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Organismo de Certificação / 

 Certification Body 
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Solicitante / Applicant 
 (609387)                                                

Conduspar Condutores Elétricos LTDA. 
R: Dr. Muricy - nº 4000 – Costeira 
83015-290 – São José dos Pinhais – PR - Brasil  
CNPJ: 79.327.649/0001-71 

  

Produto Certificado / Certified Product Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, 
isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre 
condutores 

  

Modelo - Tipo / Model - Type Cabos de potência unipolares com condutor em fios de cobre 
eletrolítico estanhado, encordoamento flexível classe 5 – conforme 
NBR NM 280; Isolação: composto poliolefínico termofixo livre de 
halogênios e Cobertura: composto poliolefínico termofixo livre de 
halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e 
intempéries. Seções: 4,0 mm²; 6,0 mm²; 10,0 mm²; 25,0 mm² e 35,0 
mm². 

  

Marca comercial / Trademark PROSOLAR FV - Conduspar 
  

Normas aplicáveis / Applicable standards EN 50618:2014 - Electric cables for photovoltaic systems –  
ABNT NBR 16612 - Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, 
não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 
kV C.C. entre condutores – Requisitos de desempenho. 

  

Relatório de Avaliação e Ensaios /  
Assessment and Test Report #  

BR4066/Volume 1/Seção 1 

  

Concessão Para /Consession for A empresa licenciada está autorizada a ostentar o Selo de 
Identificação de Conformidade da UL do Brasil Certificações 
neste certificado.The licensed company is authorized to bear the 
Conformity Identification Label of UL do Brasil Certificações on this 
certificate. 

  

Emissão / Date of issue 27 de Abril de 2017 / April 27, 2017 
Revisão / Revision date 07 de junho de 2021 / June 7, 2021 

Validade / Expire date 06 de junho de 2023 / June 6, 2023 
 
 
 

Pedro Mottola 
Program Owner 

 
 

 
 
 
UL do Brasil Certificações confirma que o produto está em 
conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias 
acima descritas.  
UL do Brasil Certificações confirms that the product is in compliance 
with the standards and certification Program or Decree above 
mentioned. 
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Fabricante / Manufacturer 

               (609387)                                                

Conduspar Condutores Elétricos LTDA. 
R: Dr. Muricy - nº 4000 – Costeira 
83015-290 – São José dos Pinhais – PR - Brasil  
CNPJ: 79.327.649/0001-71 

 
COMPONENTES CRÍTICOS / CRITICAL COMPONENENTS:  
 

Condutor de cobre eletrolítico / Electrolytic copper conductor;  
Composto poliolefinico termofixo livre de halogênios / Polyolefin thermoset compound halogen free; 

 
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 

 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis 

não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos 

específicos. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according 

to UL do Brasil Certificações procedures. 

 
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados 

na(s) unidade (s) fabril (is) mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the 
production site mentioned in this certificate 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar 

por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à 
continuidade da validade do certificado. 
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações 
must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about 
certificate force. 

 
 
Histórico de Revisões / Revision Description: 
 

07 de junho de 2021 / June 7, 2021 Renovação do Certificado / Certificate Renewal 

06 de maio de 2019 / May 06, 2019 
Renovação do Certificado e revisão da descrição normativa / 
Renewal of certificate and review of the normative description 

27 de abril de 2017 / April 27, 2017 Emissão inicial / Initial Issue 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review cancel and substitutes the previous ones 

 


