
 

Απαίηεζε δηεπαθήο ξαδηνεμνπιηζκνύ 2061 

πζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα Ελεξγά Ιαηξηθά Εκθπηεύκαηα νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηε δώλε ξαδηνζπρλνηήηωλ 401–406 MHz 

Υπνρξεωηηθέο (1–9) 

1 πρλόηεηα / Ζώλεο 401–406 MHz  

2 Ραδηνϋπεξεζία  

3 Εθαξκνγή Ελεξγά Θαηξηθά Εκθπηεύκαηα. Η θαηεγνξία 

απηή θαιύπηεη ην ηκήκα ξαδηνεπηθνηλωλίαο ηωλ 

ελεξγώλ εκθπηεύζηκωλ ηαηξηθώλ βνεζεκάηωλ, 

θαηά ηνλ νξηζκό ηεο νδεγίαο 90/385/ΕΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Θνπλίνπ 1990, γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηωλ λνκνζεζηώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ 

ζρεηηθά κε ηα ελεξγά εκθπηεύζηκα ηαηξηθά 

βνεζήκαηα θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο 

4 Δηαπινπνίεζε / δηακόξθωζε 25 kHz
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Μεκνλωκέλνη πνκπνί δύλαηαη λα ζπλδπάζνπλ 

πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζπλερόκελνπο δηαύινπο 

γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλνπ εύξνπο δώλεο έωο 

300 kHz ζηελ ππν-δώλε 402-405 MHz θαη έωο 

100 kHz ζηηο ππν-δώλεο 401-402 MHz θαη 405-

406 MHz 

Μεκνλωκέλνη πνκπνί είλαη δπλαηόλ λα 

ζπλδπάδνπλ παξαθείκελα θαλάιηα γηα απμεκέλν 

εύξνο δώλεο, αθόκα θαη κεγαιύηεξν ηωλ 300 

kHz, ζηελ ππν-δώλε 402-405 MHz κε 

πξνεγκέλεο ηερληθέο εμνκάιπλζεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακεο 

επηδόζεηο κε ηηο ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

ελαξκνληζκέλα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ 

εγθξηζεί κε βάζε ηελ νδεγία 1999/5/ΕΚ 

5 Μέγηζην όξην ηζρύνο εθπνκπήο 25 κW e.r.p.  

6 Καλόλεο θαηνρήο δηαύινπ Καλέλαο πεξηνξηζκόο ωο πξνο ηνλ θύθιν 

δξάζεο ζηελ ππν-δώλε 402-405 MHz 

Έωο 0,1% ζηηο ππν-δώλεο 401-402 MHz θαη 

405-406 MHz ή ελαιιαθηηθά ρξήζε 

κεραληζκνύ LBT
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 ρωξίο πεξηνξηζκό 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 θαη 

(2) ζε πεξίπηωζε πνπ ε ζπζθεπή ππόθεηηαη αθόκε 

θαη ζε παξεκβνιή πνπ πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο 

ιεηηνπξγίεο, δελ κπνξεί λα δεηεζεί πξνζηαζία από 

                                                
1  Η κενηρική ραδιοζστνόηηηα ηοσ πρώηοσ καναλιού βρίζκεηαι ζε απόζηαζη ίζη με ηο μιζό 

ηης διαπόζηαζης καναλιών από ηο ταμηλόηερο άκρο ηης ζώνης ραδιοζστνοηήηων.  
2 Listen Before Talk. 



ηελ παξεκβνιή 

Πιεξνθνξηαθέο (10–13) 

10 Υπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό 

ζπρλνηήηωλ 

 

11 Παξαπνκπέο ΕΝ 301 839, ΕΝ 302 537 

12 Παξαηεξήζεηο Η ιεηηνπξγία επηηξέπεηαη ζε εθαξκνγή ηεο  

παξαπνκπήο Ε23 ηνπ ΕΚΚΖΣ  

13 Αξηζκόο θνηλνπνίεζεο  

 

 


