcznym
• Nadają się do lekkich zastosowań przemysłowych 

oraz do podnoszenia ciężarów
• Ręczna obsługa zaworu - do współpracy z 

cylindrami jedno- i dwustronnego działania
• Manetka na 3-metrowym przewodzie umożliwia 

sterowanie pracą silnika

Pompy serii PES: z wyłącznikiem ciśnieniowym
• Opracowane dla potrzeb stałych zastosowań 

ciśnieniowych, np . mocowanie, trzymanie 
obrabianego przedmiotu, wykonywanie prób

• We wszystkich wersjach występują zawory ręczne

Najwyższa wydajność 
średniej wielkości 
cylindrów i narzędzi

▼  TABELA WYBORU 
Więcej danych technicznych 
zamieszczono na następnej stronie .

◀ Pompa zanurzeniowa ze zdalnym 
zaworem ręcznym (z serii PEJ) ułatwia 
konserwację maszyny.
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PEM-1201E
PEM-1301E
PEM-1401E

PER-1301E
PER-1401E

PEJ-1201E
PEJ-1301E
PEJ-1401E

PES-1201E
PES-1401E

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

24,0
24,0
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Pompy elektryczne z silnikiem zanurzonym w oleju

Numer 
modelu
230 V, 1 faza **

Używana z
cylindrem

Typ pompy Typ zaworu *Funkcja zaworu Użyteczna
objętość 

oleju

(litry)

 

(kg)

Jednostronnego
Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Dwustronnego 

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, trójdrogowy, 3-pozycyjny

Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Elektromagn ., trójdrogowy, trójpołożeniowy

Elektromagn ., czterodrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, trójdrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Seria
PE

Pojemność zbiornika:

5,5 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,27 l/min
Moc silnika:

0,37 kW

Zastosowanie pomp typu 
Submerged Serii PE

Pompa z silnikiem zanurzonym 
w oleju najlepiej nadaje się do 

zasilania małych lub średniej wielkości 
cylindrów lub narzędzi hydraulicznych, a 
także wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 
ciche, przerywane zasilanie hydrauliczne .
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i 
dodatkowej chłodnicy oleju, dostarczanej 
jako opcja, pompa typu Submerged nadaje 
się także do wykorzystania w lżejszych 
zastosowaniach przemysłowych .

Lekka i zwarta konstrukcja pompy sprawia, 
że nadaje się ona znakomicie do prac 
wymagających częstego przemieszczania 
pompy .

Dodatkowe informacje na temat innych 
możliwych zastosowań można znaleźć 
na „Żółtych Stronach” lub uzyskać u 
najbliższego dystrybutora firmy Enerpac .

 Strona:

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

*  Dane techniczne dotyczące typów zaworów zamieszczono w rozdziale poświęconym zaworom i manometrom .
**  W przypadku wersji 115 V zastąpić przyrostek „E” w numerze modelu przyrostkiem „B” .
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Pompy z silnikiem zanurzonym w oleju

Moc
silnika

(kW)

Ciśnienie
znamionowe

(bar)

Parametry elektryczne
silnika*

(A @ V-fazy-Hz)

Wydajność

(l/min)

Zakres 
regulacji
zaworu 

nadmiarowego
(bar)

Poziom
hałasu

(dBA)

*  Przy pełnym obciążeniu . W sprawie informacji o częstotliwościach patrz na notatkę w stopce 
karty zamówienia .

1 . stopień 1 . stopień2 . stopień 2 . stopień

Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób 
poszczególne pompy będą współpracować 
z Waszym cylindrem, prosimy posłużyć się 

Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, przedstawionym na 
„Żółtych Stronach” .

 Strona:

PARAMETRY PRACY POMP TYPU SUBMERGED

◀ Pełny opis podano na poprzedniej stronie .

① Wymiennik ciepła (opcjonalnie dla wszystkich modeli)

② Otwór wlewowy

③ Przełącznik ciśnieniowy (w serii PES; w innych modelach - jako opcja)

④ Wskaźnik poziomu oleju

⑤ Regulowany zawór upustowy

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

◀ Podczas przedstawionych prac 
naprawczych pompa zanurzeniowa 
zasila szybko i bez hałasu hydrauliczny 
przecinak do nakrętek.
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Pompy elektryczne z silnikiem zanurzonym w oleju

 P E M - 1 3 01 E
1

Typ 
wyrobu

2
Typ silnika

3
Typ pompy

4
Seria 

pompy

5
Typ 

zaworu

6
Wielkość 
zbiornika

7
Napięcie 
zasilania 
silnika

1 Typ wyrobu

 P = Pompa

2 Typ silnika

 E = Silnik elektryczny

3 Typ pompy

 J =  Zdalne sterowanie silnika 
(zawór ręczny)

 M = Zawór ręczny
 R = Zdalne sterowanie 1) 2)

 S = Wyłącznik ciśnieniowy

4 Seria pompy

 1 = 0,37 kW, 700 bar

5 Typ zaworu

 0 = Brak zaworu (tylko PER)
 2 =  3-drogowy, 2-pozycyjny, 

normalnie otwarty
 3 =  3-drogowy, 3-pozycyjny, 

centralnie otwarty 
 4 =  4-drogowy, 3-pozycyjny, 

centralnie otwarty
 5 =  Elektrozawór modułowy 

(tylko PER)

6 Pojemność zbiornika

 01 = 5,5 litra

7 Silnika i wymiennik ciepła

 B = 115 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 1)

 D =  115 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 1) 
z wymiennikiem ciepła

 E = 230 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 2)

 F =  230 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 2) 
z wymiennikiem ciepła

 I = 230 V, 1-fazowy, 60 Hz

1)  Zawory elektromagnetyczne na napięcie 115V 
pracują tylko przy częstotliwości 60 Hz .

  Pompa może pracować na częstotliwości 
50 Hz z zaworami obsługiwanymi ręcznie .

2)  Zawory elektromagnetyczne na napięcie 115V 
pracują tylko przy częstotliwości 50 Hz .

  Pompa może pracować na częstotliwości 
60 Hz z zaworami obsługiwanymi ręcznie .

Poniższe modele pomp zanurzeniowych zawierają 
modułowy zawór elektromagnetyczny i zawór 
zwrotny regulowany za pomocą pilota .
PER-1301B
PER-1301D
PER-1301E
PER-1401B
PER-1401D
PER-1401E

POMPA TYPU SUBMERGED NA ŻYCZENIE KLIENTA
Jeśli w tabeli na poprzedniej stronie nie ma pompy typu Submerged (strona 87), 
która najlepiej nadawałaby się do konkretnego zastosowania, istnieje możliwość 
skompletowania przez Klienta własnej pompy tego typu .

▼  Oto z czego składa się numer modelu pompy z silnikiem zanurzonym w oleju:

Numer modelu PER-1301E

Model PER-1301E to pompa 
elektryczna typu Submerged o mocy 
0,37 kW, ciśnieniu roboczym 700 bar, 
posiadająca 5,5 l użytecznej objętości 
oleju, z 3- drogowym, 3-pozycyjnym 
modularnym, zdalnie sterowanym 
zaworem elektromagnetycznym  
i silnikiem 1-fazowym na napięcie 
230 V, 50/60 Hz .

Przykład zamówienia

Węże

Firma Enerpac oferuje kompletną 
linię wysokiej jakości węży 
hydraulicznych . Dla zapewnienia 
integralności Waszego systemu 

należydobierać wyłącznie węże hydrauliczne 
firmy Enerpac .

Strona:

Manometry

Minimalizują zagrożenie 
przeciążeniem i zapewniają długą, 
niezawodną eksploatację sprzętu . 
Bliższe informacje na temat całego 
zestawu manometrów znaleźć 

można w rozdziale dotyczącym elementów 
składowych systemu .

Strona:

Seria
PE

Pojemność zbiornika:

5,5 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,27 l/min
Moc silnika:

0,37 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar


