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

PRODUTOS

Acumuladores de energia (bateria)

Cabos coaxiais (categoria III)

Acumulador de energia alcalino
Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário regulado
por válvula
Acumulador de energia alcalino estacionário regulado por
válvula
Cabo coaxial (exceto flexíveis – vide categoria I)
Cabo de fibras ópticas

Cabos telefônicos para o STFC (categoria Cabo OPGW
III)
Cabo telefônico par metálico (exceto XDSL – vide categoria I)
Fibra Óptica
Centrais de comutação

Central de comutação digital
Central de comutação e controle - ccc
Conector de blindagem (cbct/cbvt)
Conector para cabo telefônico
Conector para cabo coaxial
Conector para fibra óptica

Conectores

Caixa Terminal Óptica Aérea
Caixa Terminal Óptica Subterrânea
Conector de Fibra Óptica Reforçado
Conjunto de Emenda Aéreo para Cabos Ópticos
Conjunto de Emenda Subterrâneo não Pressurizado para
Cabos Ópticos
Equipamento para interconexão de redes
Equipamento de rede dados

Equipamentos para comunicação de dados Plataforma multi-serviço
Multiplexador de dados
Regenerador de Sinais SHDSL
Fios telefônicos

Fio telefônico DG
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Fontes CC

Fonte CC até 25 A

Módulos protetores

Módulo protetor
Multiplex de acesso dsl - dslam
Multiplex sdh – equipamento stm

Multiplex digital

Multiplex sdh – equipamento sdxc
Multiplex óptico wdm/dwdm
Multiplex pdh

Sistemas de retificadores
Splitter

Sistema de retificadores - SR1
Sistema de retificadores - SR2
Splitter para central telefônica

Terminais de linhas ópticas

Terminal de linha óptica
Terminal de linha óptica com multiplex integrado
Unidade retificadora

Unidades retificadoras

Unidade retificadora chaveada ventilação forçada
Unidade retificadora chaveada ventilação natural

Unidades de supervisão

Unidade de supervisão CA
Unidade de supervisão CC
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