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LINIA PRODUKTÓW

PERGOLA

 Inteligentny dom, wyposażony w nowoczesne systemy zarządzania, zasługuje 

na inteligentne, ekologiczne źródło zasilania w energię elektryczną.

  Fotowoltaiczne zadaszenie tarasu to idealne połączenie estetyki 

z funkcjonalnością. Oprócz ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, takimi 

jak promieniowanie słoneczne, deszcz czy śnieg, zintegrowane z modułami 

słonecznymi zadaszenie wytwarza przyjazną środowisku zieloną energię 

i umożliwia obniżenie domowych rachunków za prąd. Zabudowa tarasu 

stanowi alternatywę dla osób, które ze względów estetycznych lub przez 

ograniczoną przestrzeń działki nie chcą montować naziemnej instalacji 

fotowoltaicznej.

Umieszczone na pokryciu dachowym moduły fotowoltaiczne generują moc od 

3,5 do 5,5 kW (w zależności od zastosowanych modułów). Zadaszenie jest 

przystosowane do przeniesienia normowych obciążeń śniegiem i wiatrem, 

a ponadto moduły mogą zostać wyposażone w funkcję samoodśnieżania 

(NoFrost). 

Możliwość dostosowania stopnia przezierności modułów zadaszenia oraz 

opcjonalne oświetlenie LED pozwalają na pełną personalizację zadaszenia. 

Konstrukcja zadaszenia jest wykonana z trwałych profili aluminiowych, 

z możliwością lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL, osadzonych na 

prefabrykowanym  lub  wykonywanym  na  miejscu  fundamencie.

Nowoczesny design stanowi atrakcyjne uzupełnienie wystroju tarasu 

wolnostojącego  domu  jednorodzinnego  lub  w  zabudowie  szeregowej.

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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PERGOLA
PRESTIGE

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

4275 [Wp]

1000 [V]

3,88 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

Szerokość                                                                        

Długość                                                                           

Wysokość                                                            

Liczba modułów PV                                                          

Wymiary modułu PV                                         

Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne

5330 [mm]

5273 [mm]

2545 [mm] / 2270 [mm]

15 szt.

1030 x 1768  [mm]

5330 x 5273 [mm]  

PERGOLA PRESTIGE to fotowoltaiczne zadaszenie tarasów 

łączące estetykę z funkcjonalnością. Nowoczesny design nada 

niepowtarzalny wygląd Twojemu tarasowi, a precyzja 

wykonania zagwarantuje komfort i bezpieczeństwo dla Ciebie 

i Twoich bliskich. PERGOLA PRESTIGE nie tylko wytwarza zieloną 

energię przyjazną dla środowiska, ale również zapewnia 

ochronę  przed  czynnikami  zewnętrznymi.

W zależności  od wymagań kl ienta moc instalacj i   

fotowoltaicznej  może  wynosić  do  4,275  kWp.

Konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 7016 lub na indywidualne 

zamówienie  klienta  w  dowolnym  z  podstawowej  palety  RAL.

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,5 [kN/m ]

30 [m/s]

Przezierność światła 

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły 

fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, 

elementy montażu do podłoża, silikon pogodowy,  instrukcję  montażu,  

pakowanie  w  skrzyniach  transportowych.

 * (dla lok. Rzeszów)

Funkcjonalności opcjonalne:

Podwójne gniazdo USB 

do ładowania urządzeń mobilnych 

Zasilanie fazowe 

możliwość wbudowania w konstrukcję szczelnego 

gniazda sieciowego 230VAC

Samoczyszczenie

podwyższona odporność modułów na przyleganie 

kurzu, pyłów i innych nalotów

Smart Light

moduły ze zintegrowanym oświetleniem LED, działające 

w trybie ON/OFF lub w trybie DIMM ze zmiennym 

natężeniem 

NoFrost 

podgrzewane moduły zapobiegające zaleganiu 

pokrywy śnieżnej i sopli lodu

Ogrzewanie 

promieniowanie ciepła do temp. 70°C zapewni 

komfort nawet w chłodne dni 

Grawer
dodatkowy efekt 

wizualny i świetlny

około 20%
MOC JEDNOSTKOWA  156,6 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  3,88 MWh/rok

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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Ergonomiczna konstrukcja aluminiowa PERGOLI SUNENERGY 

wraz z modułami fotowoltaicznymi typu szkło/szkło zapewnia 

przezierność,  a precyzja wykonania zagwarantuje 

bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich. PERGOLA 

S U N E N E R G Y  zapewnia  ochronę przed czynnikami  

zewnętrznymi, ale przede wszystkim wytwarza zieloną energię 

przyjazną dla środowiska.

W zależności od wymagań może mieć moc instalacji 

fotowoltaicznej  do  3,9  kWp.

Konstrukcja aluminiowa w kolorze podstawowym RAL 7016

lub innym  z  podstawowej  palety  RAL  na  zamówienie.

SUN ENERGY
PERGOLA

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły 

fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, 

elementy montażu do podłoża, silikon pogodowy,  instrukcję  montażu,  

pakowanie  w  skrzyniach  transportowych.

 * (dla lok. Rzeszów)

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

3900 [Wp]

1000 [V]

3,54 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

Szerokość                                                                        

Długość                                                                           

Wysokość                                                            

Liczba modułów PV                                                          

Wymiary modułu PV                                         

Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne

5805 [mm]

5196 [mm]

2360 [mm] / 2110 [mm]

15 szt.

986 x 1940  [mm]

5805 x 3054 [mm]  

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,2 [kN/m ]

30 [m/s]

Funkcjonalności opcjonalne:

Podwójne gniazdo USB 

do ładowania urządzeń mobilnych 

Samoczyszczenie

podwyższona odporność modułów na przyleganie 

kurzu, pyłów i innych nalotów

NoFrost 

podgrzewane moduły zapobiegające zaleganiu 

pokrywy śnieżnej i sopli lodu

Ogrzewanie 

promieniowanie ciepła do temp. 70°C zapewni 

komfort nawet w chłodne dni 

Grawer
dodatkowy efekt 

wizualny i świetlny

Zasilanie fazowe 

możliwość wbudowania w konstrukcję szczelnego 

gniazda sieciowego  230VAC 

Smart Light

moduły ze zintegrowanym oświetleniem LED, działające 

w trybie ON/OFF lub w trybie DIMM ze zmiennym 

natężeniem 

Przezierność światła około 30%
MOC JEDNOSTKOWA  136 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  3,54 MWh/rok

5,196

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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Szerokość                                                                        

Długość                                                                           

Wysokość                                                            

Liczba modułów PV                                                          

Wymiary modułu PV                                         

Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

5550 [Wp]

1000 [V]

5,05 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

5705 [mm]

5196 [mm]

2360 [mm] / 2110 [mm]

15 szt.

992 x 1960  [mm]

5805 x 3054 [mm] 

Funkcjonalne zadaszenie PERGOLI FRAME sprawdzi się wszędzie 

tam, gdzie moc i cena jest postawiona na pierwszym miejscu. 

Solidna i surowa konstrukcja wpisuje się w nowoczesny 

minimalizm, a zastosowane moduły fotowoltaiczne stanowią 

alternatywę lub uzupełnienie dla konstrukcji dachowych lub 

gruntowych.
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WIDOK OD STRONY WYŻSZEJ
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PERGOLA

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,2 [kN/m ]

30 [m/s]

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, ramkowe moduły 

fotowoltaiczne, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu 

do podłoża, silikon pogodowy,  instrukcję  montażu,  pakowanie  

w   skrzyniach   transportowych.

 * (dla lok. Rzeszów)

MOC JEDNOSTKOWA  190 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  5,05 MWh/rok

5,196

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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roof glass

REALIZACJE

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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GLASS
roof glass

LINIA PRODUKTÓW

roof glassCARPORT
Wychodząc naprzeciw nowemu trendowi, jakim jest elektromobilność,

ML System wprowadził na rynek wiaty parkingowe przystosowane do potrzeb 

zasilania samochodów elektrycznych, hybrydowych plug-in oraz wszelkiej 

mobilności  elektrycznej  takiej  jak  hulajnogi,  rowery  czy  skutery  elektryczne.

Carport, czyli fotowoltaiczne zadaszenie miejsc parkingowych, to 

funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie opracowane z myślą o parkingach 

miejskich, wiatach samochodowych, rowerowych, miejscach postojowych 

skuterów czy hulajnóg elektrycznych. Jest to produkt możliwy do adaptacji

w projektach zadaszenia pojedynczych miejsc postojowych, jak również 

parkingów wielostanowiskowych. Wykorzystanie energii słonecznej do 

zasilania samochodu lub innych urządzeń elektrycznych znajdujących się

 w budynku pozwoli zaoszczędzić na wydatkach za prąd, nie szkodząc przy tym 

środowisku naturalnemu.

Konstrukcja zadaszenia jest wykonana w opcji szczelnej, zabezpieczającej 

samochody przed promieniami słonecznymi i opadami atmosferycznymi lub 

w  formie  kaskadowej  bądź  lamel.

Połączenie modułów z funkcją NoFrost eliminuje konieczność odśnieżania 

pokrycia, zabezpiecza przed możliwością powstania sopli mogących 

uszkodzić osobę lub pojazd, jak również umożliwia produkcję energii 

elektrycznej w miesiącach zimowych (w okresach, kiedy standardowe 

zadaszenia są przykryte śniegiem).

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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CARPORT PRESTIGE to fotowoltaiczne zadaszenie parkingowe 

łączące estetykę z funkcjonalnością. Nowoczesny design 

upiększy otoczenie, a precyzja wykonania zagwarantuje 

bezpieczeństwo dla użytkowników. CARPORT PRESTIGE nie tylko 

zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede 

wszystkim wytwarza zieloną energię przyjazną dla środowiska. 

W zależności od wymagań, może mieć moc instalacji 

fotowoltaicznej  do  4,275 kWp.

Konstrukcja aluminiowa w kolorze podstawowym RAL 7016 lub 

innym  z  podstawowej  palety  RAL  na  zamówienie.

CARPORT
PRESTIGE

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły 

fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, 

elementy montażu do podłoża, silikon pogodowy,  instrukcję  montażu,  

pakowanie   w   skrzyniach   transportowych.

 * (dla lok. Rzeszów)

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

4275 [Wp]

1000 [V]

3,9 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

Szerokość                                                                        

Długość                                                                           

Wysokość                                                            

Liczba modułów PV                                                          

Wymiary modułu PV                                         

Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne

5460 [mm]

5355 [mm]

2545 [mm] / 2270 [mm]

15 szt.

1030 x 1768  [mm]

5330 x 5270 [mm]  

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,5 [kN/m ]

30 [m/s]

Funkcjonalności opcjonalne:

Samoczyszczenie

podwyższona odporność modułów na przyleganie 

kurzu, pyłów i innych nalotów

Smart Light

moduły ze zintegrowanym oświetleniem LED, 

działające w trybie ON/OFF lub ze zmiennym 

natężeniem w trybie DIMM

NoFrost 

podgrzewane moduły zapobiegają zaleganiu 

pokrywy śnieżnej i sopli lodu

Grawer

Ładowarka 

do pojazdów elektrycznych 

dodatkowy efekt 

wizualny i świetlny

Przezierność światła około 20%MOC JEDNOSTKOWA  156,6 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  3,88 MWh/rok

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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Ergonomiczna konstrukcja aluminiowa CARPORTU SUN ENERGY 

wraz z modułami fotowoltaicznymi typu szkło/szkło zapewnia 

przezierność,  a precyzja wykonania zagwarantuje 

bezpieczeństwo dla użytkowników. CARPORT SUN ENERGY 

zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede 

wszystkim wytwarza zieloną energię przyjazną dla środowiska.

W zależności od wymagań klienta może mieć moc instalacji 

fotowoltaicznej do 3,9 kWp. Konstrukcja aluminiowa w kolorze 

podstawowym  RAL  7016.

CARPORT

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, przezierne moduły 

fotowoltaiczne typu szkło/szkło, falownik, zabezpieczenia elektryczne, 

elementy montażu do podłoża, silikon pogodowy,  instrukcję  montażu,  

pakowanie  w  skrzyniach  transportowych.

MOC JEDNOSTKOWA  136 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  3,54 MWh/rok

 * (dla lok. Rzeszów)

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

3900 [Wp]

1000 [V]

3,54 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

Szerokość                                                                        

Długość                                                                           

Wysokość                                                            

Liczba modułów PV                                                          

Wymiary modułu PV                                         

Rozstaw osiowy fundamentów                     

Parametry konstrukcyjne

5905 [mm]

5187 [mm]

2360 [mm] / 2110 [mm]

15 szt.

986 x 1940  [mm]

5805 x 3050 [mm]  

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,2 [kN/m ]

30 [m/s]

Funkcjonalności opcjonalne:

Samoczyszczenie

podwyższona odporność modułów na przyleganie 

kurzu, pyłów i innych nalotów

Smart Light

moduły ze zintegrowanym oświetleniem LED, 

działające w trybie ON/OFF lub ze zmiennym 

natężeniem w trybie DIMM

NoFrost 

podgrzewane moduły zapobiegają zaleganiu 

pokrywy śnieżnej i sopli lodu

Grawer

Ładowarka 

do pojazdów elektrycznych 

dodatkowy efekt 

wizualny i świetlny

Przezierność światła około 30%

WIDOK OD STRONY WYŻSZEJ
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ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

SUN ENERGY
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FRAME
CARPORT

Funkcjonalne zadaszenie CARPORTU FRAME sprawdzi się 

wszędzie tam, gdzie moc i cena jest postawiona na pierwszym 

miejscu. Solidna i surowa konstrukcja wpisuje się w nowoczesny 

minimalizm, a zastosowane moduły fotowoltaiczne stanowią 

alternatywę lub uzupełnienie dla konstrukcji dachowych 

lub  gruntowych.

Standard zawiera: konstrukcję aluminiową, ramkowe moduły 

fotowoltaiczne, falownik, zabezpieczenia elektryczne, elementy montażu 

do podłoża, silikon pogodowy, instrukcję montażu, pakowanie  

w   skrzyniach   transportowych.

 * (dla lok. Rzeszów)

Szerokość

Długość

Wysokość

Liczba modułów PV

Wymiary modułu PV

Rozstaw osiowy fundamentów

Parametry konstrukcyjne

Parametry elektryczne

Moc znamionowa (PMPP)

Max. dozwolone napięcie (wg IEC)

Ilość wyprodukowanej energii*

Napięcie zmienne

Częstotliwość

5550 [Wp]

1000 [V]

5,05 [MWh]

400/230 [V]

50/60 [Hz]

5905 [mm]

5196 [mm]

2360 [mm] / 2110 [mm]

15 szt.

992 x 1960  [mm]

5805 x 3050 [mm] 

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnień w przypadku większych obciążeń. 

Wytrzymałość wg norm Eurokod

Śnieg

Wiatr (parcie - ssanie wiatru)

21,2 [kN/m ]

30 [m/s]

MOC JEDNOSTKOWA  190 Wp/m²

*ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII  5,05 MWh/rok
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WIDOK OD STRONY WYŻSZEJ

5,705
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ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS
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roof glass

REALIZACJE
Konstrukcja zadaszenia z profili aluminiowych 

o  wysok ie j  czystości  oraz  wysok ie j  k las ie  

antykorozyjności. Zadaszenie pokryte jest modułami 

fotowoltaicznymi [PV] zaprojektowanymi tak, by 

maksymalnie wykorzystać potencjał technologii PV. 

Wyposażona została w moduły najnowszej generacji 

o wysokiej sprawności i trwałości z możliwością 

personalizacji przezierności dopasowanych pod 

kątem rozwiązań aglomeracyjnych. Wyposażona 

w  zestaw  zapewniający  autonomiczne  działanie.

Całość odporna jest na niekorzystne warunki 

atmosferyczne, jak i wandaloodporna (wysoka 

odporność na uszkodzenia mechaniczne). Może 

zostać zabarwiona na dowolny kolor palety RAL oraz 

konfigurowalna o moduły dodatkowe, tj. oświetlenie 

LED, monitoring, samooczyszczenie, NoFrost itp. 

Dodatkowo zadaszenie doskonale sprawdzi się 

w aplikacjach pojedynczych miejsc, jak i  połączonych   

konstrukcji.
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Nota prawna

Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach ML System nie stanowią 

oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi, ceny lub 

innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów 

handlowych ML System mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, chyba że wyraźnie 

zastrzeżono inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach 

i reklamach, a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego 

Towaru. Ceny podane w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach ML System stanowią wartość 

referencyjną  i  nie  są  sugerowaną  ceną  sprzedaży.
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