
Kytkinlaite 
Switchgear



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG  toimii 
100% Merz GmbH tytäryhtiönä. Merz GmbH 
on osa maailmanlaajuisesti menestyvää ja 

laajentuvaa PCE ryhmää. MERZ Schaltgeräte 
GMBH + CO KG hyödyntää Merz GmbH 70 

vuotista osaamista.

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG operates as 
a 100 % subsidiary of the Merz GmbH, member 
of the globally successful and expansive PCE 

Group. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
draws on the 70-year switch know-how of 

Merz GmbH.

Yrityksemme  
Our Company



OLEMME MAAILMANLAAJUISIA JA ALUEITTAIN VAHVOJA 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG on viime vuosina laajentunut kansainvälisesti. Yhteyksien ja 

edustajien kautta olemme edustettuina ympäri maailmaa kaikilla tärkeillä markkinoilla ja olem-

me aina lähellä asiakkaitamme. Liiketoimintamallimme sisältää myös korkealaatuisen sähköme-

kaanisen kytkinlaitteen täydellisen kehitysprosessin: Hyvin erikoistuneet tiimit luovat ideoita, 

kehittävät, tuottavat ja myyvät elektronisia komponentteja jotka luovat muutosta. Pystymme 

valmistamaan tilaustyönä asiakkaalle yksilöidyn kytkimen, asiakkaan haluamalla tavalla.

WE ARE GLOBAL AND REGIONAL STRONG 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG has steadily expanded its presence internationally in recent 

years. With contacts and representatives all over the world, we are represented in all important 

markets and always close to our customers. Our business model also includes the complete 

development process of a high-quality electromechanical switchgear: highly specialized teams 

create ideas, develop, produce and sell the electronic components that make the difference. We 

deliver innovations to our customers in series and every possibility for customized individuality!

Siegfried Glaser

Käyttöönoton hallinta  
Introduction Management



Tuotanto  – Laboratorio
Production – Laboratory 



Filosofia
Philosophy

Joka etsii menestystä, tarvitsee ohjeita 

MERZ kytkinlaitteet löysivät sen jo alussa. Nimittäin, jokaisen yritystoiminnan yhdenmukaista-

misen asiakkaan tarpeiden ylittämiseksi. Jo monta vuotta tämä perusteellinen päättäväisyys on 

todistettu täydellisiksi pilareiksi yritysfilosofiassa.

Who seeks success, needs direction 

MERZ Switchgear found it from the very beginning. Namely, in the direct alignment of every 

corporate activity to exceed customer needs. For many years this fundamental determination 

has proven to be the perfect foundation for all pillars that carry the corporate philosophy.



Kuinka me toimimme
How we work
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Vaatimusten analyysi 
yksittäinen asiakaskohtainen 

neuvonta johtaa menestykseen

Requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Tutustu 
tuotetietojen hyväksymiseen 

ja välittämiseen.

To get to know 
Authorization and passing on of 

product information

Kaikkien resurssien käyttö 

Using all resources

Jokainen tilaus on vaatimus 
yksilöllisyydestä 

Every order is claim  
to individuality

Ideat kypsyvät, 
käsitteet vakuuttavat 

Ideas mature,  
concepts convince

Kytkinvalikoima 
vaatimusprofiili, 

ratkaisuehdotusten ajoitus

Gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Pilotti vaihe  
näytteenotto, laadunarviointi

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Käsitteellinen suunnittelu 
tilauksen tekeminen, tilauksen käsittely

conceptual design 
Order placement, order processing

Johtaa menestykseen 

Lead the way to success



Tasavirtakytkin  
DC Switches

UVR kytkin 
UVR Switches

Cam kytkin, sekä erikoiskytkimet
Cam Switches inclusive Special Switches

Kompaktikytkin  
Compact Switches

Toimialakohtaiset ratkaisut 
Industry-specific Solutions

YHTEENVETO KAIKISTA KYTKINKATEGORIOISTA 
Summary of all Switchcategories

Lisätietoa ryhmistä löytyy verkkosivuiltamme:  
www.merz-schaltgeraete.de  tai tuote-esitteistämme. Löydät myös yksityiskohtaiset kuvaukset 
luokituksesta, piirikaaviosta, asennustyypeistä ja lisävaruisteista.

More information about the respective groups can be found on our website:
www.merz-schaltgeraete.de or in our product brochures. You can also find detailed descriptions 
of rating (current rating), circuit diagram, type of installation / type or accessories there.

Korhaus- ja huoltokytkimet  
Repair and Maintenance Switches



UVR kytkin  
UVR Switches

Korhaus- ja huoltokytkimet  
Repair and Maintenance Switches

Kompaktikytkin  
Compact Switches

Koteloidut kytkimet, jotka on suunniteltu 
käytettäviksi pää- tai hätäpysäytyskytkiminä 
ja soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

Encapsulated Switches designed to be used 
as main or emergency stop switches suitable 
for indoor and outdoor applications.

MERZ kompaktikytkimet on ON/OFF kytkimiä, 
avoimina ja koteloituina malleina.

The MERZ Compact Switches as ON/OFF  
switches in open and encapsulated designs.

MERZ UVR kytkimien alijännitesuoja saatavilla 
32A-63A väliltä.

The MERZ UVR Switches with undervoltage 
release are available for a power range from 
32A – 63A.



Tasavirtakytkin  
DC Switches

Cam kytkin, sekä erikoiskytkimet 
Cam Switches inclusive Special Switches

Toimialakohtaiset ratkaisut  
Industry-specific Solutions

MERZ tasavirtakytkimet on kehitetty erityisesti 
tasavirtakuormanerottimiksi.

The MERZ DC Switches have been specifically 
developed as DC load break disconnectors.

MERZ Cam kytkimet ovat vapaasti konfiguroitavissa 
modulaarisen periaatteensa ansiosta

The MERZ Cam Switches are freely configurable thanks 
to their modular principle.

Merz toimialakohtaiset ratkaisut voidaan mukauttaa 
käytännössä kaikkiin asiakkaiden vaatimuksiin.

The MERZ Industry-specific Solutions can be adapted to 
virtually any customer requirements.



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Telefon  +49 (0) 7971 252-252
Fax   +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de
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