
Certificação de desempenho para equipamentos 
de iluminação voltados para uso em horticultura
Certificação de desempenho em iluminação 
de horticultura
No mercado de rápido crescimento da horticultura, a UL ajuda 
a liderar o caminho desenvolvendo diretrizes relacionadas ao 
desempenho, a confiabilidade e a sustentabilidade de produtos 
para iluminação de horticultura. O programa de certificação 
de iluminação de horticultura da UL consiste em fabricantes 
de produtos de iluminação que concordam em submeter seus 
produtos a avaliação de desempenho por parte de um terceiro 
independente, tanto no início como de forma contínua. Tais 
dados ficam disponíveis para consulta dos usuários finais 
(cultivadores, especificadores, designers etc.) na hora de 
escolherem os produtos adequados para suas necessidades de 
iluminação de horticultura.

A UL tem o compromisso de oferecer serviços e conhecimento 
aos fabricantes de produtos de iluminação de horticultura, 
e participa ativamente do desenvolvimento de padrões 
e métodos de teste específicos para horticultura para as 
associações do setor.

Teste de desempenho:

Utilizando esferas integradoras, goniofotômetros e 
espectrorradiômetros móveis, oferecemos um conjunto 
de relatórios específicos para aplicações em horticultura, 
incluindo a fotometria tradicional com métricas próprias 
de horticultura, além de medições em campo próximo para 
representar a intensidade na copa da plantação.

Recursos da S 8000 da UL:

• Apresenta aos fabricantes relatórios com resultados da 
avaliação

• Incluída na base de dados pesquisável Product iQ™ da UL
• Programa baseado na avaliação da certificação de 

desempenho em iluminação de horticultura S 8000 da UL
• Propicia o uso da Marca Aprimorada da UL
• Auxilia tanto especificadores quanto usuários finais 

no processo de escolha de produtos de alta qualidade 
para iluminação de horticultura para suas necessidades 
específicas

Deixe a UL trazer credibilidade 
para o desempenho do seu 
produto
Certificação de desempenho em iluminação de horticultura S 8000 da UL

https://www.ul.com/


Benefícios da S 8000 da UL:

• Traz credibilidade ao desempenho do seu produto
• Aumenta a confiança para ajudar os usuários finais em suas decisões de 

compras
• Garante a consistência do desempenho do seu produto
• Diferencia seu produto no mercado
• Possibilita que você utilize a Marca Aprimorada da UL

Serviços adicionais:

Nós também oferecemos os serviços da UL de verificação de declarações de 
marketing, uma avaliação objetiva e científica que confirma a exatidão das 
declarações de marketing.

Personalizada para as declarações de cada cliente, a Marca Verificada da UL 
fomenta a confiança nos consumidores de que as declarações de marketing de 
uma marca são exatas, verdadeiras e críveis. A UL oferece uma base de dados 
pesquisável de declarações verificadas, por marca, nome da empresa, nome do 
produto e identificadores únicos de declarações, que ajudam a diferenciar os 
produtos em um mercado repleto de opções.
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Para ver, mediante solicitação, webinars e outros recursos de 
horticultura gratuitos, acesse o nosso site UL.com/horticulturallighting 
ou entre em contato com a nossa equipe:
 
Américas: LightingInfo@UL.com
Europa: AppliancesLighting.EU@UL.com
GC: GC.LightingSales@UL.com
ANZ: CustomerService.ANZ@UL.com
ASEAN: UL.ASEAN.AHLSales@UL.com
Japão: ULJ.AHL@ul.com
Coreia: Sales.KR@UL.com
MEA: UL.MEA@UL.com
Sul da Ásia: Sales.IN@UL.com
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