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SMART GLASS

Smart Glass to linia produktów szklanych jedno 
lub wielofunkcyjnych: z możliwością zmiany trybu 
przezierności, ze zintegrowaną warstwą grzewczą i/ lub 
fotowoltaiczną, o bardzo dobrej izolacyjności termicznej 
i wysokiej dźwiękochłonności. Produkty Smart Glass 
przeznaczone są do zastosowania w zrównoważonej 
architekturze i transporcie, w nowoczesnych wnętrzach  
i w obiektach energooszczędnych. 

S Z K Ł O

FIRMA
TECHNOLOGICZNA

Ponad 15 LAT DOŚWIADCZENIA 

Szyby zespolone

Szkło laminowane 

Szkło hartowane 

Szkło malowane

Szyby grzewcze 

Szyby ze zmienną przeziernością 

Szyby z grawerem dekoracyjnym 

Szyby produkujące prąd

Szkło jest bardzo popularnym surowcem budowlanym 
o szerokim zastosowaniu. ML System oferuje wiele 
możliwości produkcyjnych i obróbczych tego 
wyjątkowego materiału: zarówno wstępną, jak  
i zaawansowaną obróbkę tafli szklanych - wycinanie 
dowolnych kształtów, obrysu, otworów, a także precyzyjne 
wykończenie krawędzi oraz efektowne grawerowanie. 
W ofercie znajdują się również zestawy szybowe  
z funkcją grzewczą, ze zmienną przeziernością, mogące 
produkować energię elektryczną z nasłonecznienia. 
Nowoczesne linie technologiczne w jakie wyposażony 
jest park maszynowy ML System gwarantują precyzyjne 
i estetyczne wykonanie każdego indywidualnego 
projektu. 

OBRÓBKA 
SZKŁA

HARTOWANIE

SZYBY
ZESPOLONE

GIĘCIE SZKŁA

SZKŁO
LAMINOWANE

NADRUK 
CERAMICZNY 
INK-JET
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Inteligentna szyba grzewcza

1-komorowy oraz 2-komorowy zestaw szybowy z funkcją grzania, wyposażony w sterownik, 
pozwala w łatwy sposób kontrolować temperaturę wewnątrz pomieszczenia.

Ug-1,0W/m2K

możliwość personalizacji
kształtu, kolorystyki 

i nadruku 

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

HQ Glass

Ug-0,5W/m2K

Design i  wykonanie

Inteligentny komfort ciepła

Parametry techniczne

HQ Glass to nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie termiczne 
pozwalające wygenerować duże oszczędności poprzez 
eliminację tradycyjnego systemu grzewczego. Produkt 
zapewnia przejrzystość szkła i komfort ciepła wewnątrz 
budynków. Oferta obejmuje szeroki wachlarz kolorystki i 
podświetlenia oraz rozmiarów szyb. 

Zintegrowany, autorski system sterowania ML System pozwala 
w łatwy sposób kontrolować temperaturę. Niezależnie od 
klimatu gwarantuje wysoką wydajność ogrzewania. Produkt 
jest dostępny w kilku wariantach. 

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

* większe wymiary wymagają analizy technicznych możliwośći produkcyjnych
** dotyczy modelu HQ Glass 2500

HQ 2500

HQ 700
Sterowanie
zintegrowane

Sterowanie
zewnętrzne

Min. grubość 29 mm 21 mm 21 mm

Maks. grubość 100 mm

Maks. wymiary* 2200 x 1800 mm

System kontroli
temperatury zintegrowany zewnętrzny zewnętrzny

Maks. 
temperatura 70°C ograniczona elektronicznie 55°C

Maks. szybkość 
grzania 10°C/min 4°C/min

Maks. moc funkcji
grzewczej 2500 W/m2 700 W/m2

Zasilanie 230 V/50 Hz

Stopień ochrony IP 65

Maks. 
przepuszczalność
światła

78 %

Funkcje 
dodatkowe

• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED**
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Nowatorski grzejnik ze szklaną powierzchnią grzewczą oraz elektronicznym sterowaniem.

1500 R 1500 L

1500 U 1500 D

możliwość personalizacji
kształtu, kolorystyki 

i nadruku 

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

T Glass

Szklany grzejnik

Inteligentny komfort ciepła

Parametry techniczne

T Glass to połączenie komfortu cieplnego z nowatorskim 
designem i najwyższą jakością wykończenia. Przeznaczony jest 
dla osób, które chcą wyposażyć swoje wnętrza w nieszablonowe 
i ekologiczne urządzenie oraz zapewnić optymalne warunki 
termiczne i wysoki poziom estetyki. 

Wysoka wydajność, praca na prądzie stałym oraz dotykowy 
(lub zdalny) system elektronicznego sterowania zapewniają 
komfort użytkowania szklanego grzejnika. Maksymalna 
temperatura, jaką użytkownik może ustalić dla urządzenia 
wynosi 70oC i jest ograniczona elektronicznie co zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. 

Design i  wykonanie

Model 1500 U 1500 D 1500 L 1500 R

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

1200 x 600 x 30 mm 600 x 1200 x 30 mm

Położenie sterowania
i wyświetlacza Góra Dół Lewo Prawo

Waga
(bez elementów 
montażowych)

15 kg

Moc znamionowa 1500 W

Zasilanie 230 V/50 Hz,
zintegrowany przewód zasilający

Maks. temperatura 
grzejnika 70oC (ograniczona elektronicznie)

Szybkość grzania do 10oC/min

Stopień ochrony IP IP 65

Nadruk Ceramiczny, wykonany techniką InkJet

Sterowanie Elektroniczne, dotykowe

Funkcje dodatkowe
• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED

PN-EN 55014-1; PN-EN 55014-2; PN-EN 61000-3; PN-EN 62233; PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-30
Zgodne z: RoHS, EMC, LVD



8 | mlsystem.pl 9 | mlsystem.pl

Szklany parapet grzewczy, wspomaga utrzymanie prawidłowej cyrkulacji powietrza 
we wnętrzach oraz pełni funkcję ładowarki indukcyjnej.

możliwość personalizacji
kształtu, kolorystyki 

i nadruku 

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

S Glass

Szklany parapet grzewczy

Parametry techniczne

Szklany parapet grzewczy S GLASS to innowacyjny produkt 
posiadający funkcję ekologicznego grzania i możliwość 
ładowania bezprzewodowego, a dodatkawo wspomaga 
utrzymanie prawidłowej cyrkulacji powietrza we wnętrzach.
Niezależnie od walorów użytkowych parapet może podkreślać 
charakter danego pomieszczenia zaspokajając nawet 
najbardziej wysublimowane gusta, a przede wszystkim pozwala 
na wyeliminowanie tradycyjnego systemu gzewczego.

Design i  wykonanie

Wymiary*: 1500x300 mm 950x300 mm

Pobór prądu: max 1050 W max 750 W

Funkcje dodatkowe: 

• sterowanie dotykowe, 
• wyświetlacz przedstawiający aktualną 

temperaturę grzejnika zintegrowany  
z indykatorem stanu jego pracy, 

• możliwość regulacji temperatury w zakresie 
20-70°C

Podświetlenie LED: 
• grzanie - czerwone, 
• ładowanie indukcyjne - niebieskie
• grzanie i ładowanie (kolor czerwony i niebieski 

wyświetlany jednocześnie)

Parametry
• 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

*w tabeli podano parametry przykładowe, istnieje możliwość wykonania dowolnego wymiaru 
PN-EN 60529; PN-EN 60335-2; PN-EN12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011
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V Glass - Szyba ze zmienną przeziernością, którą można przełączać  
w tryb OPEN, SHADE i CLOSE 
V+ Glass - zestaw szybowy ze zmienną przeziernością i funkcją grzania

możliwość personalizacji
kształtu, kolorystyki 

i nadruku 

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

V Glass

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

V+ Glass

Szyba ze zmienną przeziernością
z dodatkową funkcją grzewczą

Funkcja CLOSE
0% widoczności

Funkcja SHADE
50% widoczności

Funkcja OPEN
100% widoczności

Parametry techniczne

V GLASS to rozwiązanie umożliwiające indywidualną adaptację 
pomieszczenia w zakresie widoczności dopasowanej do potrzeb 
użytkownika. Wybierając jedną z trzech opcji zamieniamy 
przestrzeń z otwartej 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.

Design i  wykonanie

Modele V+ Glass 2500 V+ Glass 700
V Glass

Laminat Zespolenie

System kontroli
temperatury zintegrowany zewnętrzny zewnętrzny N/D N/D

Min. grubość 46 mm 38 mm 38 mm 9 mm 21 mm

Maks. grubość 100 mm

Maks. wymiary* 2200x1800

Maks. temperatura 70°C
ograniczona elektronicznie 55°C N/D N/D

Maks. szybkość grzania 10°C/min 4°C/min N/D N/D

Maks. moc funkcji
grzewczej 2500 W/m2 700 W/m2 N/D N/D

Maks. moc funkcji
zmiennej przezierności

• w trybie przeziernym 5 W/m2

• w trybie nieprzeziernym 0 W/m2

Żywotność • w trybie przeziernym 80 000 h
• w trybie nieprzeziernym bez ograniczeń

Transmisja światła
• ultrafiolet: ~1%
• podczerwień: ~40% w trybie nieprzeziernym absorbuje około 60% promieniowania IR przez co ogranicza   

nagrzewanie się pomieszczeń

Stopień ochrony IP 65

Zasilanie 230 V/50 Hz

Maks. przepuszczalność
światła w trybie
nieprzeziernym/
przeziernym

28/87 %

Funkcje dodatkowe
• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED**
• możliwość personalizacji koloru, wymiarów, nadruku

• możliwość personalizacji koloru, 
wymiarów, nadruku

PN-EN 60529; PN-EN 603350-2; PN-EN 12150-1+A1:2019-06; PN-EN ISO 12543-2:2011

* większe wymiary wymagają analizy technicznych możliwośći produkcyjnych
** dotyczy modelu V+ Glass 2500
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Rodzaj 
wyświetlacz Matrycowy Segmentowy OLED

Przekątna 
wyświetlacza 6,7’’ 4,2’’ 6’’

Rozdzielczość 160x60 px
40 
predefiniowanych 
segmentów

1080x2160 px

Interfejs 
komunikacji USB, SPI USB, SPI HDMI

Wymiary 
zewnętrzne 224x90x2,2 mm 117x48 mm 137x69 mm

Obszar 
aktywny 160x60 mm 105x25 mm 136x68 mm

Kąty widzenia

2 x 179o  
(dwie strony 
– podłoże jest 
transparentne)

2 x 179o  
(dwie strony 
– podłoże jest 
transparentne)

160o 

Napięcie 
zasilania 12 V DC 12 V DC 5 V DC

Pobierana moc max 36 W max 3 W 3 W

Model Kolorowy Monochromatyczny

Rozmiar wyświetlacza 31.2 cal

Rozdzielczość 
wyświetlacza 1280 x 720 px 2560 x 1440 px

Interfejs komunikacji USB, SPI

Obszar aktywny 691,2 x 388,8 mm 691,2 x 388,8 mm

Kąty widzenia 180⁰

Głębia w bitach 1-4 bit

Odcienie szarości 2-16

Format pliku BMP

Napięcie zasilania 12 V DC

Pobierana moc* 14 W 9,6 W

E-Display to elektroniczny wyświetlacz zmiennej treści. 
Urządzenie posiada szerokie możliwości zastosowania, dzięki 
całkowitej dowolności w wyświetlaniu treści i grafik. E-Display 
może pełnić zarówno funkcję informacyjną w miejscach 
komunikacji publicznej: przystanki, perony, dworce, lotniska, 
poprzez wyświetlanie rozkładów jazdy, czy planów lotów, 
ale także funkcję reklamową, wyświetlając różnego rodzaju 
reklamy, promocje i komunikaty wizerunkowe. Wyświetlacz 
posiada wiele wygodnych funkcjonalności, jak m.in. zdalna 
aktualizacja treści, możliwość sterowania za pomocą czujnika 
gestów oraz przycisku dotykowego, możliwość połączenia się  
z zewnętrznymi serwerami miejskimi (ZTM, PKP, etc.), możliwość 
zasilania z instalacji PV, szybki czas odświeżania (około 2s),  
a także zdalną komunikację poprzez sieć lokalną, USB i SPI.

Display Glass to transparentny wyświetlacz z możliwością 
wyświetlania treści i obrazu. Stanowi idealne rozwiązanie 
informacyjno-komunikacyjne do zastosowań we wszelkiego 
rodzaju środkach transportu zbiorowego, jak pociągi, tramwaje, 
autobusy etc. Wyświetlacz posiada wysoką widoczność nawet 
w warunkach dużego oświetlenia, a także szeroki kąt widzenia. 
Display Glass jest odporny na czynniki zewnętrzne, jak wysokie 
lub niskie temperatury, czy wilgotność. Wyświetlacz ma szerokie 
możliwości zaimplementowania różnorodnych komunikatów, 
treści, video i grafik.
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Szyba kwantowa - transparentna szyba wytwarzająca energię elektryczną. Kwantowa 
rewolucja w globalnym budownictwie.

Pojedyncza szyba laminowana | 1-komorowy oraz 2-komorowy zestaw szybowy z powłoką 
kwantową.

możliwość personalizacji
kształtu, kolorystyki 

i nadruku 

zeskanuj kod 
i sprawdź działanie 

Q Glass

Nowa era kwantowa

Szerokie możliwości zastosowania

Szyba kwantowa ML System 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. Szyby kwantowe ML System posiadają bardzo dobre 
parametry transmisji światła, przy zachowaniu wysokiego 
współczynnika izolacyjności termicznej, ograniczają 
przegrzewanie się pomieszczeń, a także efekt tzw. miejskiej 
wyspy ciepła (UHI). Produkty „Nowej Ery Kwantowej” to  przełom  
w bilansie energetycznym miast.

Fasady i ściany osłonowe  budynków
Przeszklenia dachowe (świetliki)
Szklane balustrady, ogrody zimowe
Szkła urządzeń mobilnych
Nietypowe projekty, 
np. szklane mosty, szklane schody, szklane podłogi
Zastosowanie specjalne
(medycyna, wojsko, lotnictwo)

Nowa Era Kwantowa

Max. wymiar 1 x 2 m

Sprawność od 30W/m2

QDSC Aktywna

Izolacja termiczna Ug od 0,4 W/m2K

Izolacja energetyczna g od 0,22

Przepuszczalność światła LT do 85% (dla laminatu)

Funkcje dodatkowe

• odporność na warunki 
atmosferyczne

• odporność na degradację
• wytrzymałość na uszkodzenia 

mechaniczne
• bezpieczeństwo użytkowania
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2D Glass posiada pasywną powłokę kwantową, która w przeciwieństwie do powłok aktywnych 
nie generuje energii elektrycznej z nasłonecznienia. 2D Glass sprawdza się w projektach 
architektonicznych w miejscach, gdzie zastosowanie szyb aktywnych energetycznie jest 
ograniczone lub wyłączone z powodów ekonomicznych. 

Nowa era kwantowa

2D Glass to innowacyjna szyba zespolona oparta o technologię 
powłok kwantowych, stosowanych jako powłoka selektywna 
(nieaktywna energetycznie). W odniesieniu do dotychczas 
stosowanych w branży szklarskiej szyb, 2D Glass poprawia 
parametry transmisji światła oraz izolacyjności termicznej 
i energetycznej, które stanowią odpowiedź na wymagania 
zawarte w aktualnych przepisach dotyczących izolacyjności 
okien i przeszkleń fasadowych. Dodatkowym atutem jest 
również znacząca poprawa parametrów mechanicznych 
oraz odporności na degradację i  starzenie się pod wpływem 
warunków atmosferycznych. Istotną cechą nowego produktu 
jest również zmniejszenie efektu soczewkowania, co wpłynie 
pozytywnie na środowisko, w szczególności w dużych miastach. 

Innowacyjna szyba zespolona

Max. wymiar 2000 x 4000 mm

Grubość pakietu 4/16/0,8/16/0,8/16/4   
(zestaw 3-komorowy)

Izolacja termiczna Ug < 0,5 W/ m2K

Solar factor g=0,22

Przepuszczalność światła Lt = min. 56%

Selektywność S=2.5

Funkcje dodatkowe Wysoka trwałość użytych powłok, 
pochłanianie zakresu IR

Parametry techniczne

Zespolenie 3-komorwe z powłoką selektywną
zeskanuj kod 

i sprawdź działanie 
2D Glass



18 | mlsystem.pl

FAKTY 
I LICZBY

O 
FIRMIE

ML System, Zaczernie, Poland 

ML System S. A.

ML System S.A. 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 piętnastu lat (zarejestrowanie działalności 
rok 2006) specjalizuje się w zakresie tradycyjnych i innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem,  
 jak i dystrybutorem. Od 2018 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Produkty BIPV od ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Firma jest liderem w swojej 
branży na polskim rynku. Ponadto, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do 
grona kluczowych producentów BIPV na świecie.

Linia produkcyjna szyb z powłoką kwantową

Fotowoltaiczne centrum badań i rozwoju

ML SYSTEM S.A. 

• Polski producent kompletnych systemów BIPV oferujący moduły, 
fasady wentylowane, żaluzje, systemy mocowań oraz automatykę

• Lider branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami w kraju 
oraz kluczowy producent BIPV na świecie

• Globalny producent szyb z powłoką kwantową
• Twórca innowacyjnych rozwiązań z 16 przyznanymi patentami  

i 6 zgłoszeniami patentowymi w toku
• 25 tys. m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej wraz  

z wysoce wyspecjalizowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym w 
Zaczerniu k. Rzeszowa

• Przewaga technologiczna, dzięki wysokim wydatkom inwestycyjnym
• Przewaga innowacyjna, dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze 

badawczo-rozwojowej
• Zaawansowana dywersyfikacja produktowa, branżowa  

i geograficzna

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ML SYSTEM

2021
5,5
tys. m2

2022
5,0
tys. m2 

2020
5,3
tys. m2 

2017 3,2 tys. m2

2015 6,0 tys. m2
Potencjał  20,0 tys. m2

Plan budynków ML System na dzień 31.12.2022
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mlsystem.pl

ML System
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie

tel: +48 17 77 88 266
e-mail: biuro@mlsystem.pl  

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 ii 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.

www.pl.linkedin.com/company/ml-system-sa


