FIOS E CABOS

Certificação para Inmetro e Anatel
Desde 1894, nossa missão é trabalhar por um mundo mais seguro atuando em certificação de
produtos, elaborando normas técnicas, realizando ensaios e auditorias de fábrica, buscando
disponibilizar produtos seguros para uso nos mais variados ramos da indústria e do comércio, onde
quer que estes produtos sejam fabricados e consumidos. Sendo assim, produtos fabricados por mais de
66.000 empresas de 102 países ostentam a marca UL.
No Brasil, a UL é acreditada para emitir certificados ANATEL para fios e cabos de cobre e
fibras óticas, bem como certificação INMETRO para cabos de energia aplicados na instação
fixa e móvel, além de equipamentos para telecomunicação, executando a administração
total do processo de certificação incluindo análise documental, avaliação de relatórios de
ensaio e inspeções de fábrica (quando necessário).

Certificação Anatel
Para certificação ANATEL, a UL do Brasil oferece serviços que estão de acordo com três
modelos de certificação que compõem a Resolução 242 de 30 de Novembro de 2000,
em que estabelece os requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para
equipamentos de Telecomunicações divididos nas seguintes categorias:
• Categoria I - produtos finais destinados ao consumidor em geral, tais como:
telefones, conectores, aparelhos celulares e etc.
• Categoria II – radioelétrico para transmissão de sinais, incluindo-se antenas,
equipamentos de radiação restrita, transceptores e etc;
• Categoria III - equipamentos não enquadrados nas definições anteriores, cuja
regulamentação é necessária para garantir a interoperabilidade e confiabilidade das
redes de suporte aos serviços de telecomunicações, como cabos ópticos, splitters,
multiplex, rede de dados e etc.

Certificação Inmetro
Para a Certificação INMETRO, a UL do Brasil oferece serviços de certificação de acordo
com as portarias vigentes em que estão estabelecidos os requisitos para o Programa de
Avaliação da Conformidade para fios, cabos, cordões flexíveis elétricos e plugues, com foco
na segurança e desempenho, com o objetivo de reduzir o risco decorrente da utilização do
produto.

Certificação ULBR
Oferecemos certificação voluntária, baseadas em normas nacionais e internacionais que
agregam valor e ampliam o escopo de segurança do produto.
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