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ZREW
Producent wysokiej jakości transformatorów

Od transformatorów mocy oczekuje się przede wszystkim niezawodności.

W ZREW każdy transformator projektujemy indywidualnie, 
aby jak najlepiej odpowiadał na zróżnicowane potrzeby 
klienta. Dzięki temu nasze produkty spełniają oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Firma ZREW powstała w 1956 r. w Łodzi i na przestrzeni lat 
stała się wiodącym producentem transformatorów w Polsce. 
Obecnie marka ZREW jest na rynku synonimem 
niezawodności i jakości.

Sukcesy firmy oparte są na nowoczesnych procesach 
produkcji, metodyce lean manufacturing, wysoko 
wykwalifikowanych pracownikach oraz zintegrowanym 
systemie zarządzania.

Zróżnicowane portfolio
Asortyment produktów obejmuje transformatory mocy do
różnych zastosowań, o napięciach do 145 kV i mocach do 120 MVA, 
w tym:

• Transformatory sieciowe
Transformatory blokowe
Transformatory prostownikowe
Transformatory piecowe

•

•

Oprócz produkcji transformatorów, oferta ZREW obejmuje 
usługi związane z diagnostyką, modernizacją i serwisem 
olejowych transformatorów mocy.

Hala produkcyjna w naszej siedzibie w Łodzi

•
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Typ transformatora: TJRc 16 000/110
Moc: 16 MVA
Napięcie: 110/10,5 kV
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Badania i rozwój jako klucz do sukcesu
W ZREW jesteśmy przekonani, że tylko będąc pionierami 
w obszarze nowych technologii będziemy mogli oferować 
klientom najbardziej innowacyjne, najwyższej jakości 
produkty, spełniające wymogi różnorodnych projektów.

Koncentracja na działalności badawczo-rozwojowej 
stanowi integralną część kultury przedsiębiorstwa ZREW. 
Wieloletnie doświadczenie i intensywna współpraca
z firmami energetycznymi oraz ośrodkami naukowymi 
pozwala nam rozwijać nasze produkty w sposób 
spełniający i przekraczający oczekiwania klientów.

Tylko w ten sposób mogliśmy zostać liderem na swoim 
rodzimym rynku i ustanawiać standardy, które dziś są 
traktowane jako oczywiste.

Transformator i jego elementy
1. Rdzeń
2. Uzwojenia
3. Przełącznik zaczepów
4. Kadź
5. Konserwator
6. Układ chłodzenia

ZREW – nazwa, pod którą kryje się 
jakość i wieloletnie doświadczenie
W procesach projektowania i produkcji ZREW łączy ze sobą tradycję
i innowacyjność.

Budowa transformatora
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Uzwojenia

• Wykonywane są z miedzi elektrolitycznej z izolacją
celulozową lub syntetyczną, o podwyższonych
parametrach termicznych

• Materiały izolacyjne pozyskiwane są od najlepszych
światowych producentów

Rdzeń

• Produkowany z wysokiej jakości, niskostratnych blach
transformatorowych

• Precyzyjnie cięty i zaplatany metodą STEP-LAP
• Proces wytwarzania zapewnia niski poziom strat oraz 

hałasu emitowanego przez transformator

Kadź

• Wytwarzana i poddawana kontroli jakości w naszej fabryce
• Bez dodatkowego wyposażenia wytrzymuje ciśnienie

-950/+500hPA

• Konstrukcja umożliwia podnoszenie transformatora
podnośnikami hydraulicznymi oraz dźwigiem

• Kadź, pokrywa oraz cały osprzęt posiadają najwyższy
poziom ochrony antykorozyjnej zgodnie z ISO 12944
zapewniający długi okres eksploatacji

Przełącznik zaczepów

• Umożliwia regulację napięcia w stanie podobciążeniowym
lub beznapięciowym

• Posiada napęd silnikowy, który może być sterowany
elektrycznie zdalnie lub lokalnie

• Standardowo transformatory wyposażone są w przełączniki
zaczepów produkowane przez MR Reinhausen
lub ABB Components
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Konserwator 

• Dwukomorowy konserwator oleju dla transformatorów
z przełącznikami zaczepów

• Każda komora posiada magnetyczny wskaźnik poziomu oleju
• Konwencjonalny lub bezobsługowy osuszacz powietrza

dla każdej komory
• Opcjonalnie przepona lub worek poliuretanowy w konserwatorze

Układ chłodzenia

• Wymienne, ocynkowane radiatory
• Różne typy układów chłodzenia w celu zapewnienia

długiego i okresu eksploatacji i wysokiej niezawodności
• Chłodzenie oleju powietrzem (ONAN, ONAF, OFAF lub ODAF)

Wyposażenie standardowe (wybrane elementy)

• Porcelanowe izolatory przepustowe strony GN i DN
• Zawory kulowe do napełniania, spustu oraz filtrowania oleju
• Kraniki do pobierania próbek oleju z górnej i dolnej

części zbiornika
• Zaciski uziemiające na kadzi
• Podwozie z kołami do przemieszczania tansformatora

w dwóch kierunkach

Aparatura kontrolno-pomiarowa

• Przekaźniki gazowo-przepływowe Buchholza ze stykami
do sygnalizacji i wyłączania transformatora

• Magnetyczne wskaźniki poziomu oleju ze stykami do
sygnalizacji przekroczenia granicznego poziomu oleju

• Bezobsługowe silikażelowe odwilżacze powietrza
• Termometr stykowy do pomiaru temperatury oleju

z funkcją sygnalizacji
• Termometr oporowy z elektronicznym wskaźnikiem
• Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa ze stykami do sygnalizacji
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Transformator ZREW zainstalowany na podstacji

Transformator wyposażony w system Pfisterer Connex
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Nasze usługi
Dostosowane do Państwa potrzeb

Pełen zakres obsługi na każdym etapie życia transformatora

Chemiczna diagnostyka oleju (wybrane badania)

• Badanie chromatograficzne
• Badanie parametrów fizykochemicznych
• Badanie parametrów starzeniowych
• Badanie zawartości zanieczyszczeń

Diagnostyka elektryczna (wybrane testy)

• Próba napięciem udarowym, doprowadzonym i indukowanym
• Pomiary wyładowań niezupełnych
• Pomiar ciśnienia akustycznego, natężenia dźwięku i mocy akustycznej
• Badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA
• Badanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów
• Badanie zawilgocenia izolacji stałej metodami FDS i PDC

ZREW oferuje swoim klientom wszechstronną obsługę 
transformatorów i jest ich niezawodnym partnerem przez 
cały okres eksploatacji, zapewniając kompleksowe 
rozwiązania na każdym etapie życia transformatora.

Nasz wykwalifikowany personel ma za sobą dziesiątki lat 
doświadczeń w zakresie obsługi transformatorów i jest 
znany z wysokiej jakości pracy. Nasze usługi są dostosowane 
do Państwa potrzeb. Proste prace diagnostyczno-serwisowe 
wykonujemy na miejscu. W przypadku bardziej 
skomplikowanych zadań transportujemy transformator
do fabryki.

W naszym nowoczesnym, doskonale wyposażonym 
laboratorium możemy szczegółowo zdiagnozować Państwa 
transformator. W oparciu o Państwa indywidualne potrzeby 
opracujemy, najlepsze z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia, rozwiązanie wydłużające żywotność 
transformatora.

Od chwili założenia firmy ZREW, w naszej fabryce 
naprawiliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 1000 
transformatorów o mocach do 150 MVA.
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Nasze procesy
Nowoczesne i innowacyjne

Wysoko wykwalifikowani pracownicy mają kluczowe znaczenie dla 
skutecznego wdrażania naszych procesów

Najwyższą jakość osiągamy dzięki jasno zdefiniowanym 
procesom produkcji, nowoczesnemu wyposażeniu i wysoko 
wykwalifikowanym pracownikom.

W oparciu o wdrożony, zintegrowany system zarządzania 
jakością oraz certyfikację ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 
18001 ZREW wykracza ponad obowiązujące w branży 
standardy. Wszelkie procesy zachodzące w firmie są stale 
analizowane i aktualizowane w celu zapewnienia 
najwyższego poziomu satysfakcji klienta.

• Produkcja transformatorów
• Zaawansowana diagnostyka
• Serwis, naprawy i modernizacje
• Transport

Normy i wymogi międzynarodowe 
• Wszystkie transformatory spełniają wymogi

Rozporządzenia Komisji Europejskiej 548/2014,
dotyczącego minimalnych wartości współczynnika
maksymalnej sprawności dla olejowych
transformatorów elektroenergetycznych dużej mocy.

Nasze laboratorium – jedno z najnowocześniejszych w Polsce
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Końcowy montaż transformatora

Transformatory gotowe do transportu
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ZREW - a company of R&S
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy kapitałowej R&S

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

Założona w 2012 roku Grupa R&S ma siedzibę w Sissach
w Szwajcarii oraz biura na całym świecie.

Sukces R&S opiera się na:
• Długoletnim doświadczeniu poszczególnych spółek

w specjalistycznych obszarach działalności

• Wysoce zmotywowanych i kompetentnych kadrach
• Sprawdzonych technologiach, połączonych

z innowacyjnymi i efektywnymi procesami wytwarzania

W efekcie nasi klienci otrzymują produkty o najwyższej 
możliwej jakości i niezawodności

Spółki Grupy R&S

• Rauscher & Stoecklin
Transformatory rozdzielcze, aparatura trakcyjna,
złącza wysokoprądowe

• SERW
Aparatura łączeniowa WN i NN

• ZREW Transformatory 
Transformatory mocy

• Tesar
Transformatory żywiczne, transformatory rozdzielcze,
przekładniki prądowe i napięciowe SN

SERW – Czechy

ZREW Transformatory – Polska

Tesar – Polska

Tesar – Włochy

Rauscher & Stoecklin – Szwajcaria

Tesar – Dubaj

R&S Sales Office – Niemcy

Tesar – UAE

R&S Headquarter – Szwajcaria

Nasze biura na świecie

Sprzedaż bezpośrednia przez 

R&S lub lokalnego partnera



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

T +48 42 671 86 00 

F +48 42 671 86 02

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

a company of   Rauscher & Stoecklin  SERW ZREW Tesar  

Spółki Grupy R&S

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

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

ZREW Transformatory
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


