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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

Certificado de Homologação
(Intransferível)
Nº 3964-14-6055
Validade: Indeterminada
Emissão: 31/12/2014
Solicitante:

Fabricante:

NEW PATHS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ACCELERATED CONCEPTS, INC

RUA BENEDITO ALVARENGA CARVALHO 91 PARQUE
RESIDENCIAL AQUARIUS

UNIT 9, SOUTH GATE EAST COMMERCIAL CENTRE 250 RD.
ROCKLEA. QLD 4106

12246-120 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SHERWOOD - AUSTRÁLIA

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações,
aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº 00084335 , emitido pelo OCD IBRACE - Instituto Brasileiro de Certificação. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida
somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serviço
ou aplicação a que se destina.
Tipo:
Equipamento de Rede de Dados - Categoria III
Modelo(s):
8300
Serviço/Aplicação:
Redes de Dados
Características técnicas básicas:
Equipamento utilizado em redes Ethernet.
Observações:
Este produto destina-se ao uso em ambientes corporativos, não sendo sua utilização destinada ao uso do público em
geral para acesso a serviço de telecomunicações de interesse coletivo.
Módulos de interface e protocolos de sinalização, especificados em documentos técnicos do produto, não estão cobertos
por este certificado, sendo obrigatória sua certificação e homologação, caso venham a ser fornecidos ou utilizados.
Constitui obrigação do fornecedor do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do
Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado,
assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.
As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de
Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração
Substituto
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