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SERW
Váš partner pro spolehlivé spínače VN a VVN

Současný přenos energie v sítích vysokého a velmi vysokého napětí musí 
splňovat co nejvyšší nároky na spolehlivost, aby zajistil nepřerušované  
dodávky energie.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti výroby odpojo-

vačů a uzemňovačů vysokého a velmi vysokého napětí jsme 
schopni Vám být spolehlivým a kompetentním partnerem. 
Všechny spínače jsou ušité na míru požadavkům zákazníka a 
přesně podle jeho specifikace. Počínaje plánovaním vybavení 
a dodávek spínačů, přes instalaci a uvedení do provozu až po 
poprodejní služby není pro SERW problém být svým zákaz-

níkům k dispozici. 

SERW se sídlem v Sedlci u Starého Plzence, který vznikl ze 
závodů Škoda v roce 1993, se stal předním výrobcem spínací 
techniky v Evropě.

Jméno SERW je dnes synonymem pro spolehlivost a kvalitu 
na trhu. Moderní výrobní procesy, systém efektivní výroby, 
vysoce kvalifikovaný personál nebo integrovaný systém ří-
zení jsou zárukou současného úspěchu.

Správný produkt pro každý projekt
Portfolio výrobků zahrnuje odpojovače a uzemňovače pro 
napěťovou hladinu od 72,5 kV do 420 kV. Vysoce kvalitní a 
spolehlivé produkty jsou k dispozici v různých provedeních:

• Horizontální
• Sklápěcí
• Pantografické

Moderní a efektivní spínače jsou naší specialitou
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Naše kvalita
V SERWu je naší prioritou nabídnout svým zákazníkům pouze 
vysoce kvalitní a inovativní produkty. Všechny naše výrob-

ky odpovídají nejnovější technologii s vysokými standardy 
kvality. Spínače vysokého a velmi vysokého napětí značky 
SERW dokážou s ohledem na spolehlivost a bezpečnost splnit 
veškeré specifikace zákazníka.

Celosvětově instalované odpojovače VN a VVN jsou schopné 
bezproblémového provozu i v těch nejtěžších klimatických 
podmínkách jako je vlhké klima na pobřeží, v oblastech  
s vysokými teplotními rozdíly či velkými mrazy.

Výzkum a vývoj
Naše společnost se soustředí na výzkum a vývoj, což je  
v SERWu hluboce zakořeněno. Dlouholeté zkušenosti a in-

tenzivní spolupráce se společnostmi pro přenos a distribuci 
energie nám pomohly vyvinout naše produkty tak, že odpo-

vídají požadavkům našich zákazníků, dokonce je i převyšují. 

Jedině tak jsme se mohli stát předním výrobcem energetiky 
na evropském trhu a dříve stanovené standardy považujeme 
v současnosti za samozřejmé.

Kvalita má jméno
Výzkum a vývoj jako klíč k úspěchu

Koncentrujeme se na Vaše přání, abychom našli řešení na bázi partnerství.

Izolátory

Izolátory, které používáme při výrobě spínací techniky, odpo-

vídají platným normám a jsou dodávány výhradně předními 
výrobci v Evropě. 

Kontaktní systém

Stabilní otevírání a zavírání kontaktního systému zaručujeme 
díky technologicky propracované konstrukci. Kontakty jsou 
bezúdržbové.
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Pohon

K ovládání odpojovačů a uzemňovačů jsou používány moto-

rové pohony vlastní výroby. Pohony jsou montovány na spe-

ciální stoličky nebo přímo na rám odpojovače. 

Zkoušky a certifikace

Všechny odpojovače jsou testované podle normy IEC 62271-
102. Firma SERW je certifikována podle ISO 9001 a ISO 14001. 

Konečná montáž a nastavení

Odpojovače do 123 kV jsou kompletně smontovány v našem 
závodě a před uvedením do provozu jsou testovány funkční 
zkouškou. Odpojovače s napěťovou hladinou nad 245 kV jsou 
montovány a zkoušky prováděny až na rozvodně.

Uzemňovače

Uzemňovače mohou být dodány v jedno i třípólovém pro-

vedení, eventuálně může být nabídnuta i varianta dvou 
uzemňovačů na jeden odpojovač.
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123 kV odpojovače při zkoušce námrazou

Jmenovité napětí 72,5 kV 123 kV 145 kV 245 kV 420 kV

Jmenovitý proud až 4000 A

Jmenovitý krátkodobý proud až 63 kA (1s)

Jmenovitý dynamický proud až 160 kA

Krátkodobé výdržné napětí střídavé  
proti zemi mezi póly

140 kV 230 kV 275 kV 460 kV 520 kV

Krátkodobé výdržné napětí střídavé  
v odpojovací dráze

160 kV 265 kV 315 kV 530 kV 610 kV

Výdržné napětí při atmosférickém impulsu  
proti zemi mezi póly 

325 kV 550 kV 650 kV 1050 kV 1425 kV

Výdržné napětí při atmosférickém impulsu  
v odpojovací dráze

375 kV 630 kV 750 kV 1200 kV 1425 
(+240) kV

Přehled technických parametrů

Technické parametry
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Naše servisní služby
Šité na míru Vašim požadavkům

Velmi motivovaní a odborně proškolení zaměstnanci jsou klíčem k vysokému 
standardu kvality. 

SERW nabízí rozsáhlé servisní služby pro spínače VN a VVN a 
spravuje zařízení po celou dobu životního cyklu výrobku – od 
instalace až po revize. 

Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci mají dlouholeté zkuše-

nosti v oblasti servisu a jsou známí svou kvalitně odvedenou 
prací. 

S nabídkou servisních služeb se orientujeme na své zákazníky. 
Rádi Vás proškolíme přímo na rozvodně. Eventuálně můžeme 
udělat školení také pro personál našich zákazníků, aby mohly 
být instalační a servisní práce provedeny samostatně.

Rozsáhlé servisní služby
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SERW jako člen R&S Group
Mezinárodně zaměřená skupina

Firmy R&S spojují dlouholeté zkušenosti a kompetence ve výrobě energetiky  
s úsilím o pokrok.

R&S Group, založená v roce 2012, je v současnosti me-

zinárodně zaměřená skupina s hlavním sídlem v Sissachu ve 
Švýcarsku a s pobočkami po celém světě.

Klíčem k úspěchu skupiny R&S jsou:
• Dlouholeté zkušenosti příslušných společností v jejich 

oblastech podnikání
• Vysoce motivovaní a zaškolení zaměstnanci
• Produkty, které se zakládají na osvědčených technolo-

giích a které jdou ruku v ruce s inovativními a efektivními 
výrobními procesy

Výsledkem jsou výrobky nejvyšší kvality a spolehlivosti pro 
naše zákazníky.

Firmy skupiny R&S
• Rauscher & Stoecklin 

Distribuční transformátory, spínače pro železnice, vysoko-

proudé kontakty, spínací technika
• SERW 

Spínací přístroje středního a vysokého napětí
• ZREW Transformers 

Výkonové transformátory
• Tesar 

Transformátory na pryskyřici, distribuční a měřící trans-

formátory 

Naše pobočky celosvětově

SERW – Česká republika

ZREW Transformers – Polsko

Tesar – Polsko

Tesar – Itálie

Rauscher & Stoecklin – Švýcarsko 

Tesar – Dubaj

R&S prodejní pobočka – Německo

Tesar –  SAE

Přímý prodej R&S nebo 

lokálních partnerů

R&S sídlo – Švýcarsko 



Rauscher & Stoecklin
Reuslistrasse 32
4450 Sissach
Švýcarsko
info@raustoc.ch
www.raustoc.ch

SERW
Tymákovská 42, Sedlec
332 02 Starý Plzenec
Česká republika
serw@serw.cz
www.serw.cz

ZREW Transformers
ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź 
Polsko

transformatory@zrew-tr.pl
www.zrew-transformatory.pl

Tesar
Loc. Chiaveretto
52010 Subbiano - Arezzo
Itálie

info@tesar.eu
www.tesar.eu

Tesar Polska
ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice
Polsko

info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

Firmy skupiny R&S

R&S International Holding 
Reuslistrasse 32
4450 Sissach
Švýcarsko
info@the-rsgroup.com
www.the-rsgroup.com
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8SERW, spol. s r.o. 
Tymákovská 42, Sedlec  
CZ-332 02 Starý Plzenec

T +420 377 966 451 

F +420 377 966 621
serw@serw.cz 

www.serw.cz
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