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O FIRMIE

Spółka  MERAWEX istnieje na rynku od 1989 roku. Od początku 
swojej działalności zajmujemy się opracowywaniem i produkcją 
zasilaczy impulsowych oraz systemów zasilania gwarantowanego. 
Z biegiem czasu oferta została rozszerzona o inne wyroby elektro-
niczne, wyroby mechaniczne oraz usługi. 
Współpracujemy z wieloma cenionymi firmami w Polsce i za granicą. 
Rozwiązania opracowane przez naszych inżynierów są wzorem 
dla wielu firm, bo cechuje je innowacyjność i zgodność z normami 
w różnych gałęziach przemysłu. Pracujemy zgodnie z wymaganiami 
systemu  ISO 9001/14001.

OFERTA  PRODUKOWANYCH  ZASILACZY

MERAWEX jest znanym i uznanym producentem i dostawcą sze-
rokiej gamy urządzeń zasilających, m.in. pojedynczych zasilaczy 
modułowych, teleinformatycznych systemów zasilania, zasilaczy 
automatyki i sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych. Nasze produkty zasilają urządzenia automatyki, 
systemy pożarowe, alarmowe i telewizji przemysłowej, środki trans-
portu i inne urządzenia pracujące w wielu dziedzinach przemysłu. 

OFERTA  AKUMULATORÓW  VRLA

Dostarczając zasilacze i systemy za-
silania rezerwowego, wykorzystujemy 
własną markę akumulatorów, które 
również oferujemy niezależnie, zaopa-
trując klientów w typoszereg baterii, 
wykonanych w technologii  AGM. Ofe-
rujemy serie o zróżnicowanym prze-
znaczeniu i żywotności: 3–5 lat (MI), 
6–9 lat (MX i MXH) oraz 10–12 lat (MXL,  MXV). Ofertę uzupełniają 
akumulatory typu front terminal oraz wersje z certyfikatem  VdS. 

OBUDOWY  I ELEMENTY  METALOWE

Konstruujemy i produkujemy obudowy metalowe oraz wykonuje-
my inne detale mechaniczne. Projektujemy i wytwarzamy szeroki 
asortyment wyrobów z blachy o różnym stopniu skomplikowania. 
Realizacje powstają na podstawie otrzymanej dokumentacji lub 
bazujemy na własnych projektach z modyfikacjami wykonanymi 
zgodnie z oczekiwaniami klienta. Gotowe elementy możemy wy-
kończyć lakierowaniem i sitodrukiem. 

OFERTA  DYSTRYBUCYJNA

Stosujemy oraz oferujemy naszym klientom 
produkty znanej i cenionej firmy  Mean  Well, 
której jesteśmy dystrybutorem. Na życzenie 
dostosowujemy parametry tych zasilaczy 
pod specyficzne wymaga-
nia klienta i wzbogacamy 
o nowe funkcje. 
Posiadamy w swojej ofercie 
także systemy  UPS takich firm jak  Salicru czy  Cyber  Power. 

SERWIS  I OFERTA  USŁUGOWA

Dział serwisu wykonuje zarówno naprawy sprzętu, jak i usługi po-
miarowe, naprawcze i montażowe u klienta. Wykorzystując wiedzę 
naszych inżynierów, park maszynowy i technologie, oferujemy wy-
konanie projektów, prototypów lub serii urządzeń elektronicznych 
oraz mechaniki według specyfikacji klienta. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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