
Spínací přístroje 
Switchgear



Společnost MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 
působí jako 100% dceřiná společnost Merz 

GmbH pod záštitou celosvětově velmi úspěšné 
a expanzivní skupiny PCE. MERZ Schaltgeräte 

GMBH + CO KG čerpá z více než 70-ti letého 
know-how společnosti Merz GmbH v oblasti 

průmyslových spínačů.

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.

Naše společnost  
Our Company



JSME SILNÍ JAK GLOBÁLNĚ TAK REGIONÁLNĚ 

MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG v posledních letech neustále rozšiřuje svoji přítomnost na  

mezinárodní úrovni. Díky kontaktům a zástupcům po celém světě jsme přítomni na všech 

důležitých trzích a vždy v blízkosti našich zákazníků. Náš obchodní model přitom také zahrnuje 

kompletní proces vývoje vysoce kvalitních elektromechanických spínacích přístrojů: Vysoce 

specializované týmy vytvářejí nápady, vyvíjejí, vyrábějí a prodávají elektronické komponenty 

vyznačující se odlišností oceňovanou našimi zákazníky. Našim zákazníkům dodáváme sériové 

inovace i možnost individuálního provedení specifikované zákazníkem!

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

Úvodní slovo managementu  
Introduction Management



Výroba - laboratoře
Production – Laboratory 



Filozofie
Philosophy

Kdo hledá úspěch, potřebuje směr 

Společnost MERZ Schaltgeräte ho našla hned od začátku. A sice v bezprostřední orientaci na 

zákazníka každou činností společnosti. Po mnoho let se tato základní definice osvědčila jako 

dokonalý základ pro všechny pilíře, které podporují naši firemní filozofii.

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 pracujeme
How we work
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Analýza požadavků   
a individuální poradenství  

zákazníkovi vede k úspěchu

requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Seznámit se  
Rozdělení úkolů a předávání  

informací o výrobku

To get to know 
Authorization and passing on of 

product information

Využití všech zdrojů 

Using all resources

Každá objednávka je  
nárokem na individualitu 

every order is claim  
to individuality

Zralé nápady,  
přesvědčivé návrhy 

Ideas mature,  
concepts convince

Vytvoření přehledu   
požadavků, návrh řešení,  

plánování termínů

gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Počáteční fáze   
ovzorkování, vyhodnocení kvality

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Jasná koncepce  
zadávání a zpracování objednávek

conceptual design 
Order placement, order processing

Dosažení vytyčeného cíle 

Lead the way to success



Spínače pro stejnosměrný proud (DC)  
DC Switches

Vypínače s podpěťovou ochranou 
UVR Switches

Vačkové spínače včetně speciálních spínačů
Cam Switches inclusive Special Switches

Kompaktní spínače  
Compact Switches

Speciální průmyslová řešení 
Industry-specific Solutions

Přehled všech kategorií spínačů 
Summary of all Switchcategories

Více informací o příslušných produktových skupinách najdete na našich webových stránkách www.
merz-schaltgeraete.de nebo v našich produktových brožurách. Naleznete zde také technické po-
drobnosti včetně jmenovitých proudů, spínacích programů, druhů provedení a příslušenství.

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.

Odpínače pro opravy a údržbu  
Repair and Maintenance Switches



Vypínače s podpěťovou ochranou  
UVR Switches

Odpínače pro opravy a údržbu  
Repair and Maintenance Switches

Kompaktní spínače  
Compact Switches

Přístroje MERZ pro opravy a údržbu jsou 
nabízeny jako hlavní nebo hlavní/nouzové 
vypínače v izolačních krytech.

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

Kompaktní spínače MERZ jako vypínače s 
montáží do panelu nebo v izolačních krytech.

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

Vypínače MERZ s podpěťovou ochranou (USPA) 
jsou k dispozici pro rozsah výkonu od 32 A do 
63 A.

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



Spínače pro stejnosměrný proud (DC)  
DC Switches

Vačkové spínače včetně speciálních spínačů 
Cam Switches inclusive Special Switches

Speciální průmyslová řešení  
Industry-specific Solutions

Spínače MERZ pro stejnosměrný proud jsou 
speciálně vyvinuty jako výkonové odpínače pro 
stejnosměrný proud (DC). 

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

Vačkové spínače MERZ jsou volně konfigurovatelné 
díky svému principu modulární konstrukce.

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

Speciální průmyslová řešení MERZ lze přizpůsobit téměř 
jakémukoliv požadavku zákazníka.

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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