
 
Απαίηεζε δηεπαθήο ξαδηνεμνπιηζκνύ 105 

Με θαζνξηζκέλεο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο δώλεο ξαδηνζπρλνηήηωλ 

868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz, 869,7–870,0 MHz 

Υπνρξεσηηθέο (1–9) 

1 πρλόηεηα / 

Ζώλεο 

863,0–868,0 MHz 

868,0–868,6 MHz  

868,7–869,2 MHz 

869,4–869,65 MHz 

869,7–870,0 MHz 

2 Ραδηνϋπεξεζία  

3 Εθαξκνγή Με θαζνξηζκέλεο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (Δελ πεξηιακβάλνληαη 

εθαξκνγέο βίληεν) 

4 Δηαπινπνίεζε / 

δηακόξθωζε 

Σηε δώλε 869,4–869,65 MHz: γηα e.r.p 500 mW ε δηαπόζηαζε θαλαιηώλ 

είλαη 25 kHz.ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλνιηθή δώλε 

ξαδηνζπρλνηήησλ σο κνλαδηθνύ θαλαιηνύ δεδνκέλσλ πςειήο ηαρύηεηαο 

Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο δελ θαζνξίδεηαη δηαπόζηαζε θαλαιηώλ. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλνιηθή αλαθεξόκελε δώλε 

ξαδηνζπρλνηήησλ/ Οπνηαδήπνηε  δηακόξθσζε 

 

5 Μέγηζην όξην 

ηζρύνο εθπνκπήο 

863,0–868,0 MHz: 25 mW e.r.p (εμαηξνύληαη αθνπζηηθά θαη θσλεηηθά 

ζήκαηα) 

868,0–868,6 MHz: 25 mW e.r.p 

868,7–869,2 MHz: 25 mW e.r.p 

869,4–869,65 MHz, 500 mW e.r.p ή 25 mW e.r.p. (εμαηξνύληαη 

αθνπζηηθά θαη θσλεηηθά ζήκαηα) 

869,7–870 MHz 5 mW e.r.p. (εμαηξνύληαη αθνπζηηθέο εθαξκνγέο) ή 25 

mW e.r.p. (εμαηξνύληαη αθνπζηηθά θαη θσλεηηθά ζήκαηα) 

6 Καλόλεο θαηνρήο 

δηαύινπ 

Γηα όιεο ηηο δώλεο πιελ 

ηεο 869,7–870 MHz κε 

κέγηζηε ηζρύ 5 mW erp: 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο 

πξόζβαζεο ζην θάζκα θαη εμνκάιπλζεο 

παξεκβνιώλ νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακεο επηδόζεηο κε ηηο 

ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

ελαξκνληζκέλα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ 

εγθξηζεί κε βάζε ηελ νδεγία 1999/5/ΕΚ 

Ελαιιαθηηθά, θύθινο δξάζεο: 

863,0–868,0 MHz θαη 869,7–870 MHz: 

0,1% (δελ πεξηιακβάλνληαη αθνπζηηθά θαη 

θσλεηηθά ζήκαηα) 

868,0–868,6 MHz θαη 868,7–869,2 MHz: 

1% (ή 0,1% εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη 

αθνπζηηθά θαη θσλεηηθά ζήκαηα) 

869,4–869,65 MHz: 10% (ή 0,1% εάλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη αθνπζηηθά θαη θσλεηηθά 

ζήκαηα) 

Γηα ηε δώλε 869,7–870 

MHz κε κέγηζηε ηζρύ 5 

mW erp. 

Επηηξέπνληαη θσλεηηθέο εθαξκνγέο κε 

πξνεγκέλεο ηερληθέο πεξηνξηζκνύ (εμαηξνύληαη 

αθνπζηηθέο εθαξκνγέο) 

7 Ακθίδξνκε 

επηθνηλωλία / 

δηαρωξηζκόο 

Ακθίδξνκε/Μνλόδξνκε  

8 Καζεζηώο Εμαίξεζε από αηνκηθή αδεηνδόηεζε 



αδεηνδόηεζεο 

9 Πξόζζεηεο 

βαζηθέο 

απαηηήζεηο 

Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππόθεηηαη ζηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

(1) Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηδήκηα παξεκβνιή θαη 

(2) ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή ππόθεηηαη αθόκε θαη ζε παξεκβνιή πνπ 

πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο ιεηηνπξγίεο, δελ κπνξεί λα δεηεζεί πξνζηαζία από ηε 

παξεκβνιή 

Πιεξνθνξηαθέο (10–13) 

10 Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκό ζπρλνηήησλ 

 

11 Παξαπνκπέο ΕΝ 300 220 

12 Παξαηεξήζεηο Η ιεηηνπξγία επηηξέπεηαη ζε εθαξκνγή ηεο  παξαπνκπήο Ε27 β 

ηνπ ΕΚΚΖΣ 

13 Αξηζκόο θνηλνπνίεζεο  

 
 


