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Prehľad citovaných noriem: 
 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

- ETSI TR 100 028-1 - - 

 
 
Súvisiace právne predpisy 
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ných na použitie v určitom napäťovom rozmedzí, zmenená smernicou 93/68/EHS (OJ L 220 z 30. 8. 
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nariadenie vlády SR č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia 
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výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov, 
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Dôležité upozornenie 
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Práva duševného vlastníctva 

Práva duševného vlastníctva, ktoré majú alebo môžu mať zásadný význam pre tento dokument, mohli 
byť oznámené organizácii ETSI. Informácie o týchto zásadných právach duševného vlastníctva, ak 
existujú, sú pre členov i nečlenov ETSI verejne dostupné a možno ich nájsť v dokumente SR 000 314 
s názvom Práva duševného vlastníctva (IPR). Zásadné alebo potenciálne zásadné práva duševného 
vlastníctva, oznámené organizácii ETSI vo vzťahu k normám ETSI, ktorý možno získať na sekretariáte 
ETSI. Najnovšie znenie je dostupné na serveri ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp). 

Všetky zverejnené výstupy ETSI musia obsahovať informáciu, ktorá nasmeruje čitateľa na uvedený zdroj 
informácií. 

 
 
 
Predhovor 

Túto európsku normu (telekomunikačnej série) uchádzajúcu sa o postavenie harmonizovanej normy vy-
tvorila technická komisia ETSI Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). 

Normu vypracoval ETSI na základe mandátu Európskej komisie udeleného podľa smernice Rady 
98/34/ES [5] (v znení neskorších zmien), stanovujúcej postup poskytovania informácií v oblasti technic-
kých noriem a predpisov. 

Táto norma sa má stať harmonizovanou normou, údaje o ktorej budú uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev s odkazom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES [1] 
z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom 
uznávaní ich zhody (Smernica R&TTE [1]). 

Technické špecifikácie relevantné z hľadiska Smernice 1999/5/ES [1] vymedzuje príloha A. 
 

Termíny preberania  

Dátum prijatia tejto EN: 28. 3. 2003 

Dátum oznámenia o vydaní tejto normy (doa): 30. 6. 2003 

Dátum vydania/oznámenia identickej národnej normy (dop/e): 31. 12. 2003 

Dátum zrušenia rozporných národných noriem (dow): 30. 6. 2006 
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Úvod 

Táto norma je súčasťou súboru noriem navrhnutých tak, aby vyhovovali modulárnej štruktúre zahrnujúcej 
všetky rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré podliehajú Smernici R&TTE [1]. 
Každá norma v tejto štruktúre predstavuje modul.  
 

V prípade článku 3.3. je vyobrazených niekoľko horizontálnych rámčekov. Prerušované čiary znamenajú, 
že v čase vydania tejto normy má Európska komisia prijať základné požiadavky týkajúce sa uvedených 
oblastí. Keď sa prijmú takéto základné požiadavky, budú v miere, do akej sa dajú uplatniť, podkladom pre 
jednotlivé normy, ktorých oblasť použitia bude najskôr špecifikovaná podľa typu funkcie a rozhrania.  

Vertikálne obdĺžniky zobrazujú normy podľa článku 3.2 na využitie rádiového spektra rádiovými zariade-
niami. Oblasti použitia týchto noriem sú špecifikované buď podľa frekvencie (bežne v prípade, ak sú frek-
venčné pásma harmonizované), alebo podľa typu rádiového zariadenia. 

V prípade článku 3.1b nákres ukazuje viacdielnu normu EMC EN 301 489 na rádiové výrobky používanú 
podľa Smernice EMC [2].  

V prípade článku 3.1a nákres ukazuje jestvujúce normy na bezpečnosť používané v súčasnosti podľa 
Smernice LVD [3] a nové normy, ktoré sa týkajú vystavenia osôb pôsobeniu elektromagnetických polí. 
Môžu byť potrebné aj nové normy týkajúce sa akustickej bezpečnosti. 

Spodná časť obrázka znázorňuje vzťahy medzi normami na rádiové zariadenia a na koncové telekomuni-
kačné zariadenia. Konkrétne zariadenie môže byť rádiovým zariadením, koncovým telekomunikačným 
zariadením alebo oboje. Ak je rádiovým zariadením, platí norma vzťahujúca sa na rádiové spektrum. 
Rovnako norma vzťahujúca sa na článok 3.3 platí iba vtedy, ak príslušnú základnú požiadavku podľa 
Smernice R&TTE prijala Komisia ES, a ak výrobok, o ktorý ide, patrí do oblasti použitia zodpovedajúcej 
normy. To znamená, že v závislosti od povahy zariadenia môžu byť základné požiadavky podľa Smernice 
R&TTE [1] rozložené v súbore noriem.  

Modulárny prístup bol prijatý, pretože: 

− minimalizuje počet potrebných noriem. Pretože zariadenia môžu mať viacnásobné rozhrania 
a funkcie, nie je praktické vytvoriť jedinú normu pre každú možnú kombináciu funkcií, ktorá sa mô-
že vyskytnúť v zariadení; 

− umožňuje dopĺňať normy:  

– podľa článku 3.2 v prípade, že sú odsúhlasené nové frekvenčné pásma; alebo  

– podľa článku 3.3, ak by komisia prijala potrebné rozhodnutia; 

bez požiadavky na zmenu noriem, ktoré už boli vydané; 

− objasňuje, zjednodušuje a podporuje používanie harmonizovaných noriem ako dôležitého pros-
triedku na posudzovanie zhody. 
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1    Predmet normy 

Táto norma sa vzťahuje na ďalej uvedené vysielače, prijímače a ich kombinácie obsahujúce bezdrôtové 
technológie IEEE 802.11 (pozri literatúru), HomeRFTM a BluetoothTM. 

Pevné, mobilné a prenosné prostriedky, napríklad: 

− nezávislé rádiové zariadenia s vlastnými prostriedkami riadenia alebo bez nich; 

− prípojné rádiové zariadenia určené na použitie s rôznymi druhmi hostiteľských systémov alebo 
v rámci nich, napríklad v osobných počítačoch, ručných koncových zariadeniach atď.; 

− prípojné rádiové zariadenia určené na použitie v kombinovaných zariadeniach, napríklad v káblo-
vých modemoch, rozširujúcich zariadeniach (set-top boxoch), prístupových bodoch atď.; 

− kombinované zariadenia alebo kombinácie prípojného rádiového zariadenia a určitého typu hos-
titeľského zariadenia. 

Táto norma sa vzťahuje na zariadenia, ktoré využívajú metódy širokopásmovej rádiovej modulácie a kto-
ré majú efektívny vyžarovaný výkon do –10 dBW (100 mW) a výkonovú hustotu do –10 dBW (100 mW) 
e.i.r.p. na 100 kHz pri modulácií s rozloženým spektrom s frekvenčnými skokmi alebo výkonovú hustotu 
do –20 dBW (10 mW) e.i.r.p. na 1 MHz pri iných druhoch modulácie. 

Tieto rádiové zariadenia sú schopné pracovať v celom frekvenčnom pásme uvedenom v tabuľke 1 alebo 
v jeho ľubovoľnej časti. 

 
Tabuľka 1 – Frekvenčné pásmo priemyselných, vedeckých a zdravotníckych (ISM) zariadení  

 

Smer prenosu Frekvenčné pásmo zariadení ISM 

vysielanie/príjem od 2,4 GHz do 2,4835 GHz 

 

Táto norma je určená na zabezpečenie požiadaviek ustanovenia článku 3.2 Smernice 1999/5/ES [1] 
(Smernice R&TTE), ktorý stanovuje, že "rádiové zariadenia sa musia konštruovať tak, aby efektívne vy-
užívali spektrum pridelené pozemským/kozmickým rádiokomunikáciám a orbitálne zdroje, aby nevznikalo 
škodlivé rušenie." 

Okrem tejto normy platia pre zariadenia patriace do oblasti jej použitia ďalšie európske normy, ktoré 
špecifikujú technické požiadavky vo vzťahu k základným požiadavkám iných častí článku 3 Smernice 
R&TTE [1]. 

POZNÁMKA. – Zoznam týchto európskych noriem je na internetovej stránke http://www.newapproach.org. 

 
 
 
2    Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty obsahujú ustanovenia, ktoré prostredníctvom odkazov v texte tejto normy tvoria 
jej ustanovenia. 

Dokumenty, na ktoré sú uvedené odkazy, a ktoré nie sú verejne dostupné na predpokladaných miestach, 
možno nájsť na http://docbox.etsi.org/Reference. 

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

[2] Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility (EMC Directive) 

[3] ETSI TR 100 028-1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Uncertainties 
in the measurement of mobile radio equipment characteristics. Part 1 

[4] Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a pro-
cedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations 

 

http://docbox.etsi.org/Reference
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3    Definície, skratky a označenia 
 
3.1    Definície 

V tejto norme platia termíny a definície uvedené v Smernici RTTE [1] a tieto definície: 

čip (fragment, segment, element pseudonáhodnej sekvencie) (angl. chip): jednotka modulácie použí-
vaná pri modulácií s priamou postupnosťou rozloženého spektra 

 

4    Technické špecifikácie 
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[1] CEPT/ERC Recommendation 70-03 (annex 3) Relating to the use of Short Range Devices 
(SRD). [Odporúčanie CEPT/ERC 70-03 (príloha č.3), týkajúce sa používania zariadení s krátkym 
dosahom (SRD).] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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