
ADERE AOS PAINÉIS SOLARES 
MEO E COMEÇA JÁ A POUPAR



TEMOS A SOLUÇÃO IDEAL PARA TI

Monta tu mesmo! 
Tão fácil como ligar uma torradeira!

ENERGIA SOLAR DISPONÍVEL PARA TODOS! 

Contribuir para um mundo mais verde e ecológico e ainda poupar 
na fatura de eletricidade não tem de ser uma tarefa difícil.

Com o kit auto instalável começa já hoje a produzir a tua energia 
grátis, limpa e renovável através do sol.

Auto instalável
 em jardins, terraços ou chão

Desde 9,90€/mês  
50 meses s/ juros + entrada 99,90€

8% a 15%
Poupança média na fatura de eletricidade

Simula Descobre a 
poupança

Compra Recebe
comodamente

Começa a 
produção da 
tua própria

energia 

Estás a contribuir 
para um mundo 

mais verde  

Controla os 
consumos



INSTALA EM APENAS 4 PASSOS

   KIT AUTO INSTALÁVEL

Fácil Simples

PráticoRápido 

Acessível

Instalação em minutos. Comprova tu mesmo!

Se preferires podes adquirir os painéis fotovoltaicos 
com instalação realizada por técnicos especializados.

menos de 15 minutos.

   KIT COM INSTALAÇÃO ESPECIALIZADA



10 anos
Fabrico de painéis

2 anos
Instalação

25 anos
Produção de energia

10 anos
ConversoresGARANTIAS

Com a produção de um painel podes: 

A QUE EQUIVALE A ENERGIA PRODUZIDA POR UM PAINEL?



Controlo de produção

Consulta a qualquer momento o desempenho do teu painel em tempo real.

Tomada com ecrã de leitura

Serviço oferecido com a compra de 1 ou 2 painéis solares

Tomada inteligente com Mobile App gratuita 

Serviço oferecido com a compra de 3 ou mais painéis solares. 
Disponível em IOS e Android

És cliente MEO Energia?

Ao adquirires os painéis fotovoltaicos a MEO 
dá-te um desconto adicional de 50€.
Disponível para compras a prestações ou pronto pagamento. 

TODA A ENERGIA SOLAR NA PALMA DA MÃO

DESCONTOS PARA CLIENTES MEO ENERGIA

Solução para gestão do teu painel

-50€
Painéis solares fotovoltaicos



Compra disponível desde 169€
 
Com o apoio do Fundo Ambiental recebe até 2.500€ na compra dos painéis fotovoltaicos MEO.
Exemplo: Ao comprar 1 painel solar, se fores cliente MEO Energia, o valor é de 544,90€, 
com o apoio do Fundo Ambiental fica por apenas 168,34€.
.

Produz a tua própria energia elétrica 100% renovável 
e reduz a fatura de eletricidade!

Aproveita as horas de maior exposição solar e garante 
que os teus equipamentos elétricos estão a trabalhar 
durante esse mesmo período.

*Disponível apenas para compras a pronto pagamento

85%
RECEBE A DEVOLUÇÃO DE ATÉ

Do valor total sem IVA*

FUNDO AMBIENTAL – EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS 2021

COMO FUNCIONAM OS PAINÉIS?

3.
Esta energia é injetada na corrente da casa 
através da ficha ligada à tomada da casa.

2.
Os conversores transformam a energia solar em energia 
elétrica para que possa ser consumida em casa

1.
Os painéis captam 
a energia solar



CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

CARACTERÍSTICAS DO CONVERSOR

Potência 340Wp/painel

Tecnologia das células Monocristalina

Nº de células 120 células/painel

Dimensões

Peso 18,9 kg

1,68m x 1m

Cor da moldura Full Black

Potência de entrada 285Wp

Potência de saída nominal 250Wp

Eficiência de pico 95.4%

Eficiência média 94.1%

Avaliação à prova de intempéries IP 68

Dimensões (AxLxP – mm) 232 x 134 x 26

Peso 1.65Kg

CE - EN50438Certificação


