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kWh-garantie
In de wereld van zonne-energie zijn talloze voorbeelden te 
vinden van componentgaranties die in de praktijk eigenlijk loze 
marketingbeloftes zijn. ‘Vijfentwintig jaar lineaire zonnepa-
neelvermogensgarantie’ of ‘98% omvormer efficientie’ zijn daar 
twee voorbeelden van. Deze “garanties” zijn niet te controleren 
na installatie. Uw investering loopt op die manier een aanzienlijk 
risico.

Autarco heeft controle over het complete systeem en de 
opbrengst. Autarco biedt om die reden een niet-goed-geld-terug 
kWh-garantie tot tien jaar. In de vorm van een certificaat ziet u 
precies hoeveel uw systeem gegarandeerd gaat opwekken. Al 
onze systemen worden pro-actief gemonitord door zowel uw 
installateur als Autarco zelf. Wordt er minder kWh opgewekt dan 
er op voorhand is gegarandeerd, dan keert Autarco het verschil 
in euro’s per gemiste kWh aan u uit. U ontvangt deze garantie 
zwart op wit. Resultaat: uw investering loopt met Autarco geen 
enkel risico. 

Eén merk, één oplossing

Autarco is ’s werelds eerste merk complete zonne-energiesystemen. Waar andere zonne-energiesystemen zijn 
opgebouwd uit meerdere componentmerken is een Autarco systeem integraal ontworpen met alle onderdelen vervaar-
digd door hetzelfde merk.  Uw dealer levert dus één systeem onder één naam, waardoor u zich geen zorgen hoeft te 
maken over een eventuele mismatch tussen verschillende onderdelen.  Dit biedt u talloze voordelen die component-
merken niet kunnen bieden zoals onze kWh-garantie en het standaard geïntegreerde Autarco Smart Home.

Elk systeem is op maat gemaakt op basis van uw wensen 
en wordt geleverd inclusief:

-  Zonnepanelen
-  Omvormers
-  Montagesysteem
-  Kabels en connectoren
-  Autarco Smart Home platform
-  Autarco Smart Monitoring

Het totaalsysteem is klaar voor 
toekomstige uitbreidingen, zoals een batterij-opslag.



Autarco Smart Home
Een Autarco zonne-energiesysteem kan meer dan energie opwekken. In alle systemen is standaard Autarco Smart Home 
geïntegreerd. Dit platform maakt het mogelijk om elektronische apparaten met elkaar te laten communiceren.  Met 
behulp van slimme sensors stelt Autarco Smart Home u in staat om eindeloos veel uitbreidingen toe te voegen op het 
gebied van energiemanagement en home automation toepassingen. U kunt uw eigen slimme huis ontwerpen, precies 
zoals u dat wilt. 

Autarco lanceert in de nabije toekomst energiegerelateerde producten zoals Climate, Hot Water, Battery en Control. Met 
Autarco wordt energie besparen een boeiende uitdaging. Geen enkel ander merk biedt u deze belangrijke stap op weg 
naar een duurzamere wereld. 

Comfort
Besparen betekent niet langer minder comfort. Dankzij slimmer gebruik van uw energie 
verhoogt u juist het comfort van uw woning en betaalt u minder.

Besparen
Door Autarco Smart Monitoring wordt u getriggerd uw energieverbruik aan te passen aan de 
opbrengst van uw zonne-energiesysteem.

Klaar voor de toekomst
Wilt u een batterij toevoegen aan uw slimme huis? Geen probleem. Dankzij de veelzijdige 
bedieningsopties bent u klaar voor de toekomst.

Eindeloze mogelijkheden
Dankzij het gebruik van Z-wave als communicatiestandaard in 
Autarco Smart Home kunnen alle Z-wave apparaten worden 
aangestuurd.



Wereldwijde innovator

Service en support

Contact

Autarco is opgericht nadat de oprichter jarenlange ervaring had opgedaan als inkoper van zonne-energiecomponenten 
in China. Hij zag de enorme kans voor een merk dat daadwerkelijk meerwaarde biedt in de keten en zich niet alleen richt 
op het kleinere plaatje. Autarco kende een vliegende start en heeft inmiddels wereldwijde kantoren en voorraadpunten 
over de hele wereld en een sterk groeiend distributienetwerk.

Een integraal ontworpen zonne-energiesysteem is een betrouwbaar totaalproduct. Autarco systemen worden bovendien 
alleen verkocht door de meest professionele zonne-energiebedrijven met ervaren installatieteams. Mocht er zich 
onverhoopt toch een probleem voordoen, dan lost uw installateur dit zo snel mogelijk op. Onze dealers kennen de weg 
naar onze one-stop-shop supportdesk waardoor uw systeem binnen no-time weer optimaal voor u presteert. 

Bent u overtuigd van de voordelen van Autarco? Vraag 
dan vandaag nog een offerte op maat aan bij uw lokale 
Autarco-dealer.

www.autarco.com

Dealer:
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Een Autarco zonne-energiesysteem is het eerste slimme deel van uw huis. In Autarco Smart Monitoring ziet u heel overzichtelijk uw 
opbrengst en totaalverbruik. Geen enkel ander zonne-energiemerk biedt u de mogelijkheid om uw totaalverbruik in te zien. Omdat 
zowel opbrengst als verbruik wordt getoond, wordt u uitgedaagd uw energieverbruik af te stemmen op de opbrengst van uw 
zonne-energiesysteem. Gevolg: u kunt slimme keuzes maken en daardoor besparen op uw energierekening. Autarco Smart Home 
communiceert op basis van het veilige Z-Wave signaal, dat dezelfde encryptie gebruikt als voor online bankieren. 


