
Διακόπτες 
Switchgear



H MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
βασίζεται στην 70ετή τεχνογνωσία των 
διακοπτών Merz GmbH. Λειτουργεί ως 

θυγατρική εταιρεία της Merz GmbH, η οποία 
είναι μέλος του παγκοσμίως επιτυχημένου 

και εκτεταμένου Ομίλου PCE.

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.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας  
Our Company



ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 

Η MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG έχει επεκτείνει την παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο 

τα τελευταία χρόνια. Με ένα δίκτυο διανομέων και αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο, είμαστε 

συνεχώς κοντά στους συνεργάτες μας στις περισσότερες αγορές παγκοσμίως. Η επιχειρησιακή 

μας δομή περιλαμβάνει επίσης την ολοκληρωμένη διαδικασία ανάπτυξης υψηλής ποιότητας 

ηλεκτρομηχανικών διακοπτών: Ομάδες υψηλής εξειδίκευσης δημιουργούν ιδέες, αναπτύσσουν, 

παράγουν και διανέμουν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που κάνουν τη διαφορά. H MERZ προσφέρει 

την καινοτομία που χρειάζεται κάθε ειδική εφαρμογή ξεχωριστά!

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

Εισαγωγή  
Introduction Management



Παραγωγή – Εργαστήριο
Production – Laboratory 



Φιλοσοφία
Philosophy

Όποιος αναζητά επιτυχία, χρειάζεται κατεύθυνση. 
Η MERZ Switchgear το ανακάλυψε αυτό από την αρχή. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται 

εναρμόνιση κάθε εταιρικής δραστηριότητας, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

ικανοποίηση αναγκών των πελατών. Για πολλά χρόνια αυτή η θεμελιώδης αποφασιστικότητα 

έχει αποδειχθεί σταθερή βάση για όλους τους πυλώνες που διέπουν την εταιρική φιλοσοφία.

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.



Πώς δουλεύουμε
How we work
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Ανάλυση απαιτήσεων   
Μεταχείριση και παροχή συμβουλών πελατών 

μεμονωμένα οδηγούν στην επιτυχία

requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Γνωρίζουμε τα   
Πιστοποιημένα πρότυπα και διαβιβάζουμε 

τις απαραίτητες πληροφορίες στα προϊόντα

To get to know 
Authorization and passing on of product 

information

Χρήση όλων των πόρων 

Using all resources

Κάθε παραγγελία είναι και μια 
επίκληση στην εξατομίκευση 

Every order is claim  
to individuality

Ώριμες Ιδέες, 
πειστικά σχέδια 

Ideas mature,  
concepts convince

Επιλεγμένος Εξοπλισμός  
Προφίλ απαιτήσεων Πρόταση 
λύσεων με χρονοδιάγραμμα

gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Δειγματοληπτικό στάδιο  
Δειγματοληψία, αξιολόγηση ποιότητας

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Σχέδιο μελέτης 
Τοποθέτηση παραγγελιών, 
επεξεργασία παραγγελιών

conceptual design 
Order placement, order processing

Οδηγούμε τον δρόμο για την 
επιτυχία 

Lead the way to success



Διακόπτες Συνεχούς Τάσης  
DC Switches

Διακόπτες UVR 
UVR Switches

Ειδικοί Διακόπτες Φορτίου 
Cam Switches inclusive Special Switches

Συμπαγείς Διακόπτες   
Compact Switches

Λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για βιομηχανικές εφαρμογές.
Industry-specific Solutions

ΣΥΝΟΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
Summary of all Switchcategories

Περισσότερες πληροφορίες για τις αντίστοιχες κατηγορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
www.merz-schaltgeraete.de ή στους προϊοντικούς μας καταλόγους.
Εκεί μπορείτε να βρείτε ακόμα αναλυτικές περιγραφές τάσης ρεύματος, διαγράμματα, τύπους εγκατάστασης και αξεσουάρ

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.

Διακόπτες Επισκευής και Συντήρησης 
Repair and Maintenance Switches



Διακόπτες UVR 
UVR Switches

Διακόπτες Επισκευής και Συντήρησης  
Repair and Maintenance Switches

Συμπαγείς Διακόπτες   
Compact Switches

Διακόπτες σε κυτίο, σχεδιασμένοι για χρήση 
ως κύριοι ή έκτακτης ανάγκης κατάλληλοι για 
εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση.

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

Οι Διακόπτες ON/OFF της MERZ είναι διαθέσιμοι 
σε σχέδια και ανοικτού και κλειστού τύπου.

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

Οι UVR διακόπτες της MERZ με απελευθέρωση 
υπό τάση είναι κατάλληλοι για εύρος από 32Α 
έως 63Α.

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



Διακόπτες Συνεχούς Τάσης  
DC Switches

Ειδικοί Διακόπτες Φορτίου 
Cam Switches inclusive Special Switches

Λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για 
βιομηχανικές εφαρμογές.  
Industry-specific Solutions

Οι διακόπτες MERZ DC είναι ειδικά 
σχεδιασμένοι ως αποζεύκτες φορτίου.

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

Οι Διακόπτες Φορτίου MERZ είναι πλήρως 
διαμορφώσιμοι με βάση την αρχή του αρθρωτού 
σχεδιασμού.

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

Οι ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές βιομηχανίας της MERZ 
μπορούν να ενσωματωθούν σε εικονική αναπαράσταση 
ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

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

Im
ag

e 
br

oc
hu

re
s_

01
21

_U
H

/G
RC

/E
N

G 
©

 b
y 

M
ER

Z 
Sc

ha
ltg

er
ät

e 
GM

BH
 +

 C
O

 K
G 

· S
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l m

od
ifi

ca
tio

ns
 a

nd
 p

rin
tin

g 
er

ro
rs


