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INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM 
ML SCADA
ML SCADA to autorski program ML System do zarządzania budynkami 
oraz obiektami małej architektury miejskiej, wizualizujący w czasie 
rzeczywistym uzysk energii z odnawialnych źródeł oraz sterujący 
wszystkimi systemami lub instalacjami w budynku. ML SCADA 
integruje systemy zarządzające: wentylacją, klimatyzacją, ogrzewa-
niem, oświetleniem, monitoringiem, itp. Dane przetwarzane przez 
system prezentowane są w postaci graficznej, a dzięki zaawansowa-
nej analityce ML SCADA umożliwia optymalizację wielu procesów. 

Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania ML SCADA zyskujemy:
 
• dostęp do wszystkich informacji o budynku w jednym miejscu
• intuicyjną obsługę
• pełną analizę danych
• oszczędność energii
• optymalizację kosztów
• możliwość automatyzacji procesów
• powiadomienia o awariach

• Zielona technologia wodorowa dedykowana małym i średnim 
instalacjom fotowoltaicznym

• Niezależność energetyczna – zasilanie dla systemów grzew-
czych i pojazdów wodorowych od zewnętrznych źródeł energii

• Magazynowanie energii

W ramach prac B+R został skonstruowany prototyp elektrolizera 
wysokociśnieniowego do produkcji wodoru. Jest to dla Spółki istotny 
krok w kierunku wykorzystania technologii wodorowych jako 
efektywnego źródła energii. 
Modułowe rozwiązanie łatwo dopasowuje ilości produkowanego 
wodoru do zapotrzebowania. Intensywnie prowadzone prace nad 
elektrolizerem skupiają się na sukcesywnym poprawianiu kluczo-
wych parametrów oraz doprowadzeniu technologii do skali produk-
cyjnej.
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Żadna z informacji zawartych w katalogach, folderach, ulotkach i 
reklamach ML System nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Informacje dotyczące wymiarów, wagi, ceny lub innych parametrów, a 
także ilustracje, opisy i rysunki zawarte lub dołączone do materiałów 
sprzedażowych ML System mają charakter wyłącznie informacyjny i 
poglądowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Różnice pomiędzy 
wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach, a ich 
rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu 
zakupionego towaru. Ceny podane w katalogach, folderach, ulotkach i 
reklamach ML System są wartością referencyjną  i nie są sugerowaną ceną 
sprzedaży.
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Firma ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna posiadająca własny zakład produkcyjny oraz silne zaplecze 
B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny . Firma działająca na rynku od 15 lat specjalizuje się w zakresie tradycyjnych 
i innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem, jak i dystrybutorem. Od 2018 roku jest notowana na 
GPW w Warszawie. Spółka jest liderem na rynku lokalnym, kluczowym globalnym producentem BIPV oferującym kompletne 
rozwiązania z automatyką i systemami mocowań.  Oferta ML System to obok produktów BIPV również fotowoltaika tradycyjna, 
Smart City, Smart Glass, szkła dla branży automotive oraz nowatorskie szyby generujące energię elektryczną – Q Glass. Spółka 
dysponuje 13 patentami, zaś 9 nowych zgłoszeń jest na etapie procedowania. 

BIPV – NOWE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

BIPV to kompleksowe rozwiązania fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, stanowiące substytut dla tradycyjnych materiałów 
budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych, elewacjach budynków, balustradach, czy też osłonach 
przeciwsłonecznych. Rozwiązania BIPV nie tylko pozwalają zmniejszyć koszty energii eklektrycznej wykorzystywanej
w budynku, ale także poprawiają jego termoizolacyjność oraz stanowią atrakcyjne uzupełnienie wizualne jego konstrukcji. BIPV dzięki 
swojej estetyce oraz zdolności generowania energii elektrycznej ze słońca znajduje zastosowanie zarówno dla nowych, jak i 
istniejących budynków, stanowiąc jednocześnie jedyny materiał budowlany na rynku, który gwarantuje zwrot poniesionych kosztów, 
w porównaniu z bezzwrotnymi tradycyjnymi rozwiązaniami budowlanymi. 

DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ KOLEJOWĄ

szyby laminowane | szyby awaryjne ze znakowaniem | szyby z podświetlanym grawerem | szyby zewnętrzne 
i wewnętrzne do wagonów | szyby grzewcze

SMART TECHNOLOGIE I DESIGN W TROSCE O KOMFORT PASAŻERÓW

POŁĄCZENIE SMART TECHNOLOGII W JEDNYM ROZWIĄZANIU PRODUKCJI ML SYSTEM - SMART BUS SHELTER

ROZWIĄZANIA BIPV W PUBLICZNYM  TRANSPORCIE ZBIOROWYM - KORZYŚCI

INNE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA BIPV OD ML SYSTEM

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA
Wykorzystanie darmowej

energii ze słońca

ZWROT KOSZTÓW Z INWESTYCJI
Aktywny materiał budowlany produkujący
darmową energię elektryczną

ZWROT KOSZTÓW Z INWESTYCJI
Aktywne produkty generujące darmową 
energię elektryczną

EKOLOGIA
Rozwiązania

zgodne z polityką
klimatyczną UE

PERSONALIZACJA I DESIGN
Indywidualny dobór koloru
kształtu, grafiki
i funkcji dodatkowych

INTELIGENTNY SYSTEM
Zarządzania
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SZEROKIE MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
Funkcje grzewcze, oświetleniowe,
odśnieżające, powłoki samoczyszczące

 

 

 

SMART CITY FOR SMART FUTURE

 
samoodśnieżanie 
zmniejszenie kosztów 
zimowego utrzymania 
zadaszenia
darmowa energia

Fotowoltaiczne żaluzje, UJ, Kraków Fotowoltaiczna fasada, Stavanger Fotowoltaiczne carporty, RARR, Rzeszów Szyby Q Glass, stacja widokowa, Dalsnibba

Display Glass E-Display
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Wizualizacja z zastosowaniem 
fotowoltaicznej dachówki 
na dworcu kolejowym

realizacja strategii renowcji 
budynków 
darmowa energia
design w zgodzie z estetyką
obiektu

system zarządzania ML SCADA:
automatyzacja i optymalizacja 
procesów
obiekt dodatni energetycznie

Moduły BIPV z funkcją NoFrost

poprawa izolacji akustycznej
darmowa energia

Ekrany akustyczne 
z modułami PV

Fotowoltaiczna dachówka Kompleksowe wykorzystanie 
rozwiązań BIPV: zadaszenia, 
żaluzje, fasada


