
CHAVES 
Switchgear



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG atua como 
uma subsidiária 100% da Merz GmbH, mem-

bro do amplo e bem sucedido Grupo PCE. 
MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG baseia-se 

nos mais de 70 anos de conhecimento e 
experiência em  chaves da 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.

Nossa empresa  
Our Company



SOMOS UMA EMPRESA GLOBALMENTE RECONHECIDA! 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG vem expandido sua presença internacionalmente nos últimos 

anos. Com contatos e representantes em todo o mundo, estamos representados em todos 

os mercados importantes e sempre próximos de nossos clientes. Nosso modelo de negócios 

também inclui o processo completo de desenvolvimento de um quadro eletromecânico de alta 

qualidade: Equipes altamente especializadas criam ideias, desenvolvem, produzem e vendem os 

componentes eletrônicos que fazem todaa diferença. Entregamos inovações aos nossos clientes 

em série e todas as possibilidades de individualidade personalizada!

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

GESTÃO DE INTRODUÇÃO  
Introduction Management



Produção – Laboratório
Production – Laboratory 



Filosofia
Philosophy

Quem busca o sucesso, precisa de direção 

MERZ Switchgear descobriu isso desde o início. Ou seja, no alinhamento direto de todas as atividades 

corporativas para atender as necessidades dos clientes. Por muitos anos, essa determinação funda-

mental provou ser a base perfeita para todos os pilares que sustentam a nossa filosofia corporativa.

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.



Como trabalhamos
How we work
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Análise da necessidade  
Orientação individual para cada cliente 

específico direcionando ao sucesso

Requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Familiarização  
Autorização para fornecer e transferir 

informações dos produtos

To get to know 
Authorization and passing on of 

product information

Utilizando todos 
os recursos 

Using all resources

Cada pedido é tratado de 
forma individual 

Every order is claim  
to individuality

Idéias maduras, 
conceitos convencem 

Ideas mature,  
concepts convince

Seleção do equipamento  
Perfil necessário, proposta de solução

e agendamentos

Gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Fase Piloto 
Amostragem, avaliação 

de qualidade

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Concepção do design 

Realização dos pedidos e processamento

onceptual design 
Order placement, order processing

Liderar o caminho 
para o sucesso 

Lead the way to success



Chaves DC  
DC Switches

Chaves UVR 
UVR Switches

Chaves comutadora rotativa incluindo especiais 
Cam Switches inclusive Special Switches

Chaves compactas  
Compact Switches

Soluções específicas para industrial
Industry-specific Solutions

Resumo de todas as categorias de Chaves 
Summary of all Switchcategories

Mais informações sobre os respectivos grupos podem ser encontradas em nosso site: 
www.merz-schaltgeraete.de ou em nossos catálogos de produtos. Você também pode encontrar 
descrições detalhadas de classificação (classificação atual), diagrama de circuito, tipo de 
instalação / ou acessórios no nosso site.

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.

Reparo e manutenção de chaves seccionadoras  
Repair and Maintenance Switches



Chaves UVR 
UVR Switches

Reparo e manutenção de chaves seccionadoras  
Repair and Maintenance Switches

Chaves compactas  
Compact Switches

Chaves encapsuladas projetadas para serem usados 
como interruptores principais ou de parada de emer-
gência adequados para aplicações internas e externas.

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

As chaves MERZ são compactas com interruptores 
ON / OFF em designs abertos e encapsulados.

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

As chaves MERZ UVR com liberação de subtensão 
estão disponíveis para uma faixa de potência  
de 32A a 63A.

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



Chaves DC  
DC Switches

Chaves comutadora rotativa incluindo especiais 
Cam Switches inclusive Special Switches

Soluções específicas para industrial  
Industry-specific Solutions

As chaves MERZ DC foram desenvolvidos especificamente 
como seccionadores DC com interrupção de carga.

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

As  Chaves Comutadoras MERZ são configuráveis 
graças ao seu princípio modular.

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

As soluções MERZ específicas do setor podem ser ad-
aptadas a praticamente qualquer requisito do cliente.

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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