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KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

W ML System wiemy, że dobrze dobrana i wykonana 

konstrukcja, jest gwarancją długoletniego i bezproblemowego 

użytkowania  instalacji  fotowoltaicznej.

Do produkcji naszych konstrukcji stosujemy materiały wysokiej 

jakości,  które  służą  naszym  klientom  przez  długie  lata.

Nasze konstrukcje charakteryzują się stabilnością, wysoką 

jakością wykonania, dużą wytrzymałością i długą żywotnością.

Poszczególne detale wykonano z wytrzymałych na warunki 

atmosferyczne materiałów. Całość konstrukcji wygląda 

niezwykle  estetycznie  i  efektownie.

Najbardziej popularnym systemem konstrukcji fotowolta-

icznych są  mocowania na dachu skośnym. Tego typu 

konstrukcje  wykorzystują  naturalny  kąt  nachylenia  dachu.

W naszej ofercie znajdą Państwo konstrukcje na dachy skośne 

pokryte blachodachówką, blachą na rąbek, blachą trapezową, 

dachówką  ceramiczną, dachówką karpiówką, jak również 

konstrukcje  przeznaczone  do  montażu  na  dachu  płaskim. 

Posiadamy również w sprzedaży konstrukcje gruntowe jedno- 

i  dwupodporowe.
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SYSTEM MONTAŻU
B-01

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 5WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

BLACHODACHÓWKA

System mocowań modułów fotowoltaicznych 

dostosowany do dachu skośnego pokrytego 

blachodachówką oparty jest na aluminiowej 

szynie montażowej. Konstrukcję mocuje się do 

krokwi za pomocą śruby dwugwintowej. Użycie 

śrub pozwala na łatwą i szybką regulację 

wysokości konstrukcji oraz na precyzyjne 

wypoziomowanie. 

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Dwugwinty

Nakrętki

Płaskowniki montażowe

Elementy składowe

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy

KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE



SYSTEM MONTAŻU
BR-01

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

BLACHA NA RĄBEK

System montażowy w przypadku pokrycia 

dachowego blachy na rąbek jest systemem 

bezinwazyjnym, tzn. nie montujemy uchwytów 

bezpośrednio do konstrukcji dachu, tylko 

przykręcamy do rąbka blachy. Ze względu na to 

montaż instalacji przebiega wyjątkowo sprawnie, 

bez wykonywania otworów w poszyciu dachowym.

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Nakrętki

Uchwyty na rąbek

Elementy składowe

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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SYSTEM MONTAŻU
BT-01

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

BLACHA TRAPEZOWA

W  systemie na blachę trapezową wykorzystuje się 

specjalną szynę trapezową, która jest układana na 

garbach blachy. Za pomocą blachowkrętów 

przytwierdza się szynę, do której za pomocą klem 

montowane są moduły.

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Szyny trapezowe

Klemy

Śruby

Wkręty

Elementy składoweUkład modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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SYSTEM MONTAŻU
DC-01

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

DACHÓWKA CERAMICZNA

W naszych systemach mocowanych do dachów 

skośnych pokrytych dachówką ceramiczną 

konstrukcję mocuje się do krokwi za pomocą 

specjalnych, regulowanych uchwytów. Uchwyty 

pozwalają na regulację wysokości konstrukcji i jej 

wypoziomowanie.

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Wkręty

Nakrętki

Haki regulowane na dachówkę ceramiczną

Elementy składowe

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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SYSTEM MONTAŻU
DK-01

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

DACHÓWKA KARPIÓWKA

Podstawą systemu montażu na dachówce 

karpiówce jest hak na dachówkę karpiówkę do 

mocowania szyn montażowych modułów 

fotowoltaicznych. Gwarantuje on właściwą 

stabilność całej konstrukcji i umożliwia połączenie 

profili z pokryciem dachowym.

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Wkręty

Nakrętki

Haki na dachówkę karpiówkę

Elementy składowe

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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SYSTEM MONTAŻU
EK-01B

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

SYSTEM BALASTOWY 
NA DACH PŁASKI

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu 

płaskim wymaga zastosowania konstrukcji 

podnoszących kąt nachylenia modułu. Są to 

specjalne profile montażowe, których ułożenie 

musi być tak rozplanowane, aby wyeliminować 

ryzyko powstawania cienia na modułach. 

Ekierki + profile balastowe

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Nakrętki

Stężenia (elementy łączące)

Elementy składowe

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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SYSTEM MONTAŻU
EK-01K

System montażu modułów fotowoltaicznych ML System, 

jest kompatybilny z większością modułów dostępnych na 

rynku. Dotyczy to zarówno modułów ramkowych, jak 

również modułów typu szkło-szkło, o różnych rozmiarach, 

grubościach  i  parametrach  elektrycznych.

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

SYSTEM KOTWIONY 
NA DACH PŁASKI

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu 

płaskim wymaga zastosowania konstrukcji 

podnoszących kąt nachylenia modułu. Są to 

specjalne profile montażowe, których ułożenie 

musi być dobrze rozplanowane tak, aby 

wyeliminować ryzyko powstawania cienia na 

modułach.

Informacje o produkcie: 

Materiał: 

  stal nierdzewna

  aluminium

System z regulacją uchwytów

Przystosowany do modułów:

  ramkowych

  szkło-szkło

Układ modułów pionowy

www.sklep.mlsystem.pl

Układ modułów poziomy
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Ekierki 

Szyny montażowe

Łączniki szyny montażowej

Klemy

Śruby

Nakrętki

Stężenia (elementy łączące)

Elementy składowe
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KONSTRUKCJE
JEDNOPODPOROWE

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

Montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie niesie za sobą wiele korzyści.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można optymalizować ustawienie modułów, zapewnić im odpowiednią 

wentylację i mieć swobodny dostęp do instalacji w przypadku konieczności serwisu. 

W naszej ofercie znajdą Państwo konstrukcje gruntowe z wysokiej jakości materiałów, dobierane do 

konkretnego projektu.

KONSTRUKCJE GRUNTOWE

18 19

KONSTRUKCJE
DWUPODPOROWE



wkrętarka

ROZPISKA ELEMENTÓWWSPÓLNA LISTA
WYMAGANYCH NARZE,DZI

zestaw kluczy płaskichzestaw bitów i nasadekzestaw kluczy imbusowych 

B-01     BLACHODACHÓWKA BR-01     BLACHA NA RĄBEK BT-01     BLACHA TRAPEZOWA

DK-01     DACHÓWKA KARPIÓWKADC-01     DACHÓWKA CERAMICZNA

B-01B-01

B-01B-01

B-01 BR-01

BR-01BR-01

BR-01 BR-01

BT-01

BT-01

BT-01 BT-01

DK-01

DK-01

DK-01DK-01

DK-01 DK-01

DC-01

DC-01

DC-01DC-01

DC-01DC-01

śruba dwugwintowa z płaskownikiem montażo-
wym, uszczelką EPDM oraz zestawem nakrętek

śruba imbusowa M8x40 DIN 912 A2 śruba imbusowa M8x20 DIN912 A2

nakrętka kołnierzowa M10 A2  DIN 6923 nakrętka M8 6-kątna A2

uchwyt montażowy BR mostek trapezowy

wkręt wiercący EJOFAST JF3-2 5.5x25 
z podkładką E16, A2wkręt do drewna 6x80 DIN 571 A2

uchwyt montażowy DC uchwyt montażowy DK

B-01

BR-01

DK-01

DC-01

szyna montażowa

B-01

BR-01

DK-01

DC-01

łącznik szyny

B-01

BR-01

BT-01

DK-01

DC-01

klema środkowa

B-01

BR-01

BT-01

DK-01

DC-01

klema końcowa

B-01

BR-01

DK-01

DC-01

śruba sześciokątna M10x25 A2

BT-01

nakrętka młoteczkowa M8 A2

KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

 
KONSTRUKCJI NA DACH SKOSNY
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OFERTA PRODUKTOWA
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Szeroka oferta produktowa ML System 

obejmuje m.in.:

- klasyczne moduły fotowoltaiczne

- kolorowe moduły fotowoltaiczne

- falowniki

- rozdzielnice AC/DC

- CARPORT fotowoltaiczne zadaszenia 

   parkingowe

- PERGOLA fotowoltaiczne zadaszenia 

   ogrodowe

- ładowarki i stacje ładowania do 

   samochodów elektrycznych

- mierniki przenośne

- zestawy banków energii

- rozwiązania AntyCovidowe

www.sklep.mlsystem.pl

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.

Banki energii Falowniki Klasyczne moduły PV

Rozdzielnice AC / DC Ładowarki Kolorowe moduły
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