
 

Απαίηεζε δηεπαθήο ξαδηνεμνπιηζκνύ 2051 

πζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθαξκνγέο επαγωγηθνύ βξόρνπ νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ ζηηο δώλεο ξαδηνζπρλνηήηωλ 9–59,750 kHz, 59,750–60,250 kHz, 60,250–70 kHz, 70–

119 kHz, 119–135 kHz, 135-140 kHz, 140-148,5 kHz, 148,5-5000 kHz, 400-600 kHz, 3155–3400 kHz, 

5-30 MHz, 7400–8800 kHz, 10200–11000 kHz, 26,957-27,283 kHz 

Υπνρξεωηηθέο (1–9) 

1 πρλόηεηα / Ζώλεο 9–59,750 kHz, 

59,750–60,250 kHz 

60,250–70,000 kHz 

70–119 kHz 

119–127 kHz 

127-140 kHz 

140,0-148,5 kHz 

148,5-5000 kHz 

400-600 kHz 

3155–3400 kHz 

5–30 MHz. 

7400–8800 kHz, 

10200–11000 kHz, 

26957–27283 kHz 

2 Ραδηνϋπεξεζία  

3 Εθαξκνγή Εθαξκνγέο επαγωγηθνύ βξόρνπ 

4 Δηαπινπνίεζε / 

δηακόξθωζε 

Δελ θαζνξίδεηαη δηαπόζηαζε θαλαιηώλ 

5 Μέγηζην όξην ηζρύνο 

εθπνκπήο 

9–59,750 kHz 72 dBµA/m ζηα 10 m  

59,750–60,250 kHz, 

70–119 kHz, 

127–140 kHz, 

26957–27283 kHz 

42 dBµA/m ζηα 10 m 

60,250–70,000 kHz 69 dBµA/m ζηα 10 m  

119–127 kHz 66 dBµA/m ζηα 10 m 

140,0–148,5 kHz 37,7 dBµA/m ζηα 10 m   

148,5–5000 kHz 

-15 dBµA/m ζηα 10 m γηα εύξνο δώλεο έωο 10 

kHz (Επηπιένλ ε ζπλνιηθή έληαζε πεδίνπ είλαη -

5 dBµA/m ζηα 10 m γηα ζπζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζε εύξε δώλεο κεγαιύηεξα από 10 

kHz) 

400–600 kHz
1
 -8 dBµA/m ζηα 10 m  

3155–3400 kHz 13,5 dBµA/m ζηα 10 m 

5–30 MHz 

-20 dBµA/m ζηα 10 m γηα εύξνο δώλεο έωο 10 

kHz (Επηπιένλ ε ζπλνιηθή έληαζε πεδίνπ είλαη -

5 dBµA/m ζηα 10 m γηα ζπζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζε εύξε δώλεο κεγαιύηεξα από 10 

kHz) 

7400–8800 kHz, 

10200–11000 kHz 
9 dBµA/m ζηα 10 m 

6 Καλόλεο θαηνρήο 

δηαύινπ 

Καλέλαο πεξηνξηζκόο ωο πξνο ηνλ θύθιν δξάζεο 

7 Ακθίδξνκε 

επηθνηλωλία / 

δηαρωξηζκόο 

Μνλόδξνκε 

8 Καζεζηώο 

αδεηνδόηεζεο 

Εμαίξεζε από αηνκηθή αδεηνδόηεζε 

9 Πξόζζεηεο βαζηθέο 

απαηηήζεηο 

Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ππόθεηηαη ζηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

(1) Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηδήκηα παξεκβνιή 

                                                
1 Δεν επιηρέπονηαι άλλες εθαρμογές εκηός από Επαγωγικές Εθαρμογές Ραδιοζστνοηικής 
Αναγνώριζης (RFID). 



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

πνπ πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο ιεηηνπξγίεο, δελ κπνξεί λα δεηεζεί 

πξνζηαζία από ηελ παξεκβνιή. 

Πιεξνθνξηαθέο (10–13) 

10 Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζρεδηαζκό 

ζπρλνηήηωλ 

 

11 Παξαπνκπέο ΕΝ 300 220
 

12 Παξαηεξήζεηο Η ιεηηνπξγία επηηξέπεηαη ζε εθαξκνγή ηωλ παξαπνκπώλ E1 θαη Ε6 ηνπ 

ΕΚΚΖΣ 

13 Αξηζκόο θνηλνπνίεζεο  

 


