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CAEN 2630
Fabricarea echipamentelor de comunicatii
Aceasta clasa include fabricarea echipamentelor de telefonie si de comunicatii de date utilizate
pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio si de
televiziune, si echipamente de comunicatii fara fir.
Aceasta clasa include:
fabricarea de echipament tip PBX
fabricarea de telefoane fara fir
fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare
fabricarea echipamentului telefonic si pentru fax, inclusiv a robotilor pentru telefon
fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punti, routere si porti
fabricarea antenelor pentru transmisie si receptie
fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu
fabricarea de echipamente tip pager
fabricarea telefoanelor celulare
fabricarea echipamentului mobil de comunicatii
fabricarea de echipament de studio si de transmisie pentru radio si televiziune, inclusiv a
camerelor de televiziune
● fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie
● fabricarea sistemelor de alarma impotriva efractiilor si de avertizare in caz de incendii, care trimit
semnale catre o statie de control
● fabricarea transmitatoarelor de radio si televiziune
● fabricarea dispozitivelor de comunicatii utilizand semnale infrarosii (de exemplu telecomenzi)
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Clasa CAEN 2630 exclude:
fabricarea componentelor si subansamblelor electronice utilizate in echipamentele de
comunicatii, inclusiv modemurile interne/externe, vezi CAEN 2612
● fabricarea placilor cu circuite imprimate asamblate, vezi CAEN 2612
● fabricarea de calculatoare si de echipamente periferice pentru acestea, vezi CAEN 2620
● fabricarea echipamentului audio si video de larg consum, vezi CAEN 2640
● fabricarea dispozitivelor GPS, vezi CAEN 2651
● fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi CAEN 2790
● fabricarea semafoarelor, vezi CAEN 2790
●
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