
Şalter 
Switchgear



MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG, dünya çapın-
da başarılı ve geniş kapsamlı PCE Group'un 

üyesi olan Merz GmbH'nın % 100 yan kuruluşu 
olarak faaliyet göstermektedir. MERZ Schalt-

geräte GMBH + CO KG, Merz GmbH'nın 70 yıllık 
şalter bilgi birikiminden yararlanıyor.

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.

Şirketimiz  
Our Company



HEM KÜRESEL HEM DE YEREL OLARAK GÜÇLÜYÜZ 

MERZ Şalterleri GMBH + CO KG son yıllarda uluslararası alanda istikrarlı bir şekilde varlığını 

genişletti. Dünya çapındaki temsilciliklerimiz sayesinde, tüm önemli pazarlarda temsil ediliyoruz 

ve her zaman müşterilerimizin yakınındayız. İş modelimiz ayrıca yüksek kalite elektromekanik 

şalter ekipmanlarının komple geliştirilme işlemlerini de kapsar. Alanında uzman ekiplerimiz 

fark yaratan elektronik bileşenler için fikir üretir, üretim yapar, geliştirir ve kullanımınıza sunar. 

Müşterilerimizin özel taleplerini her yönden karşılayabilmek için yenilikçi anlayışımız ile her türlü 

olanağı sunuyoruz.

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

Tanıtım Yönetim  
Introduction Management



Ürün - Laboratuvar
Production – Laboratory 



Felsefemiz
Philosophy

Başarıyı arayanın, bir hedefe ihtiyacı vardır  

MERZ Şalterleri en başında yolunu çizdi. Her kurumsal faaliyetinin özünde, müşterinin ihtiyacını 

en iyi şekilde karşılamak vardı. Bu en temel kararlılık, kurumsal felsefenin uzun yıllar boyunca 

sürmesine olanak sağladı.

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.



Nasıl çalışıyoruz
How we work
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İhtiyaç analizi 
 müşteriye özgü tavsiye  

başarıya götürür

Requirements analysis 
Individual customer-specific  

advice leads to success

Yetkilendirmeyi yakından tanımak ve 
ürün bilgilerinin aktarılması

To get to know 
Authorization and passing on of 

product information

Bütün kaynakları kullanarak 

Using all resources

Her sipariş kişiye  
özel işleme alınır 

Every order is claim  
to individuality

Fikirler olgunlaşır  
konseptler ikna eder 

Ideas mature,  
concepts convince

Gerekli ekipman seçim profili,  
çözüm teklifi planlaması

Gear selection 
Requirement profile, solution 

proposal scheduling

Deneme aşaması örneklemesi,  
kalite değerlendirmesi

pilot phase 
Sampling, quality assessment

Kavramsal tasarım 
 sipariş verilmesi, sipariş işlenmesi

Conceptual design 
Order placement, order processing

Başarıya yol açın 

Lead the way to success



DC Şalterleri  
DC Switches

UVR Şalterleri 
UVR Switches

Özel Şalterler dahil Pako Şalterler
Cam Switches inclusive Special Switches

Kompakt Şalterler  
Compact Switches

Sektöre özgü Çözümler
Industry-specific Solutions

Bütün şalter kategorilerinin özeti 
Summary of all Switchcategories

İlgili gruplar hakkında daha fazla bilgi web sitemizde bulunabilir:  
www.merz-schaltgeraete.de veya ürün broşürlerimizde. Ayrıca akım değerleri, devre şeması,  
kurulum tipi, tip ve aksesuarlar gibi detaylı bilgileri de sitemizde bulabilirsiniz.

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.

Tamir ve Bakım Şalterleri  
Repair and Maintenance Switches



UVR Şalterleri  
UVR Switches

Tamir ve Bakım Şalterleri  
Repair and Maintenance Switches

Kompakt Şalterler  
Compact Switches

İç ve dış mekan uygulamalarına uygun, ana 
veya acil stop şalterleri olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmış Kapalı Şalterler.

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

MERZ Kompakt şalterler, açık ve kapalı tasarım-
larla ON/OFF şalteri olarak sunulur.

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

MERZ UVR düşük gerilim açıcı şalterleri 
32A - 63A aralığında mevcuttur.

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



DC Şalterleri  
DC Switches

Özel Şalterler dahil Pako Şalterler 
Cam Switches inclusive Special Switches

Sektöre özgü Çözümler  
Industry-specific Solutions

MERZ DC Şalterleri, DC yük ayırıcılar olarak özel 
geliştirilmiştir.

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

Merz Pako Şalterler, modüler prensibi sayesinde 
serbestçe konfigüre edilebilir.

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

MERZ Sektöre özgü çözümler neredeyse her müşteri tale-
bine göre uyarlanabilir.

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_

04
21

_U
H

/T
RK

/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


