
Em que é que 
consiste a 
certificação 
UL?
A marca UL, certificação 
emitida pelos Underwriters 
Laboratories, é um dos 
símbolos com maior recon-
hecimento, certificando 
que um produto cumpre 
com garantia os padrões 
de segurança e qualidade 
dos produtos no Estados 
Unidos e no Canadá, isso 
faz com que seja altamente 
competitivo para a sua livre 
circulação nos mercados 
internacionais..

As certificações UL são de caráter voluntário; entretanto, pelo seu prestígio 
são consideradas necessárias para muitos produtos elétricos e eletrónicos, 
gerando confiança e tranquilidade para os consumidores. 

Quando encontramos um produto com certifição UL, significa que o laborató-
rio independente UL realiza de forma periódica e continuada auditorias aos 
fabricantes, e ensaios sobre amostras representativas tiradas do mercado 
desses produtos, verificando que cumpre satisfatoriamente com os requisi-
tos estabelecidos nas normas vigentes.

Dentro da certificação UL podemos distinguir principalmente duas marcas:

UL Listing:
Sendo aquela que se aplica aos produtos terminados e colocados no merca-
do para o seu uso final.

Recognised component:
Que é aplicado aos componentes que irão fazer parte de um produto poste-
riormente, tendo ambas o mesmo prestígio.

As marcas UL podem ir unidas a outras certificações de produto como as 
HAR, com isso conseguem-se produtos altamente competitivos em todos os 
mercados.
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No Cables RCT 
oferecemos-lhe as 
mais altas 
prestações.

Como fabricantes capazes de 
nos enfrentarmos aos mais 
altos desafios tecnológicos, 
dispomos de certificações UL 
para os cabos:

Estes cabos estão indicados para 
serem incorporados em equipa-
mentos que sejam comercializados 
em diferentes mercados, como o 
estado-unidense ou canadiano, 
garantindo a segurança exigida 
nesses países.
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Com esta certificação de grande 
exclusividade, o Cables RCT 
pretende facilitar aos seus clientes 
o acesso de forma local a mate-
riais das mais altas prestações.

UL Style 1007 UL Style 1569

Tri-Rated 
UL-CSA H07V2-U

Tri-Rated 
UL-CSA H07V2-K
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UL-CSA H05V2-K 

Tri-Rated 
UL-CSA H05V2-U


