ROZDZIELNICE
Switchgear

Nasza firma
Our Company

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG działa jako
spółka w 100% zależna od Merz GmbH,
członka rosnącej i odnoszącej sukcesy na
całym świecie Grupy PCE. MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG czerpie z 70-letniego
"knowhow" Merz GmbH.

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.

Przedmowa kierownictwa przedsiębiorstwa
Introduction Management

JESTEŚMY SIŁĄ GLOBALNIE I LOKALNIE!
MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG w ostatnich latach stale rozszerzał swoją obecność na arenie
międzynarodowej. Dzięki kontaktom i przedstawicielstwom na całym świecie, jesteśmy obecni
na wszystkich ważnych rynkach i zawsze blisko naszych klientów. Nasz model biznesowy jest
kompleksowo ukierunkowany na proces rozwoju wysokiej jakości rozdzielnic elektromechanicznych: Wysoce wyspecjalizowane zespoły tworzą pomysły, opracowują, produkują i sprzedają
elementy elektroniczne i to ma wartość dodaną dla naszych klientów. Dostarczamy naszym
klientom seryjne rozwiązania, jak również każdą opcję indywidualnego wykonania!

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

Produkcja – Laboratorium
Production – Laboratory

Filozofia
Philosophy

PhilosophyKto szuka sukcesu, potrzebuje wskazówek
Firma MERZ Switchgear znalazła je od samego początku. Mianowicie w indywidualny dostosowaniu każdej działalności firmy do potrzeb klientów. Przez wiele lat ta fundamentalna determinacja
okazała się doskonałą podstawą dla wszystkich filarów, na których opiera się filozofia firmy firmy.

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.

Jak my pracujemy
How we work
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Każde zamówienie jest podstawą
do indywidaulności

Indywidualna specyfikacja klienta,
porady prowadzące do sukcesu

Dojrzewanie pomysłów,
przekonujące koncepcje

every order is claim
to individuality

requirements analysis
Individual customer-specific
advice leads to success

Ideas mature,
concepts convince
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Poznanie, Autoryzacja i
przekazywanie informacji o
produkcie

Wybór opcji, Profil wymagań,
rozwiązanie, planowanie
propozycji

Faza pilotażowa, Pobieranie
próbek, ocena jakości

To get to know
Authorization and passing on of
product information

gear selection
Requirement profile, solution
proposal scheduling
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Wykorzystanie wszystkich zasobów

Projekt koncepcyjny
Składanie zamówień, realizacja

Prowadzenie drogą do sukcesu

Using all resources

conceptual design
Order placement, order processing

pilot phase
Sampling, quality assessment

Lead the way to success

PODSUMOWANIE WSZYSTKICH KATEGORII ROZŁĄCZNIKÓW
Summary of all Switchcategories
Naprawa i konserwacja rozłączników
Repair and Maintenance Switches

Rozłączniki na prąd stały
DC Switches

Rozłączniki kompaktowe
Compact Switches

Rozłączniki krzywkowe, w tym rozłączniki specjalne
Cam Switches inclusive Special Switches

Rozłączniki z wyzwalaczem podnapięciowym
UVR Switches

Rozwiązania typowe dla przemysłu
Industry-specific Solutions

Więcej informacji na temat poszczególnych grup można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.merz-schaltgeraete.de lub w naszych broszurach produktowych. Można tam również znaleźć
szczegółowe opisy wartości znamionowych (prąd znamionowy), schemat połączeń, typ instalacji / typ lub akcesoria.

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.

Naprawa i konserwacja rozłączników
Repair and Maintenance Switches
Zamknięte rozłączniki przeznaczone do użytku jako
rozłączniki główne lub awaryjne, odpowiednie do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

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

Rozłączniki kompaktowe
Compact Switches
Kompaktowe rozłączniki MERZ jako rozłączniki
WŁ. / WYŁ. w wersji otwartej i obudowanej.
The MERZ Compact Switches as ON/OFF
switches in open and encapsulated designs.

Rozłączniki z wyzwalaczem podnapięciowym
UVR Switches
Rozłączniki MERZ z wyzwalaczem podnapięciowym są
dostępne w zakresie mocy od 32A do 63A.
The MERZ UVR Switches with undervoltage release
are available for a power range from 32A – 63A.

Rozłączniki na prąd stały
DC Switches
Rozłączniki MERZ zostały specjalnie zaprojektowane
jako rozłączniki izolacyjne na prąd stały..
The MERZ DC Switches have been specifically developed as DC load break disconnectors.

Rozłączniki krzywkowe, w tym rozłączniki specjalne
Cam Switches inclusive Special Switches
Rozłączniki krzywkowe MERZ można dowolnie
konfigurować, dzięki ich modułowej budowie.

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

Rozwiązania typowe dla przemysłu
Industry-specific Solutions
Rozwiązania MERZ dla przemysłu można dostosować do
praktycznie do wszystkich wymagań klienta.
The MERZ Industry-specific Solutions can be adapted to
virtually any customer requirements.
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Telefon +49 (0) 7971 252-252
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