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Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v
názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou
ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za
harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato
norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 751 V1.2.1:2002 do soustavy
norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 751 V1.2.1 z května 2003 převzala ETSI EN 301 751 V1.2.1:2002
schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá
překladem.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 09-03-1999, o rádiových a
telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je
tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
rádiová a na telekomunikační koncová zařízení v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 03-05-1989, o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením
vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19-02-1973, o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých mezích napětí. V České
republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. v platném
znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22-06-1998, stanovující postup pro
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice
zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti
technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Citované normy

ETSI EN 300 197 V1.6.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 197 V1.6.1 (87 8513) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících
na 32 GHz a 38 GHz

ETSI EN 300 198 V1.5.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 198 V1.5.1 (87 8514) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících
na 23 GHz

ETSI EN 300 407 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 407 V1.3.1 (87 8540) Pevné rádiové systémy -



Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů
pracujících na 55 GHz

ETSI EN 300 234 V1.3.2 zavedena v ČSN EN 300 234 V1.3.2 (87 8523) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1xSTM-1 a
pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

ETSI EN 300 408 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 408 V1.3.1 (87 8526) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a
analogových obrazových signálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 58 GHz, u nichž se
nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

ETSI EN 300 430 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 430 V1.4.1 (87 8561) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1,
pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz
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ETSI EN 300 431 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 431 V1.4.1 (87 8528) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v
kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

ETSI EN 300 630 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 630 V1.3.1 (87 8541) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v
kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

ETSI EN 300 631 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 631 V1.2.1 (87 8548) Pevné rádiové systémy -
Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi
dvěma body

ETSI EN 300 633 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 633 V1.3.1 (87 8544) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi
dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

ETSI EN 300 639 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 639 V1.3.1 (87 8536) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech
13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při
křížové polarizaci

ETSI EN 300 786 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 786 V1.3.1 (87 8557) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech
13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

ETSI EN 300 833 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 833 V1.4.1 (87 8565) Pevné rádiové systémy -
Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz
až 60 GHz mezi dvěma body

ETSI EN 301 127 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 127 V1.3.1 (87 8580) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do
2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou



polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

ETSI EN 301 128 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 128 V1.2.1 (87 8566) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s
nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

ETSI EN 301 216 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 216 V1.2.1 (87 8572) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou
a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz.

ETSI EN 301 277 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 277 V1.2.1 (87 8574) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1,
pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

ETSI EN 301 387 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 387 V1.2.1 (87 8571) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s
nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

ETSI EN 301 669 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 669 V1.2.1 (87 8578) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve
dvou 40 MHz kanálech nebo 2 x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

ETSI EN 301 461 V1.3.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 461 V1.3.1 (87 8581) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-
1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu
(CCDP)

ETSI EN 301 126-1 V1.1.2 zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-1 V1.1.2 (87 8568) Pevné rádiové
systémy - Zkoušení shody - Část 1: Zařízení mezi dvěma body - definice, všeobecné požadavky a
zkušební postupy

ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.1 (87 8568) Pevné rádiové
systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a
zkušební postupy
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ETSI EN 301 390 V1.1.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 390 V1.1.1 (87 8584) Pevné rádiové systémy -
Systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Rušivé emise a odolnost přijímače na
vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

ETSI EG 201 399 V1.1.1:2000 nezavedena

ETSI TR 101 506 V1.1.1 nezavedeno

Doporučení ITU-R F.746 nezavedeno

ETSI EN 300 385 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 385 V1.2.1 (87 5045) Elektromagnetická
kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pevných
rádiových spojů a přidružených zařízení



ETSI EN 301 786 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 786 V1.2.1 (87 8589) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů
pracujících na 52 GHz

ETSI EN 301 787 V1.1.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 787 V1.1.1 (87 8589) Pevné rádiové systémy -
Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0
pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz

Doporučení CEPT/ERC/REC 12-09 nezavedeno

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-R a CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a
pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM,
jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro účely této normy se pro anglické termíny „co-polarization“ a „cross-polarization“ a pro termíny z
nich odvozené používají české ekvivalenty „souhlasná polarizace a „křížová polarizace“, které v českém
jazyce přesněji vyjadřují vzájemnou polohu anténních systémů při měřicích uspořádáních a postupech,
odlišně od ČSN IEC 50 (712) ze srpna 1995 (v níž jsou obecně pro předmětné termíny použity české a
kombinované ekvivalenty „shodná polarizace“ a „ortogonální polarizace“). Kromě toho jsou předmětné
české termíny, použité v této normě, již normalizovány ve vydaných ČSN ETSI EN a ČSN ETS.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla
vydána technickou komisí „Přenos a multiplexování“ (TM) Evropského ústavu pro telekomunikační
normy (ETSI) v listopadu 2002.

Upozornění na národní poznámky

Národní poznámka uvedená u tabulky 2 upozorňuje na nesoulad v částech názvů uvedených v této
tabulce oproti názvům uvedeným v kapitole 2. Národní poznámka v článku 3.1 upozorňuje na
přesnější definici vysokofrekvenčního kanálu zavedenou v jiné ČSN.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických
termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: TENOR, IČ 64924327, Lucie Krausová

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák
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Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual
Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv,
pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314:
„Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k
normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na sí»ovém
serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření
ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných
autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na sí»ovém serveru ETSI),
která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva
Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla
vypracována technickou komisí ETSI Přenos a multiplexování (TM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice
Rady 98/34/EC (včetně změn) [30], stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických
norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou, na niž bude publikován odkaz v
Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského
parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a
vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Technické specifikace vztahující se ke Směrnici 1999/5/EC [1] se uvádějí v příloze A.

Tato druhá verze je určena k zapracování, v rámci rozsahu a použitelnosti podle Směrnice R&TTE [1],
této harmonizované EN, některých nových norem výrobků a revizím již zahrnutých norem výrobků.
Byly vytvořeny TC-TM v následnosti na požadavky trhu poté, co OJ vydal první verzi V1.1.1.

Pro systémy, které již byly pokryty předchozí verzí této normy, byly touto druhou verzí stanoveny
pouze shodné nebo technicky ekvivalentní požadavky. Proto se pouze z přísně technického úhlu



pohledu předpokládá, že zařízení již vyhovující předchozí verzi nebude vyžadovat opětné zjiš»ování
základních požadavku v souladu s touto druhou verzí. Právní důsledky aktuálního prohlášení o shodě a
označování zařízení nejsou řešeny předmětem použití této normy.

Dále bylo zahrnuto odůvodnění, aby byly podporovány některé pozice, všeobecně sdílené společnou
Pevnou službou, v některých oblastech, které nejsou ještě plně vyjasněny vzhledem k jejich použití a
vztahu k zavedení Směrnice R&TTE [1]. Toto bylo provedeno s úmyslem alespoň zachovat všeobecné
porozumění těmto otázkám, a to v duchu zachování spravedlivé úrovně tržní konkurence.

Data zavádění na národní úrovni
Datum převzetí této EN: 1. listopad 2002
Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa): 28. únor 2003
Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e): 31. srpen 2003
Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow): 28. únor 2005
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Úvod
Na digitální rádiové systémy pevné služby používané v evropských zemích se v současné době
odkazuje relativně značné množství specifických norem ETSI.

Tyto EN obsahují jiné požadavky, které ačkoli se nepovažují za základní ve smyslu Směrnice R&TTE
[1], jsou přesto dobrovolně aplikovatelné podle běžného významu v rámci ETSI pro zajištění správné
funkce a ovladatelnosti digitálních pevných rádiových systémů (DFRS).

Tyto normy, jak pro systémy mezi dvěma body, tak od bodu k více bodům, pokrývají velmi široký
rozsah kmitočtových pásem emisí, provozních kapacit, odstupu kanálů a formátů modulace, které
jsou pro systémy mezi dvěma body, jež jsou předmětem této EN, uvedeny souhrnně obvyklým
způsobem v tabulce 1.

Tabulka 1 - Parametry digitálních pevných rádiových systémů (DFRS)

Parametr Rozsah
Kmitočtová pásma pod 1 GHz do 58 GHz
Provozní kapacity od 9,6 kbit/s do 622 Mbit/s
Odstupy kanálů od 25 kHz do 112 MHz
Formáty modulace od 2 stavů do 512 stavů (stavy amplitudy a/nebo fáze a/nebo

kmitočtu)
Typická použití SPOJENÍ MEZI DVĚMA BODY (P-P):

dálkové (svazkové), venkovské a městské spoje s
nízkou/střední/vysokou kapacitou
SAMOSTATNÉ ANTÉNY:
pro všechna dříve uvedená použití, pokud se nepoužijí vestavěné
antény

Mnoho těchto norem se vytváří pro podobné systémy, které mají různé parametry kapacity a
účinnosti spektra pro použití v různých uspořádáních vysokofrekvenčních kanálů, jak je znázorněno v



tabulce 1. Očekává se, že v budoucnosti budou vyvíjeny další normy pro pokrytí vznikajících
technologií a/nebo nových kmitočtových pásem.

Všechny tyto systémy jsou značně podobné v „principech parametrů“, ale kromě několika společných
horizontálních parametrů se liší v „požadovaných číselných hodnotách“.

Tato norma pro systémy mezi dvěma body obsahuje pouze jevy vztahující se k základním
požadavkům článku 3.2 Směrnice R&TTE [1] a udává odkazy na příslušné články v normách ETSI na
výrobky, které obsahují aktuální číselné hodnoty a příslušné zkušební metody pro uvedení shody
se základními požadavky.

Kde je to vhodné, uvádějí se přímo některé horizontální požadavky.

Volba jevů vztahujících se k základním požadavkům byla založena na návodu uvedeném v EG 201 399
[27] a na specifické analýze DFRS uvedené v TR 101 506 [28].

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna
rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v
této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.
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Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE [1]

Levý okraj obrázku 1 uvádí různé dílčí články článku 3 Směrnice R&TTE [1].

Pro článek 3.3 jsou uvedeny různé vodorovné rámečky. Vytečkované obrysy znamenají, že v době
vydání této normy musí Komise ještě přijmout základní požadavky v těchto oblastech. Pokud se
takovéto základní požadavky přijmou a pokud budou použitelné, pak odůvodní jednotlivé normy,
jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně specifikován funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky uvádějí normy podle článku 3.2 pro využívání rádiového spektra rádiovými zařízeními.
Rozsahy platnosti těchto norem jsou specifikovány buď kmitočtem (obvykle v případě, kdy jsou
harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

Pro článek 3.1b uvádí obrázek EN 301 489, vícedílnou normu EMC na výrobky pro rádiová zařízení



používaná podle Směrnice EMC [2].
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Pro článek 3.1a uvádí obrázek existující normy bezpečnosti v současné době používané podle
Směrnice LV [3] a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se
rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Spodní část obrázku uvádí vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým
zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením,
nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma
podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky
podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení zahrnuto v rozsahu platnosti odpovídající
normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE
[1] pokryty řadou norem.

Zásada modularity byla přijata proto, že:

-      minimalizuje počet potřebných norem; poněvadž zařízení může ve skutečnosti mít více
rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci
funkcí, která může v zařízení nastat;

-      poskytuje prostor pro doplnění norem:

-    podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-    podle článku 3.3, pokud Komise přijme nutná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem,
které jsou již vydány;

-      objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého
prostředku posuzování shody.
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1 Rozsah platnosti
Tato norma platí pro následující typy digitálních pevných rádiových systémů (DFRS):

1)    systémy mezi dvěma body pro provoz v kmitočtových pásmech, které vyžadují koordinaci;

2)    systémy mezi dvěma body pro provoz v kmitočtových pásmech, které nevyžadují koordinaci;

3)    antény pro DFRS mezi dvěma body.

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE),
který stanoví že „…rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum
přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technické prostředky umístěné na oběžné dráze, aby
se zabránilo škodlivé interferenci“.



K této normě se mohou navíc pro zařízení náležející do rozsahu platnosti této normy vztahovat jiné
EN, které specifikují technické požadavky ve vztahu k základním požadavkům podle jiných částí
článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA 1 Seznam těchto norem je uveden na internetové adrese ETSI
http://www.newapproach.org.
Tabulka 2 uvádí souhrn norem ETSI, které jsou použitelné pro DFRS mezi dvěma body a ze kterých
byly získány technické parametry v tomto dokumentu.
POZNÁMKA 2 Třetí číslice čísla verze EN se nepovažuje za podstatnou pro účely datovaných odkazů,
protože technické pracovní postupy ETSI ji vyhrazují pro zpracovatelsky pozměněné verze, čímž se v
těchto verzích neovlivňují technické parametry.

Tabulka 2 - Použitelnost této normy pro zařízení uvedená v rozsahu platnosti norem ETSI1)

Normy zařízení
Číslo odkazu
na normu ETSI

Verze Název Provozní
kmitočtová pásma
pevné služby
(poznámka 1)

Odstup
kanálů
MHz

EN 300 197 [4] V1.6.b Parametry rádiových
systémů pro přenos
digitálních signálů pracujících
na 32 GHz a 38 GHz

32 GHz a 38 GHz 3,5 až 56

EN 300 198 [5] V1.5.b Parametry rádiových
systémů pro přenos
digitálních signálů pracujících
na 23 GHz

23 GHz 3,5 až 56

EN 300 234 [7] V1.3.b Vysokokapacitní digitální
rádiové systémy přenášející
signály 1 x STM-1 a pracující
v kmitočtových pásmech s
kanálovým rozestupem okolo
30 MHz a střídáním
polarizace

kterékoliv od 4 GHz do
15 GHz

28 až 30

EN 300 407 [6] V1.3.b Parametry digitálních
rádiových systémů pro
přenos digitálních signálů
pracujících na 55 GHz

55 GHz 14 až 140

EN 300 408 [8] V1.3.b Parametry digitálních
rádiových systémů pro
přenos digitálních signálů a
analogových videosignálů,
pracujících okolo 58 GHz, u
nichž se nepožaduje
koordinace kmitočtového
plánování

58 GHz 50 a 100

(pokračování)
_______________

1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Uvádí se jen specifická část názvu normy.
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Tabulka 2 (pokračování)

Normy zařízení
Číslo odkazu
na normu ETSI

Verze Název Provozní
kmitočtová pásma
pevné služby
(poznámka 1)

Odstup
kanálů
MHz

EN 300 430 [9] V1.4.b Parametry rádiových
systémů pro přenos
digitálních signálů STM-1
pracujících v kmitočtovém
pásmu 18 GHz s odstupem
kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

18 GHz 27,5 a 55

EN 300 431 [10] V1.4.b Parametry rádiových
systémů pro přenos
digitálních signálů pracujících
v kmitočtovém rozsahu 24,5
GHz až 29,5 GHz

26 GHz a 28 GHz 3,5 až 56

EN 300 630 [11] V1.3.b Nízkokapacitní digitální
rádiové systémy pracující
mezi dvěma body v
kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

1,4 GHz 0,025 až
3,5

EN 300 631 [12] V1.2.b Antény pro pevné rádiové
systémy pracující v pásmu 1
GHz až 3 GHz mezi dvěma
body

kterékoliv od 1 GHz do
3 GHz

N.A.

EN 300 633 [13] V1.3.b Digitální rádiové systémy s
nízkou a střední kapacitou
pracující mezi dvěma body v
kmitočtovém pásmu 2,1 GHz
až 2,6 GHz

kterékoliv od 2,1 GHz
do
2,6 GHz

0,5 až 14

EN 300 639 [14] V1.3.b Digitální rádiové systémy
sub-STM-1 pracující v
kmitočtových pásmech 13
GHz, 15 GHz and 18 GHz s
odstupem kanálů kolem 28
MHz při souhlasné polarizaci
a 14 MHz při křížové
polarizaci

13 GHz, 15 GHz a 18
GHz

14 a 28

EN 300 786 [15] V1.3.b Digitální radiové systémy
sub-STM-1 pracující v
kmitočtových pásmech 13
GHz, 15 GHz a 18 GHz s
kanálovým odstupem okolo
14 MHz při souhlasné
polarizaci

13 GHz, 15 GHz a 18
GHz

14

EN 300 833 [16] V1.4.b Antény pro pevné rádiové
systémy pracující v
kmitočtovém pásmu 3 GHz
až 60 GHz mezi dvěma body

kterékoliv od 3 GHz do
60 GHz

N.A.
 



EN 301 127 [17] V1.3.b Vysokokapacitní digitální
radiové systémy přenášející
signály SDH (až do 2 xSTM-1)
v kmitočtových pásmech s
odstupem kanálů kolem 30
MHz a používající shodnou
polarizaci nebo dvojí
polarizaci ve společném
kanálu (CCDP)

kterékoliv od 4 GHz do
15 GHz

28 až 30

EN 301 128 [18] V1.2.b Plesiochronní digitální
hierarchie (PDH); Digitální
rádiové systémy s nízkou a
střední kapacitou pracující v
kmitočtových pásmech 13
GHz,
15 GHz a 18 GHz

13 GHz, 15 GHz a 18
GHz

1,75 až
28

(pokračování)
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Tabulka 2 (dokončení)

Normy zařízení
Číslo odkazu
na normu ETSI

Verze Název Provozní
kmitočtová pásma
pevné služby
(poznámka 1)

Odstup
kanálů
MHz

EN 301 216 [19] V1.2.b Plesiosynchronní digitální
hierarchie (PDH); Digitální
rádiový systém s nízkou a
střední kapacitou a STM-0
pracující v kmitočtových
pásmech v rozsahu 3 GHz až
11 GHz

kterékoliv od 3 GHz do
11 GHz

1,75 až
30

EN 301 277 [20] V1.2.b Vysokokapacitní digitální
rádiové vysílací systémy STM-
4 nebo 4 × STM-1 pracující ve
vysokofrekvenčním kanálu 40
MHz a používající dvojí
polarizaci v tomtéž kanálu
(CCDP)

kterékoliv od 4 GHz do
11 GHz

40
 

EN 301 387 [21] V1.2.b Plesiosynchronní digitální
hierarchie (PDH); Digitální
rádiové systémy s nízkou a
střední kapacitou pracující v
kmitočtovém pásmu 48,5 GHz
až
50,2 GHz

50 GHz 3,5 až 28

EN 301 669 [22] V1.2.b Vysokokapacitní digitální
rádiové systémy přenášející
signály STM-4 ve dvou 40 MHz
kanálech nebo 2 × STM-1 ve
40 MHz kanálu se střídavým
uspořádáním kanálů

kterékoliv od 4 GHz do
11 GHz

40



EN 301 461 [23] V1.3.b Vysokokapacitní pevné rádiové
systémy přenášející signály
SDH (2 × STM-1) v
kmitočtových pásmech s
odstupem kanálů 40 MHz a
používající dvojí polarizaci v
tomtéž kanálu (CCDP)

kterékoliv od 4 GHz do
11 GHz

40

EN 301 786 [32] V1.2.b Parametry digitálních
rádiových systémů pro přenos
digitálních signálů pracujících
na 52 GHz

52 GHz 3,5 až 56

EN 301 787 [33] V1.1.b Parametry rádiových systémů
pro přenos digitálních signálů
Sub-STM-0 pracujících v
kmitočtovém pásmu
18 GHz

18 GHz 3,5

Zkušební metody rušivých emisí a normy týkající se odolnosti přijímačů, vztahující
se ke zkouškám
a definicím základních požadavků
Číslo odkazu
na normu ETSI

Verze Název

EN 301 126-1
[24]

V1.1.b Pevné rádiové systémy. Zkoušení shody. Část 1: Zařízení mezi
dvěma body - definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

EN 301 126-3-1
[25]

V1.1.b Pevné rádiové systémy. Zkoušení shody. Část 3-1: Antény mezi
dvěma body - definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

EN 301 390 [26] V1.1.b Rušivé emise a odolnost přijímače na vstupu/výstupu mezi
zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

POZNÁMKA Identifikace kmitočtového pásma je odvozena od přibližně středního kmitočtu
obvykle používaného v Doporučeních ITU-R pro pevnou službu; zahrnuje tedy národní
kmitočtová pásma, která se mohou od sebe nepatrně lišit, jsou však citována pod společným
názvem.
N. A.: Nepoužívá se.

 

Strana 15

Opatření této normy jsou rovněž platná pro všechny DFRS (digitální pevné rádiové systémy) mezi
dvěma body (P-P) a přidružené antény v rozsahu platnosti příslušných norem ETSI v souhrnu v tabulce
1.

Aby se technicky pokryly různé požadavky trhu a sítě s odpovídající rovnováhou nákladů a zisků,
nabízejí ETSI normy shrnuté v tabulce 1 několik alternativních typů systémů a antén pro různé
požadavky sítě/trhu, včetně:

–      možností odstupu kanálů (podle příslušného doporučení CEPT);

–      možností tříd účinnosti spektra (různé složitosti formátů modulace poskytované v normách
rádiových zařízení;

–      možnosti tříd směrovosti antény (pro různé požadavky na hustotu sítě).

Pevná služba se nicméně obecně provozuje v neharmonizovaných pásmech, v současné době se tudíž



předpokládá, že národní regulační úřady mohou omezit udělování licencí pouze na některé zvolené
možnosti v souladu s opatřeními Směrnice R&TTE [1], článek 7.2, „...z důvodů vztahujících se k
účinnému a vhodnému využití rádiového spektra...“.

V dlouhodobém programu je žádoucí, aby byly povolené možnosti zahrnuty do „národního oznámení o
rozhraních“ podle opatření Směrnice R&TTE [1], článek 4.1, a také aby byly pokryté možnosti
uvedeny v „oznámení o úmyslu zahrnout DFRS do národního trhu“ podle opatření Směrnice R&TTE [1],
článek 6.4.

Tato norma se považuje za platnou pro výrobky pevných rádiových systémů s vestavěnými anténami,
na které se vztahují všechny technické parametry obsažené v této normě. Platí také na pevná rádiová
zařízení bez vestavěné antény a na výrobky s oddělenou anténou, ke kterým se vztahují pouze
příslušné technické požadavky a které budou tudíž předmětem zvláštních prohlášení o shodě se
základními požadavky Směrnice R&TTE [1].

Zvláště se musí poznamenat, že TCAM, uznávaje „podstatnost“ požadavků na směrovost antény pro
některá použití, včetně pevné služby, rozhodl, že nemá existovat povinnost odděleného prohlášení o
shodě pro samostatné antény a že se příslušné základní požadavky mají posuzovat na konečném
integrátoru systému.

Uznalo se však také, že zjiš»ování shody podle požadavků článku 3.2 na rádiové stanoviště je
technicky nepraktické. Proto by nemělo být dodavateli antén DFRS, který se na svou vlastní
zodpovědnost rozhodne prohlásit shodu s příslušnou harmonizovanou normou (nebo její částí, v tomto
případě), zakazováno připojit označení CE výrobku kategorie samostatných pevných rádiových antén,
pokud splňuje všechny ostatní povinnosti uložené Směrnicí R&TTE [1], zvláště pak poskytuje
informace uživateli o zamýšleném použití přístroje. Konečný integrátor systému by mohl s výhodou
využít těchto prohlášení o shodě při jakémkoli zjiš»ování shody konečného rádiového stanoviště.

V kterémkoli případě se od výrobce antény očekává uchování záznamů o technické konstrukci (v
souladu s přílohou II Směrnice R&TTE), aby mohly být na požádání dodány dodavateli rádiového
systému nebo konečnému integrátorovi systému.

Technické specifikace vztahující se ke Směrnice R&TTE [1] jsou souhrnně uvedeny v příloze A.

2 Normativní odkazy
Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této
normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.),
nebo
nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.
·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a
telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice
R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio
equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their
conformity (R&TTE Directive))



[2]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member
States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))
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[3]        Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se elektrických zařízení navržených pro používání v určitých
napě»ových mezích (Směrnice LV)

(Council Directive 72/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member
States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LV
Directive))

[4]        ETSI EN 300 197 (V1.6.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38
GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio systems for the
transmission of digital signals operating at 32 GHz and 38 GHz)

[5]        ETSI EN 300 198 (V1.5.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body. Parametry
rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio systems for the
transmission of digital signals operating at 23 GHz)

[6]        ETSI EN 300 407 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body. Parametry
digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for digital radio systems for the
transmission of digital signals operating at 55 GHz)

[7]        ETSI EN 300 234 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body -
Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1xSTM-1 a pracující v
kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High capacity digital radio systems carrying 1
x STM-1 signals and operating in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and
alternated arrangements)

[8]        ETSI EN 300 408 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových
videosignálů, pracujících okolo 58 GHz, u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového
plánování

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for digital radio systems for the
transmission of digital signals and analogue video signals operating at around 58 GHz, which
do not require co-ordinated frequency planning)



[9]        ETSI EN 300 430 (V1.4.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v
kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio systems for the transmission
of STM-1 digital signals operating in the 18 GHz frequency band with channel spacing of 55
MHz and 27,5 MHz)

[10]      ETSI EN 300 431 (V1.4.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém
rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for radio systems for the transmission
of digital signals operating in the frequency range 24,50 GHz to 29,50 GHz)

[11]      ETSI EN 300 630 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém
pásmu 1,4 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low capacity point-to-point digital radio
systems operating in the 1,4 GHz frequency band)

[12]      ETSI EN 300 631 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy. Antény mezi dvěma body. Antény
pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi dvěma body

(Fixed Radio Systems; Point-to-Point Antennas; Antennas for Point-to-Point fixed radio systems
in the 1 GHz to 3 GHz band)

[13]      ETSI EN 300 633 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body. Digitální
rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém
rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Low and medium capacity point-to-point
digital radio systems operating in the frequency range 2,1 GHz to 2,6 GHz)
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[14]      ETSI EN 300 639 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body. Digitální
rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz
s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové
polarizaci

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-STM-1 digital radio systems operating in
the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands with about 28 MHz co-polar and 14 MHz
cross-polar channel spacing)

[15]      ETSI EN 300 786 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body. Digitální
rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz
s kanálovým odstupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Sub-STM- 1 digital radio systems operating in
the 13 GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands with about 14 MHz co-polar channel spacing)



[16]      ETSI EN 300 833 (V1.4.1) Pevné rádiové systémy. Antény mezi dvěma body. Antény
pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi
dvěma body

(Fixed Radio Systems; Point to Point Antennas; Antennas for point-to-point fixed radio systems
operating in the frequency band 3 GHz to 60 GHz)

[17]      ETSI EN 301 127 (V1.3.1) Zařízení pevných rádiových systémů mezi dvěma body.
Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 × STM-1) v
kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou
polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

(Fixed Radio Systems Point-to-point equipment; High capacity digital radio systems carrying
SDH signals (up to 2 × STM-1) in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and
using Co-Channel Dual Polarized (CCDP) operation)

[18]      ETSI EN 301 128 (V1.2.1) Zařízení pevných rádiových systémů mezi dvěma body.
Digitální radioreléové systémy (DRRS). Plesiochronní digitální hierarchie (PDH). Digitální
rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz,
15 GHz a 18 GHz

(Fixed Radio Systems Point-to-point equipment; Digital Radio Relay Systems (DRRS); Plesiochronous
Digital Hierarchy (PDH); Low and medium capacity digital radio systems operating in the 13
GHz, 15 GHz and 18 GHz frequency bands)

[19]      ETSI EN 301 216 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Plesiochronní digitální hierarchie (PDH). Digitální rádiový systém s nízkou a střední
kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low
and medium capacity and STM-0 digital radio system operating in the frequency bands in the
range 3 GHz to 11 GHz)

[20]      ETSI EN 301 277 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 × STM-1, pracující ve
vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High capacity digital radio systems
transmitting STM-4 or 4 x STM-1 in a 40 MHz radio frequency channel using Co-Channel Dual
Polarized (CCDP) operation)

[21]      ETSI EN 301 387 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Plesiochronní digitální hierarchie (PDH). Digitální rádiové systémy s nízkou a střední
kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH); Low
and medium capacity digital radio systems operating in the frequency band 48,5 GHz to 50,2
GHz)

[22]      ETSI EN 301 669 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz
kanálech nebo 2 × STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů



(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High capacity digital radio systems carrying
STM-4 in two 40 MHz channels or 2 × STM-1 in a 40 MHz channel with alternate channel
arrangement)
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[23]      ETSI EN 301 461 (V1.3.1) Pevné rádiové systémy. Zařízení mezi dvěma body.
Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 × STM-1) v
kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v
tomtéž kanálu (CCDP)

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; High capacity fixed radio systems carrying
SDH signals (2 × STM-1) in frequency bands with 40 MHz channel spacing and using Co-
channel Dual Polarized (CCDP) operation)

[24]      ETSI EN 301 126-1 (V1.1.2) Pevné rádiové systémy. Zkoušení shody. Část 1: Zařízení
mezi dvěma body - definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

(Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 1: Point-to-Point equipment - Definitions,
general requirements and test procedures)

[25]      ETSI EN 301 126-3-1 (V1.1.1) (04/2000) Pevné rádiové systémy. Zkoušení shody. Část
3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

(Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 3-1: Point-to-Point antennas - Definitions,
general requirements and test procedures)

[26]      ETSI EN 301 390 (V1.1.1) Pevné rádiové systémy. Systémy mezi dvěma body a mezi
bodem a více body. Rušivé emise a odolnost přijímače na vstupu/výstupu mezi
zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

(Fixed Radio Systems; Point-to-point and Point-to-Multipoint Systems; Spurious emissions and
receiver immunity at equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems)

[27]      ETSI EG 201 399 (V1.1.1) Pokyny k tvorbě harmonizovaných norem pro aplikace podle
Směrnice R&TTE

(A guide to the production of Harmonized standards for application under the R&TTE Directive)

[28]      ETSI TR 101 506 (V1.1.1) Pevné rádiové systémy. Kmenové definice, terminologie a
použitelnost základních požadavků pro pevné rádiové systémy podle článku 3.2
Směrnice 99/05/EC

(Fixed Radio Systems; Generic definitions, terminology and applicability of essential
requirements under the article 3.2 of 99/05/EC Directive to Fixed Radio Systems)

[29]      Doporučení ITU-R F.746 Uspořádání vysokofrekvenčních kanálů pro systémy pevné
služby

(Radio-frequency channel arrangements for fixed service systems)

[30]      Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující



postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down
a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[31]      ETSI EN 300 385 (V1.2.1) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).
Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pevných rádiových spojů a přidružených
zařízení

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) standard for fixed radio links and ancillary equipment)

[32]      ETSI EN 301 786 (V1.2.1) Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body -
Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na
52 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Parameters for digital radio systems for the
transmission of digital signals operating at 52 GHz)

[33]      ETSI EN 301 787 (V1.1.1) Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body -
Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0 pracujících v
kmitočtovém pásmu 18 GHz

(Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipment; Parameters for radio systems for the transmission
of Sub-STM-0 digital signals operating in the 18 GHz frequency band)

[34]      CEPT/ERC/REC 12-09 Uspořádání vysokofrekvenčního kanálu systémů pevné služby,
pracující v pásmu 57,0 GHZ až 59,0 GHz, u nichž se nepožaduje kmitočtové plánování

(Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 57,0 -
59,0 GHz which do not require frequency planning)

-- Vynechaný text --


