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
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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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Categoria II
CATEGORIA II
FAMÍLIA

PRODUTOS

Amplificadores de potência RF

Amplificador de potência (exceto para estação terrena)
Antena direcional

Antenas

Antena omnidirecional
Antena para estação terrena
Equipamento de ondas portadoras
Radar
Repetidor (não TV)
Transceptor analógico troncalizado – base
Transceptor com espalhamento espectral
Transceptor digital
Transceptor digital troncalizado – base
Transceptor fixo AM
Transceptor fixo base rural
Transceptor fixo FM
Transceptor móvel AM

Equipamentos (não radiofusão)

Transceptor móvel FM
Transceptor para sistema automático de identificação
de navios
Transceptor portátil AM
Transceptor portátil FM
Transmissor de radiobaliza
Transmissor de radiochamada
Transmissor de radiofarol
Transmissor de supervisão e controle
Transmissor de telecomando
Transmissor de telemedição
Transmissor digital
Transmissor fixo AM
Transmissor fixo FM
Transmissor móvel AM
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Transmissor móvel FM
Modem para Transceptor Digital
Modulador Digital
Transceptor PLC – Faixa Estreita
Transmissor para o serviço avançado de mensagens
Todos os produtos contemplados pela resolução n° 506
exceto:
Telefone de assinante (sem cordão)
Equipamentos de radiação restrita

Telefone para ramal sem fio de CPCT
Transceptor com espalhamento espectral E
Transmissor de telecomando
Equipamentos Terminais IP (sem fio)
Conversor de canal de TV
Modulador de áudio e vídeo
Repetidor de TV

Equipamentos de radiodifusão - TV

Retransmissor de TV
Transceptor MMDS – retorno
Transmissor de televisão
Transmissor de televisão digital terrestre
Excitador de RF
Gerador de canal secundário (emissora FM)
Gerador de estereofonia (emissora FM)

Equipamentos de radiodifusão sonora

Transmissor de radiodifusão comunitária
Transmissor de radiodifusão sonora em FM
Transmissor de radiodifusão sonora em AM
Transmissor de autocine
Amplificador de potência

Equipamentos para estação terrena

Equipamentos para serviço auxiliar de
radiodifusão

Transceptores para estação rádio base

Conversor de subida
Modem
Transceptor (não SMM)
Transceptor para o serviço auxiliar de radiodifusão
sonora
Transmissor para o serviço auxiliar de radiodifusão
sonora
Transmissor para o serviço auxiliar de radiodifusão TV
Transceptor para estação rádio base
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(equipamento destinado a prover acesso aos serviços:
SMP,
SMC ou STFC sem fio).
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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
Caixa Terminal Óptica Aérea

Conectores

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

Fontes CC

Fonte CC até 25 A

Módulos protetores

Módulo protetor
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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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