


Over Autarco

Autarco is ‘s werelds eerste merk complete PV systemen met een unieke niet-goed-geld-terug kWh-garantie. We bieden een helder aanbod

zonder het risico en de complexiteit van componentmerken. Autarco levert alle componenten voor een perfect werkend systeem onder één

merk:

– Zonnepanelen

– Omvormers

– Montagematerialen

– Kabels

– Connectoren

– Monitoring

– Smart Home



Autarco’s waardeketen

EindgebruikerDistributeur
Retailer /

Installateur

Autarco



Traditionele waardeketen

Eindgebruiker

Panel factory 
merk A
Panel factory 
merk APaneel merk

Panel factory 
merk A
Panel factory 
merk AOmvormer merk

Panel factory 
merk A
Panel factory 
merk AMontage merk

Distributeur
Retailer /

Installateur



kWh garantie

Na installatie registreert een dealer elk systeem dat volledig is samengesteld uit Autarco

producten. Omdat Autarco volledige controle heeft over de supply chain en exact weet wat

er is geïnstalleerd, waar het is geïnstalleerd en hoe het is geïnstalleerd, kan Autarco een

unieke kWh-garantie bieden die de consument ontvangt in de vorm van een certificaat.

Na registratie wordt elk PV-systeem verbonden aan onze servers via het internet, waardoor

energie output in real-time beschikbaar is. Als de totale gegenereerde kWh lager uitvalt dan

de gegarandeerde opbrengst op het certificaat, dan krijgt de eindgebruiker het verschil

van ons terug ter waarde van een van tevoren vastgelegd tarief.



Smart Home - Monitoring

Autarco introduceerde in 2015 zijn innovatieve Smart Home Monitoring hardware om retailers te ondersteunen bij het benutten van business

kansen. Daarnaast voorkomt dit platform problemen die dealers ervaren met traditionele monitoring systemen via LAN, powerline, 3G of Wi-

Fi systemen.



Smart Home – Monitoring

Het Autarco Smart Home PV monitoring systeem is een betrouwbare, betaalbare en eenvoudig te installeren oplossing die effectieve

monitoring ondersteunt. De installateur heeft door de Z-Wave communicatiestandaard minder gedoe en tegelijkertijd biedt het meer

flexibiliteit dan andere monitoringsystemen.

Voordelen

– Inzicht in de totale systeemopbrengst

– Eenvoudige integratie van energiebesparende producten, bijv. batterijladers

– Smart Home capaciteit klaar voor toekomstige uitbreidingen

– Plug & Play installatie (met één druk op de knop)

– Beveiligde Z-Wave draadloze connectie voor M2M communicatie

– Geen gedoe met lokale router Wi-Fi instellingen

– Inzicht in de net consumptie (bijv. via P1 poort)

– Geen problemen wanneer klant van internetprovider veranderd

– API is beschikbaar om data monitoring in een interface van dealer te voorzien



my.Autarco 

In de my.Autarco omgeving kan de eindgebruiker de opbrengst controleren en beheren via Helder Monitoren. De  app geeft het

stroomverbruik en de opgewekte energie weer. Autarco biedt resellers de mogelijkheid om onze gegevens weer te geven in een eigen

omgeving met eigen merkuitstraling om een sterke relatie met de eindgebruiker te onderhouden.



Smart Home – The Future



Autarco wereldwijd

Autarco heeft kantoren in Nederland, Shanghai, Hong Kong, Londen en Sydney, productielokaties in China, Bulgarije, Polen en Indonesië en

distributiecentra in China, Nederland en Groot-Britannië. Op deze manier kunnen we de grootste duurzame energiemarkten ter wereld

bedienen. 
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