Lista de Equipamentos Passíveis de Homologação Anatel
Categoria I
CATEGORIA I
FAMÍLIA

PRODUTOS

Baterias de lítio

Bateria de lítio utilizada em telefone celular

Carregadores

Carregador para telefone celular

Centrais privadas de comutação telefônica

Central privada de comutação telefônica - CPCT

Cabos coaxiais (categoria I)

Cabo coaxial flexível
Cabo Híbrido Coaxial Flexível
Cabo UTP

Cabos para transmissão de dados(*)

Cabo STP
Cabo de Manobra
Cabo Telefônico XDSL (par metálico)

Cabos Telefônicos para o STFC (categoria I) Cabo CI
Cabo CCI
Alarme para linha telefônica
Aparelho para telefonista
Bloqueador de chamada telefônica
Identificador de chamada telefônica
Filtro ADSL – Microfiltro e Splitter Residencial
Equipamentos terminais (exceto ETAs,
modems, CPCTs e telefones), equipamentos Filtro ADSL – Splitter para Telefonia Pública
terminais IP, equipamentos ópticos passivos e
Secretária eletrônica
telefones.
Terminal de rede RDSI
Equipamento Terminal de Usuário de TV por Assinatura:
Cabo, MMDS e Satélite
Equipamento Terminal de Usuário para TV Digital
Terrestre
Telefone IP
Equipamentos terminais ip (com fio e sem fio) ATA – Adaptador para Telefone Analógico
Equipamento para Telecomunicações com Interface USB
Estações terminais de acesso

Estação terminal de acesso
(equipamento destinado a proporcionar acesso aos

Master Certificações – (19) 2121-9946 / (19) 3241-7580 – www.master.org.br
Este documento contém informações confidenciais de propriedade da MASTER CERTIFICAÇÕES
e não podem ser usadas, divulgadas ou reproduzidas sem autorização legal.
Cópias impressas deste documento não são controladas e podem não estar na versão atual.

serviços: SMP, SMC ou STFC sem fio).
Fios telefônicos

Fio telefônico interno

(exceto fdg)

fio telefônico externo
Equipamento de fac-símile
Modem analógico
Modem banda básica
Modem bi-canal

Modems

Modem digital XDSL
Modem para TV a Cabo (Cable Modem)
Conversor para TV a Cabo (Set-top Box)
Modem PLC (Power Line Communications)
Telefone de assinante
Telefone de assinante (sem cordão)
Telefone de uso público (TUP)
Sistema de ramal sem fio de CPCT

Telefones (serviço fixo)

Telefone de uso público adaptado para surdos (TPS)
Terminal de Acesso Público (TAP)
Terminal de telecomunicações para surdos (TTS)
Terminal de telecomunicações para surdos para aplicação
no ambiente do assinant (TTS-A);
Telefone móvel celular

Telefones (serviços móveis)

Telefone móvel por satélite
Terminal de Uso Coletivo para o SMP
Transceptor analógico troncalizado – móvel
Transceptor analógico troncalizado – portátil

Transceptores

Transceptor digital troncalizado – móvel
Transceptor digital troncalizado – portátil
Transceptor fixo assinante rural
Transceptor plc (power line communications)
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