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ZREW
Partner dostarczający wysokiej jakości transformato-
ry

Podstawowym wymogiem dla transformatorów mocy jest niezawodna i  
efektywna transmisja mocy do użytkownika końcowego.

Aby najlepiej służyć naszym klientom, każdy transformator 
jest jedyny w swoim rodzaju i specjalnie zaprojektowany, by 
spełniać potrzeby klientów w zakresie napięcia, mocy, klima-
tu, ciśnienia akustycznego oraz wielu innych kryteriów.
Powstała na bazie ELTA w 1956, firma ZREW z siedzibą w Ło-
dzi stała się wiodącym producentem transformatorów w Pol-
sce. Obecnie marka ZREW jest synonimem niezawodności i 
jakości na rynku.

Najnowocześniejsze procesy produkcji i stosowanie koncep-
cji lean manufacturing, wysoko wykwalifikowani pracownicy 
oraz zintegrowany system zarządzania stanowią fundamenty 
obecnego sukcesu firmy. 

Portfolio - tak zróżnicowane jako zastosowania naszych 
klientów
Portfolio produktów obejmuje transformatory mocy do róż-
nych zastosowań z napięciem do 170 kV i mocą do 125 MVA.

• Transformatory zwiększające / zmniejszające napięcie
• Transformatory prostownikowe
• Transformatory piecowe

Oprócz produkcji transformatorów, portfolio ZREW uzupełni-
ają oferty związane z utrzymaniem, modernizacją i diagnos-
tyką.

Transport of a power-transformer in our factory in Łódź, Poland
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Type of transformer: TJRc 16 000/110
Power rating: 16 MVA
Voltage: 110/10,5 kV
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Badani i rozwój jako klucz do sukcesu
W ZREW jesteśmy przekonani, że tylko jako pionierzy w 
obszarze nowych technologii będziemy mogli oferować kli-
entom najbardziej innowacyjne, najwyższej jakości produkty, 
odpowiadające odpowiednim wymogom różnych projektów.

ZREW mocno skupia się na badaniach i rozwoju i wbudowuje 
to skupienie do swojej organizacji. Wiele lat doświadczenia 
i intensywnej współpracy z firmami energetycznymi oraz 
różnymi branżami pomogło nam w rozwijaniu naszych trans-
formatorów w sposób spełniający i przekraczający oczekiwa-
nia klientów.

Tylko w ten sposób mogliśmy zostać liderem na swoim rod-
zimym rynku i ustanowić standardy, które dziś są oczywiste.

Transformator i jego elementy
1. Rdzeń
2. Uzwojenie
3. Regulacja napięcia
4. Zbiornik
5. Konserwator
6. Układ chłodzenia

Jakość na nazwę
Opracowane w oparciu o długoletnie doświadczenie

ZREW łączy tradycję i innowacje w procesach rozwoju i produkcji.
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Uzwojenie

• Uzwojenia miedziane, z papierową lub syntetyczną izolacją 
z podwyższonymi parametrami termicznymi

• Zwoje dyskowe dla wysokich napięć
• Uzwojenia warstwowe dla niskich napięć
• Promieniowe i osiowe przewody do chłodzenia oleju
• Prasowane i suszone pod stałym ciśnieniem
• Impregnowane olejem i precyzyjnie wymiarowane
• Najwyższa stabilność mechaniczna

Rdzeń

• Produkowany z wysokiej jakości, walcowanych na zimno, 
wycinanych laserowo płyt metalowych

• Niskie straty dzięki precyzyjnej obróbce i korzystnemu 
przepływowi w punktach zatrzymania

• Konstruowany z zastosowaniem technologii „step-lap”
• Proces wytwarzania zapewnia zgodność z najniższymi 

tolerancjami i niski poziom dźwięku przy braku obciążenia

Zbiornik

• Kontrolowane pod katem jakości zbiorniki własnej produk-
cji

• Kompensacja wewnętrznego i zewnętrznego ciśnienia 
-950/+500hPA 

• Kompaktowa konstrukcja, zabezpieczona elektrostatycz-
nie i zwarta

• Ochrona przed korozją pierwszej klasy zgodnie z ISO 
12944 dla długiego cyklu życia zbiornika 

Regulacja napięcia

• Bez obciążenia za pomocą mechanicznego przełącznika 
opornika bocznikującego 

• Pod obciążeniem za pomocą przełącznika zaczepów
• Standardowy przełącznik zaczepów produkowany przez 

MR
• Obsługa i sterowanie lokalnie lub za pomocą pilota
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Konserwator

• Dwukomorowy konserwator oleju dla transformatorów z 
przełącznikami zaczepów

• Każda komora wyposażona w magnetyczny wskaźnik 
poziomu oleju

• Konwencjonalna lub bezobsługowa suszarka powietrza dla 
każdej komory

• Opcjonalny hydrokonserwator (miech poliuretanowy) w 
konserwatorze

Układ chłodzenia

• Zbiornik z wymiennymi galwanizowanymi radiatorami 
• Różne typy układów chłodzenia w celu zapewnienia dłu-

giego i niezawodnego okresu eksploatacji
• Chłodzenie oleju powietrzem (ONAN, ONAF, OFAF lub 

ODAR)
• Chłodzenie oleju wodą może zostać zainstalowane w 

transformatorze lub zamontowane oddzielnie

Standardowy sprzęt

• Porcelanowe izolatory przepustowe po stronie WN oraz 
NN

• Zawory kulowe do napełniania, opróżniania i filtrowania 
oleju

• Krany do pobierania próbek oleju z górnej oraz dolnej 
części zbiornika

• Zaciski uziemienia na zbiorniku
• Podwozie z kołami do przesuwania transformatora w 

dwóch kierunkach

Szafka kontrolna i pomiarowa

• Przekaźniki Buchholza ze stykami do sygnalizacji i funkcją 
wyłączania transformatora

• Magnetyczne wskaźniki poziomu oleju ze stykami do syg-
nalizacji progu poziomu oleju

• Bezobsługowe odpowietrzniki wypełnione silikażelem
• Termometr kontaktowy do pomiaru temperatury oleju, z 

funkcją sygnalizacji
• Termometr oporowy ze wskaźnikiem elektronicznym
• Zawór ciśnieniowy nadmiarowy ze stykami do sygnalizacji
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Transformator ZREW zainstalowany w podstacji

Transformator wyposażony w system Pfisterer Connex
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Nasze oferty serwisowe
Dostosowane do twoich potrzeb

Jeden punkt kontaktu - od nowych produktów do obsługi i diagnostyki.

Chemiczna diagnostyka oleju

• Parametry fizykochemiczne
• Analiza gazów rozpuszczonych (DGA)
• Pochodne furanu

Diagnostyka elektryczna

• Napięcie udarowe
• Skan podczerwienią
• Wyładowanie niezupełne
• Wibroakustyka

ZREW oferuje swoim klientom wszechstronną obsługę trans-
formatorów i jest twoim niezawodnym partnerem przez cały 
cykl życia. Poczynając od rozwiązywania problemów i konser-
wacji aż do diagnostyki, rozbudowy i modernizacji

Wysoko wykwalifikowany personel w naszych fabrykach po-
siada dekady doświadczenia w obszarze obsługi i jest znany 
z wysokiej jakości pracy. Nasza obsługa jest dostosowana do 
ciebie. Z chęcią wykonamy proste prace na miejscu. W pr-
zypadku bardziej skomplikowanych zadań transportujemy 
transformator z powrotem do fabryki. 

Tam będziemy mogli szczegółowo przeanalizować twój trans-
formator w najnowocześniejszym i doskonale wyposażonym 
laboratorium. W oparciu o twoje indywidualne potrzeby, 
opracujemy najlepsze z technicznego i ekonomicznego punk-
tu widzenia rozwiązanie wydłużające cykl życia transformat-
ora.

Od chwili założenia firmy ZREW, w naszej fabryce naprawi-
liśmy i zmodernizowaliśmy ponad 1000 transformatorów o 
mocy do 150 MVA.
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Nasze procesy
Aktualne i innowacyjne

Dobrze przeszkoleni pracownicy są kluczowi dla skutecznego wdrożenia  
naszych procesów.

Najwyższą jakość można osiągnąć tylko dzięki jasno zdefinio-
wanym procesom produkcji, najnowocześniejszym maszyn-
om i dobrze przeszkolonym pracownikom.

Celem ZREW jest przekraczanie standardów branżowych 
dzięki długoletniemu programowi zarządzania jakością oraz 
certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Stale ana-
lizujemy szeroki zakres procesów, od rozwoju po produkcję, 
sprzedaż i obsługę, w celu zapewnienia najwyższego poziomu 
satysfakcji klienta. 

• Naprawa i modernizacja
• Serwis i konserwacja przełącznika zaczepów
• Serwis olejowy
• Transport transformatorów

Międzynarodowe standardy i wymogi
Wszystkie transformatory spełniają wymogi Dyrektywy Ko-
misji Europejskiej dotyczącej ekoprojektu nr 548/2014.
Transformatory są projektowane tak, aby były wytrzymałe 
na zwarcie.

Nasze laboratorium - najnowocześniejsze w Polsce
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Końcowy montaż

Transformatory gotowe do transportu
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ZREW - spółka R&S
Grupa o orientacji międzynarodowej

Spółki należące do grupy R&S mają długą historię i doświadczenie w zakresie 
wytwarzania produktów energetycznych, a ich ambicją jest doskonalenie i 
innowacja. 

Grupa R&S jest założoną w 2012 roku międzynarodową grupą 
z siedzibą w Sissach w Szwajcarii oraz biurami na całym świe-
cie.

Sukces R&S jest oparty na:
• Długoletnim doświadczeniu różnych spółek w ich konkret-

nych obszarach podstawowych kompetencji
• Wysoce zmotywowanych i dobrze przeszkolonych pra-

cownikach
• Produktach opartych na sprawdzonych technologiach, 

połączonych z innowacyjnymi i efektywnymi procesami 
wytwarzania

W efekcie otrzymujemy produkty o najwyższej możliwej ja-

kości i niezawodności dla naszych klientów.

Spółki R&S
• Rauscher & Stoecklin 

Transformatory rozdzielcze, zwrotnice kolejowe, złącza 
wysokoprądowe

• SERW 
Urządzenia przełączające WN i NN

• ZREW Transformatory 
Transformatory mocy

• Tesar 
Transformatory żywiczne, transformatory rozdzielcze, 
przekładniki

SERW –  Czechy

ZREW Transformatory – Polska

Tesar – Polska

Tesar – Włochy

Rauscher & Stoecklin - Szwajcaria

Tesar – Dubaj

Biuro Sprzedaży R&S - Niemcy

Tesar – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Centrala R&S - Szwajcaria

Nasze biura na całym świecie

Sprzedaż bezpośrednia przez 

R&S  lub lokalnego partnera



ZREW Transformatory S.A. 
ul. Rokicińska 144, PL- 92-412 Łódź

T +48 42 671 86 00 

F +48 42 671 86 02

transformatory@zrew-tr.pl 

www.zrew-transformatory.pl
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Companies of R&S

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

SERW
Tymákovská 42, Sedlec
332 02 Starý Plzenec
Republika Czeska 
serw@serw.cz
www.serw.cz

ZREW Transformers

ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź 
Polska
transformatory@zrew-tr.pl
www.zrew-transformatory.pl

Tesar

Loc. Chiaveretto
52010 Subbiano - Arezzo
Włochy
info@tesar.eu
www.tesar.eu

Tesar Polska
Ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice
Polska
info@tesarpolska.pl
www.tesarpolska.pl

R&S International Holding 
Reuslistrasse 32
4450 Sissach
Szwajcaria
info@the-rsgroup.com
www.the-rsgroup.com


