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Nabízíme jednofázové a 

třífázové transformátory ve 

všech možných provedeních. 

K tomu patří např.:

 Výkonové transformátory

 Napájecí transformátory

 Rozptylové transformátory

 Přizpůsob. transformátory

 Oddělovací transformátory

 Síťové transformátory

 Ovládací transformátory

 Transformátory v pryskyřici

 Spouštěcí transformátory

 Toroidní transformátory

Naše Know-how a

produktové spektrum 

zahrnuje mimo jiné také 

další induktivní 

komponenty, jako např.:

 Síťové tlumivky

 Vyhlazovací tlumivky

 Kompenzační tlumivky

 Filtrační tlumivky

 Komutační tlumivky

 Vzduchové cívky

 Spojovací tlumivky

 Motorové tlumivky

 Sinusové filtry

 Du/dt filtry

Společnost ISMET je s desetiletými zkušenostmi jako vývojář

a výrobce vysoce kvalitních cívkových produktů úspěšně

aktivní na mezinárodních trzích. Naši zákazníci nás oceňují

jako kompetentního a spolehlivého dodavatele, pokud jde o

realizaci speciálních požadavků a specifických řešení pro

zákazníky. Náš sortiment zahrnuje výkony od několika VA až

po sektor MVA, od jednotlivých položek až po výrobu

velkého rozsahu, od čistého navíjecího materiálu až po

kompletní řešení v rozvaděči. Pro běžné aplikace jsme

vyvinuli všestranné typy transformátorů, tlumivek a filtrů,

které můžeme v krátké době nabídnout jako katalogové a

skladové položky jednotlivě, nebo jako sériovou výrobu ve

velkém množství. Společnost ISMET vyrábí v Německu,

České republice, Číně a Indii.

Oblasti použití, např.:

 Elektromobilita

 Větrné a solár. elektrárny

 Hornictví, dopravníky

 Námořní zařízení

 Zásobování energií

 Automobilový průmysl

 Kompenzace účiníku

 Letištní technika

 Obráběcí stroje

 Lékařská technika

 Technologie budov

 Drážní infrastruktura

 Jeřábové zařízení 

V závislosti na požadavcích zákazníka můžeme nabídnout

naše cívkové produkty vzduchem chlazené (AN) nebo s

nucenou ventilací (AF), přímo nebo nepřímo vodou chlazené

(WF), v mědi a / nebo v hliníku jako samostatný produkt v

rozváděči včetně ventilace spínacího/jistícího zařízení.

Konstrukce a testování se provádí podle platných národních/

mezinárodních norem a předpisů vždy se zaměřením na

ekonomicky optimalizované řešení.

▪ Kompetentnost ▪

▪ Zkušenost ▪

▪ Zaměření na řešení ▪


