
ML PERGOLA PRESTIGE to fotowoltaiczne zadaszenie ta-
rasów łączące estetykę z funkcjonalnością. Nowoczesny 
design upiększy Twój ogród, a precyzja wykonania za-
gwarantuje bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich. 
ML PERGOLA PRESTIGE nie tylko zapewnia ochronę przed 
czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim wytwa-
rza zieloną energię przyjazną dla środowiska. W zależno-
ści od wymagań klienta może mieć maksymalnąmoc 
instalacji fotowoltaicznej do 4,275 kWp. Konstrukcja alu-
miniowa w kolorze podstawowym RAL 7016 lub innym  
z podstawowej palety RAL na zamówienie.

| Funkcjonalny  
| Szczelny  
| Wytrzymały  
| Wydajny
| Łatwy w montażu

Funkcjonalności

Fotowoltaiczna Pergola Prestige

NoFrost
podgrzewane moduły zapobiegają zaleganiu po-
krywy śnieżnej i sopli lodu

Ogrzewanie
promieniowanie ciepła do temp. 70°C zapewni
komfort nawet w chłodne dni

Grawer

Zasilanie fazowe
ze szczelnego gniazda sieciowego

Podwójne gniazdo USB
do ładowania urządzeń mobilnych

Smart Light
- moduły ze zintegrowanym oświetleniem lumine-
scencyjnym,
działające w trybie On/Off
- możliwość sterowania oświetleniem

Samoczyszczenie
wyższa odporność modułów na przyleganie
kurzu, pyłów i innych nalotów



Moc znamionowa (PMPP): 4275 [Wp]

Max. dozwolone napięcie (wg IEC) 1000 [V]

Uzysk energetyczny (dla lokalizacjii 
Rzeszów)

3,9 [MWh]

Napięcie zmienne 400/230 [V]

Częstotliwość 50/60 [Hz]

Przezierność światła - stosunek powierzchni ogniw do po-
wierzchni modułu 21%, szkło barwione w masie.

Prestige

Parametry Konstrukcyjne

Parametry Elektryczne

Kolorystyka Konstrukcji:

Zalecenia montażu
 

Konstrukcje sytuować na stopach fundamentowych wylewanych w gruncie lub na płycie żelbetowej.  
Stopy fundamentowe wypoziomować względem siebie ! W przypadku stóp fundamentowych zaleca się wykonanie stopy  
o wymiarach w rzucie 500x1000 [mm] i głębokości do lokalnej – umownej strefy przemarzania. 
Wejście elektryczne do carportu wykonać przez odpowiednio przygotowane kanały w stopie fundamentowej.
Przed rozpoczęciem montażu przeprowadzić okablowanie przez kanał w fundamencie. Minimalna długość  
okablowania to 3,5m (zapas).

Certyfikaty

Certyfikat w klasie EXC2 wg. EN 1090-3 i wg. EN 1090-2. 
PN-EN 61730: 2007; 2012; 2013; 2014
PN-EN 61215: 2005
IEC 61701
IEC 62716 
normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

Szerokość 5 460 [mm]

Długość 5 355  [mm]

Wysokość 2 545 / 2 270 [mm]

Ilość modułów PV 15 sztuk.

Rodzaj modułów Szkło-Szkło

Wymiary modułów 1030 x 1768 [mm] 

Rozstaw osiowy  
fundamentów

5 330 x 5270 [mm]

Temperatura pracy -40 do +85 [°C]
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Podstawowa:

Dodatkowe warianty  
(za dopłatą):

Paleta kolorów     
RAL

RAL 7016

Wytrzymałość wg. norm Eurokod

Śnieg

Wiatr 30m/s

1,5kN/m2
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