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Transparentna szyba wytwarzająca energię elektryczną. Kwantowa rewolucja 

w globalnym budownictwie.

Pojedyncza szyba laminowana | 1-komorowy oraz 2-komorowy zestaw szybowy 

z powłoką kwantową.

np. szklane mosty, szklane schody, szklane podłogi

Fasady i ściany osłonowe  budynków

 Przeszklenia dachowe (świetliki)

 Szklane balustrady, ogrody zimowe

 Szkła urządzeń mobilnych

 Nietypowe projekty, 

Zastosowanie specjalne

(medycyna, wojsko, lotnictwo)

Q GLASS to pierwsze i jedyne w skali globalnej rozwiązanie, 

które dzięki wykorzystaniu na szybach powłoki składającej 

się z kropek kwantowych pozwala na generowanie 

darmowej energii elektrycznej ze słońca, przy 

jednoczesnym ograniczeniu szkodliwego promieniowania 

UV i IR. Q GLASS posiada bardzo dobre parametry transmisji 

światła, przy zachowaniu wysokiego współczynnika 

izolacyjności termicznej. Q Glass ogranicza przegrzewanie 

się pomieszczeń, a także efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła 

(UHI). Q Glass to  przełom w bilansie energetycznym miast.

Q GLASS – Nowa Era Kwantowa

Szerokie możliwości zastosowania
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szyba kwantowa
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czas zwrotu

od 5 lat

Parametry techniczne

Max. wymiar 1,2 x 2,2 m

Sprawność 2od 30W/m

PN-EN 60529; PN-EN 60335-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 

Q Glass

QDSC

Izolacja termiczna

Izolacja energetyczna

Przepuszczalność światła

Funkcje dodatkowe

Aktywna

2Ug od 0,4 W/m K

LT do 85%

g od 0,22

- odporność na warunki atmosferyczne

- odporność na degradację

- wytrzymałość na uszkodzenia 

   mechaniczne

- bezpieczeństwo użytkowania



1-komorowy oraz 2-komorowy zestaw szybowy z funkcją grzania, wyposażony 

w sterownik, pozwala w łatwy sposób kontrolować temperaturę wewnątrz 

pomieszczenia.

Zintegrowany system sterowania pozwala w łatwy sposób 

kontrolować temperaturę. Niezależnie od klimatu 

gwarantuje wysoką wydajność ogrzewania. W zależności 

od mocy grzewczej i izolacji termicznej produkt jest 

dostępny w kilku wariantach.

HQ GLASS to nowoczesne rozwiązanie termiczne 

pozwalające na wyeliminowanie tradycyjnego systemu 

grzewczego. Zapewnia przejrzystość szkła i komfort ciepła 

wewnątrz budynków.

Oferta obejmuje szeroki wachlarz kolorystyki i podświetlenia 

oraz rozmiarów szyb.

Design i wykonanie

Inteligentny komfort ciepła

2Ug - 1,0W/m K 2Ug - 0,5 W/m K

GLASSSMART
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Inteligentna szyba grzewcza
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HQ 2500 HQ 700

możliwość personalizacji

kształtu, kolorystyki i nadruku 

Parametry techniczne

Temperatura 

maksymalna
o70 C o55 C

Zasilanie 230 V / 50 Hz 

Moc grzewcza 22500 W/m 2700 W/m

Szybkość grzania o10 C / min o4 C / min

System kontroli

temperatury
zintegrowany

Stopień ochrony IP65

Funkcje dodatkowe

- ochrona przed przegrzaniem

- utrzymanie zadanej temperatury

- wyświetlacz LED

PN-EN 60529; PN-EN 60335-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 

HQ Glass



Wysoka wydajność wraz z dotykowym, elektronicznym 

sterowaniem zapewniają komfort użytkowania. 

Maksymalna temperatura, jaką użytkownik może ustalić 

dla urządzenia wynosi 70°C i jest ograniczona 

elektronicznie, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo 

użytkowania.

T GLASS to połączenie komfortu cieplnego z nowatorskim 

designem i najwyższą jakością wykonania. Przeznaczony 

jest dla osób, które chcą wyposażyć swoje wnętrza 

w nieszablonowe urządzenie, a przede wszystkim 

zapewnić optymalne warunki termiczne.

Nowatorski grzejnik ze szklaną powierzchnią grzewczą oraz elektronicznym 

sterowaniem.

GLASSSMART
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Model 1500 U 1500 D 1500 L 1500 R

Wymiary 
wys. x szer. x gł. w mm
(bez elementów montażowych) 

1200 x 600 x 30 
mm

600 x 1200 x 30 
mm

Położenie sterowania 
i wyświetlacza Góra Dół Lewo Prawo

Waga 
15 kg

Prąd znamionowy 6,5 A

Moc znamionowa 1500 W

Zasilanie
230 VAC / 50Hz, zintegrowany przewód 
zasilający

Maksymalna temperatura 
grzejnika

o70 C 

Szybkość grzania odo 10 C/min

Stopień ochrony IP IP65

Nadruk Ceramiczny wykonany techniką InkJet

Sterowanie Elektroniczne, dotykowe

Funkcje dodatkowe
Ochrona przed przegrzaniem,
utrzymanie zadanej temperatury

Parametry techniczne

Inteligentny komfort ciepła

Design i wykonanie

1500 D1500 U

1500 L1500 R
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(bez elementów montażowych) 

PN-EN 60529; PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

szklany grzejnik

możliwość personalizacji

kształtu, kolorystyki i nadruku 

zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 

T Glass



max 1050 W

1500x300 mm 950x300 mm

max 750 W

Niezależnie od walorów użytkowych parapet może 

podkreślać charakter danego pomieszczenia 

zaspokajając nawet najbardziej wysublimowane gusta. 

Szklany parapet grzewczy S GLASS to innowatorski 

produkt posiadający funkcje grzania i ładowania 

indukcyjnego (np. telefonów, zegarków), a zarazem 

spełnia rolę wspomagania utrzymania prawidłowej 

cyrkulacji powietrza we wnętrzach.

Szklany parapet grzewczy, wspomaga utrzymanie prawidłowej cyrkulacji powietrza 

we wnętrzach oraz pełni funkcję ładowa indukcyjn  telefonów.rki ej

Design i wykonanie

Parametry techniczne

GLASSSMART
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- grzanie - czerwone, 

- ładowanie indukcyjne - niebieskie

- jednoczesne grzanie i ładowanie

- mix koloru czerwonego i niebieskiego

- zgodność ze standardem Qi

- możliwość ładowania 

   w 4 trybach zależnych od

   wykorzystywanej przez odbiornik 

   mocy - 5 W/ 7,5 W / 10 W oraz 15 W

- sterowanie dotykowe, 
- wyświetlacz przedstawiający
   aktualną temperaturę
   grzejnika zintegrowany 
   z indykatorem stanu jego pracy, 
- możliwość regulacji temperatury
   w zakresie 20-70°C
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Wymiary:

Pobór prądu:

Funkcje dodatkowe: 

Podświetlenie LED: 

Parametry:

PN-EN 60529; PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

możliwość personalizacji

kształtu, kolorystyki i nadruku 

zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 

S Glass

szklany parapet grzewczy



V GLASS to rozwiązanie umożliwiające indywidualną 

adaptację pomieszczenia w zakresie widoczności 

dopasowanej do potrzeb użytkownika i okoliczności. 

Wybierając jedną z trzech opcji zamieniamy przestrzeń

z biznesowej na półprywatną lub prywatną (100%, 50%, 0% 

przezierności).

V+ GLASS to połączenie komfortu cieplnego HQ GLASS

z intymnością V GLASS. V+ GLASS to szyba, którą można 

przełączać w tryb OPEN, SHADE lub CLOSE i równocześnie 

stanowi funkcję grzejnika. Zestaw szybowy V+ GLASS może 

zastąpić tradycyjny system grzewczy wewnątrz 

pomieszczenia. Zintegrowany system sterowania pozwala 

w łatwy sposób kontrolować temperaturę. Szyba jest 

dostępna w kilku wariantach. W zależności od mocy i izolacji 

termicznej wybranego pakietu.

V Glass- Szyba ze zmienną przeziernością, którą można przełączać w tryb OPEN, 

SHADE i CLOSED. 

 

V+ Glass- 1 -komorowy lub 2-komorowy zestaw szybowy z funkcją grzania i zmienną 

przeziernością 

Design i wykonanie

GLASSSMART
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Funkcja OPEN 

 100% widoczności

Funkcja CLOSE

 0% widoczności
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Parametry techniczne

V Glass: PN-EN 60529; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

szyba ze zmienną przeziernością

i funkcją grzewczą

Funkcja SHADE 

50% widoczności

możliwość personalizacji

kształtu, kolorystyki i nadruku 

zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 

V Glass

2~5W/m , w stanie 
2nieprzeziernym 0W/m

Oczekiwana
żywotność

80 000 h w stanie przeziernym, 
w stanie nieprzeziernym nie zużywa się,

Transmisja
światła z zakresu:

- ultrafioletu: ~1% 
- widzialnego: ~85% w stanie przeziernym
- podczerwieni: ~40% w stanie 
   nieprzeziernym - absorbuje około 60%
   promieniowania IR i przez to ogranicza
   nagrzewanie się pomieszczeń
 

Napięcie zasilania <48V AC

Moc pobierania
wstanie przeziernym

 
 
 ~9mm

1500mmMax. szerokość szyby

Max. wysokość szyby 3210mm

Min. grubość 
laminatu V GLASS

v1 v2

Temperatura 
maksymalna

70℃ ograniczona 
elektronicznie

55℃ 

Zasilanie 230 V/50 Hz

Moc grzewcza 22500 W/m 2700 W/m

Szybkość grzania 10℃/min 4℃/min

System kontroli
temperatury

zintegrowany

Stopień ochrony IP65

Funkcje dodatkowe
ochrona przed przegrzaniem, 
utrzymanie zadanej temperatury 
wyświeltacz LED

V+ Glass V Glass

2~5W/m , w stanie 
2nieprzeziernym 0W/m

Oczekiwana
żywotność

80 000 h w stanie przeziernym, 
w stanie nieprzeziernym nie zużywa się,

Transmisja
światła z zakresu:

- ultrafioletu: ~1% 
- widzialnego: ~85% w stanie przeziernym
- podczerwieni: ~40% w stanie 
   nieprzeziernym - absorbuje około 60%
   promieniowania IR i przez to ogranicza
   nagrzewanie się pomieszczeń
 

Napięcie zasilania <48V AC

Moc pobierania
wstanie przeziernym

 
 
 ~9mm

1500mmMax. szerokość szyby

Max. wysokość szyby 3210mm

Min. grubość 
laminatu V GLASS

v1 v2

Temperatura 
maksymalna

70℃ ograniczona 
elektronicznie

55℃ 

Zasilanie 230 V/50 Hz

Moc grzewcza 22500 W/m 2700 W/m

Szybkość grzania 10℃/min 4℃/min

System kontroli
temperatury

zintegrowany

Stopień ochrony IP65

Funkcje dodatkowe
ochrona przed przegrzaniem, 
utrzymanie zadanej temperatury 
wyświeltacz LED

V+ Glass V Glass

 

OPEN 
CLOSE

 

SHADE

 

V+ Glass: PN-EN 60529; PN-EN 60335-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011



ML System, lider innowacji, prezentuje nową grupę produktów - linię 

SMART GLASS, czyli szyby generujące energie odnawialną, z funkcją 

grzewczą,  oraz regulacją przezierności ,  które są produktami 

jednofunkcyjnymi lub łączone w zestawy szybowe mogą być 

produktami wielofunkcyjnymi, dzwiękochłonnymi o bardzo dobrej 

izolacyjności termicznej do zastosowania w każdym domu, biurze, 

zakładzie itp.

Linia produktów SMART GLASS to wysoka jakość wykonania i wyjątkowy 

design. Możliwości, jakie oferują produkty z linii SMART GLASS:

GLASSSMART
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LINIA PRODUKTÓW

GLASSSMART

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

oszczędność energii; energia pozyskana z warstwy fotowoltaicznej 

może być bezpośrednio przekazywana do zasilenia warstwy grzewczej 

i/ lub fotonicznej ,  redukując tym samym koszt ogrzewania 

pomieszczeń oraz koszt energii zużytej na oświetlenie warstwy 

fotonicznej,

dopasowanie gabarytów do indywidualnych potrzeb klienta,

kształtowanie estetyki poprzez nadruk ceramiczny oraz grawer na 

szkle - rozwiązanie umożliwia przeniesienie na produkt dowolnej grafiki, 

wizji architektonicznej w formie obrazu lub efektu trawionego szkła

indywidualna regulacja przezierności, którą można osiągnąć poprzez  

wybór oczekiwanej opcji na pilocie zdalnego sterowania lub używając 

zintegrowanego panelu sterownia. Umożliwia to nie tylko uzyskanie 

wysokiego waloru estetycznego, ale także (np. w przypadku 

zastosowania jako ścianka działowa wewnątrz pomieszczeń) 

uzyskanie prywatności dla osób przebywających w obiekcie,

wysoka termoizolacyjność zestawów szybowych, jeden z najlepszych 

współczynników przenikania ciepła ,

ogrzewanie pomieszczeń; komfort cieplny można zapewnić wg 

indywidualnych potrzeb użytkownika zarówno dla pojedynczych 

pomieszczeń, jak i całego obiektu,

*Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego
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