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 نطاق الوثيقة 1

قدرة  الستخدام األجهزة قصرية املدى مبا يف ذلك: نطاقات الرتدد، ومستوايتالفنية تتضمن هذه الوثيقة اللوائح التنظيمية والشروط 
 .شغيلالتودورة املستخدم القصوى املسموح هبا، وتباعد القنوات أو التشكيل/ احلد األقصى لعرض النطاق الرتددي اخلرج 

الراديوية اليت لديها قدرة منخفضة على التسبب يف لألجهزة ( هو املصطلح املعروف عامليا SRDمصطلح "جهاز قصري املدى" )
هوائيات أي كيب لرت  اجلهاز غري جمهزتستخدم األجهزة قصرية املدى هوائيات داخلية ) الراديوية األخرى.األجهزة  ت علىتداخالحدوث 
( وفقاً للمعايري modulation، وميكن السماح جلميع طرق الرتميز/التشكيل )، أو هوائيات خمصصة او هوائيات خارجية(به خارجية

من لوائح الراديو  1ادة ابملاخلدمات الراديوية، املعرفة ات تطبيقاتبعة ألي من قصرية املدى األجهزة تعترب تطبيقات وال . ذات الصلة
 اخلاصة ابالحتاد الدويل لالتصاالت.

 التعريفات 2

لسنة ( 10املوضح يف قانون تنظيم االتصاالت رقم )و  املعرفاملعىن ذات املصطلحات والكلمات والعبارات املستخدمة يف هذه الوثيقة 
 املصطلحات والعبارات اليت يتم تعريفها كما يلي:تنص هذه الوثيقة على . ابإلضافة إىل ذلك، 2003

 وجماهلا اجلوي. ،مجهورية مصر العربية، مبا يف ذلك حدودها اجلغرافية، ومياهها اإلقليمية الدولة:

أحكام ن طريق تنفيذ عاجلهة الوطنية املسئولة عن تنظيم قطاع االتصاالت يف مجهورية مصر العربية،  لتنظيم االتصاالت: اجلهاز القومي
 .2003( لسنة 10قانون تنظيم االتصاالت املصري رقم )

 مصطلح عام ينطبق على استخدام موجات الراديو. راديو:

، على اة االتصالقنل نياجتاهاال اإلرسال ابلتناوب يف كالعملية تم فيها تطريقة تشغيل  :(Simplex) االجتاه أحادي طريقة التشغيل
 .(Push to Talk) سبيل املثال، عن طريق التحكم اليدوي

 فس الوقت.نكال االاجتاهني لقناة االتصال يف اإلرسال يف  تتم فيها عملية طريقة تشغيل  :(Duplex) االجتاه ثنائي طريقة التشغيل

بال يف نظام قأتثري الطاقة غري املرغوب فيها بسبب واحد أو مزيج من االنبعااثت أو اإلشعاعات أو احلث عند االست الضار: التداخل
مكانه ان والذي إبمن قبل جهاز راديو آخر املرسلة املعلومات يف أو فقدان النظام تدهور يف أداء مصحوب مع  ،االتصاالت الراديوي

 غياب هذه الطاقة غري املرغوب فيها.ظروف يف يستخرج تلك املعلومات 

http://www.tra.gov.eg/


 

Short-range Devices (SRD) http://www.tra.gov.eg      Page 4 of 17 

 

 (Simplex) حادياألالالسلكي تصال االاألجهزة الالسلكية الثابتة واحملمولة اليت تعمل يف وضع (: SRDاألجهزة قصرية املدى )
يف حدوث اليت ال تسبب ، و لألجهزةمنخفضة  راديوية انبعااثتبقدرة  ،(Duplexثنائي االاجتاه )وضع االتصال الالسلكي أو 

ينات السمعية التحكم عن بعد وقراءة العدادات واملعوتستخدم األجهزة قصرية املدى يف تطبيقات عديدة منها تطبيقات  .ت ضارةتداخال
  وكاشفات احلركة وأجهزة اإلنذار وغريها من التطبيقات.

ادة  عالتشغيل دورة حتديد . يتم الالسلكي نظامالشارة أو اإلجزء من فرتة واحدة تنشط فيها  :(Duty Cycleالتشغيل )دورة 
تعتمد تغرية و إلكمال دورة تشغيل وإيقاف. قد تكون اثبتة أو م الالسلكيةكنسبة مئوية أو نسبة. الفرتة هي الوقت الذي تستغرقه اإلشارة 

  ، إما تلقائيا أو يدواي.الالسلكي عمل اجلهازطريقة على 

تشغيل  ضمانل اجلهاز على تغيري قناة التشغيل املؤقتة بشكل ديناميكي ضمن الرتددات املتاحةقدرة  (:AFAالقفز الرتددي التكّيفي )
 بشكل صحيح. النظام الالسلكي

 أوالً الراديوية  القنواتتقنية تستخدم يف االتصاالت الراديوية حيث يقوم اجلهاز املرسل ابستشعار  (:LBT) التحدثاالستماع قبل 
 لبحثاعلى شبكة يسمح للجهاز ابلعمل عليها أو  للبحثراديو البواسطة جهاز هذه التقنية قبل أن يبدأ اإلرسال. ميكن استخدام 

 للعمل عليها.خالية ترددية على قناة 

اليت  دديةالفنوات الرت  اجتنب استخدامآلية تسمح لألجهزة الراديوية ابلتكيف مع بيئتها من خالل (: DAAالكشف والتجنب )
 األخرى لتجنب التأثري عليها.األجهزة تستخدمها 

 

 االعتبارات القانونية 3

( 10رقم )يم االتصاالت تنظقانون ملواد ، وفقاً إبصدارها اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت قاماللوائح املتضمنة يف هذه الوثيقة  (1)
 .امللحقةوالقرارات الوزارية  2003لسنة 

لسنة ( 10فئة األجهزة القصرية املدى أبحكام قانون تنظيم االتصاالت رقم )ضمن يلتزم مشغل أي جهاز السلكي مصنف  (2)
 .ذات الصلةاملعنية األخرى الدولة  جهاتوأي قوانني ولوائح وقرارات أخرى صادرة عن  2003

 بعضمن ة الالزم وافقاتاملحلصول على ا إىل أي جهاز السلكي مصنف ضمن فئة األجهزة القصرية املدىقد حيتاج مشغل  (3)
 .ذات الصلةاملعنية جهات الدولة األخرى 
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 يطيف الرتددال تخدامابس أي حقوق ملكية أو أي حقوق خاصة تتعلقيعطي ال الواردة هبذه الوثيقة  االلتزام ابللوائح التنظيمية (4)
 .فئة األجهزة قصرية املدى ضمناملستخدم لتشغيل أي جهاز السلكي مصنف 

الشروط أو يلية لقواعد التشغاألي من  حالة خمالفة أي مشغل لألجهزة الالسلكية املصنفة ضمن فئة األجهزة القصرية املدى يف (5)
قانون تنظيم يف  العقوابت املنصوص عليها حكامأل يكون بذلك خاضع (،2( واملرفق )1ملرفق )ابالتقنية الواردة والضوابط 

 .2003( لسنة 10رقم )االتصاالت 

والقواعد التشغيلية  الواردة يف هذه الوثيقة، /التنظيميةالتوجيهية اللوائحنظيم االتصاالت تعديل أي من تللجهاز القومي لحيق  (6)
 (.2( واملرفق )1الواردة يف املرفق )والشروط والضوابط التقنية 

 

 نطاق التنفيذ 4

 التوجيهات الواردة يف هذه الوثيقة:

 التقنية الستخدام األجهزة الالسلكية قصرية املدى داخل مجهورية مصر العربية؛والضوابط بيان التدابري التنظيمية والشروط  (1)

ملتعلقة ابستخدام ااجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت الصادرة عن الرتددي األخرى  اللوائح التنظيميةيقصد تنفيذها ابالقرتان مع  (2)
 ، مبا يف ذلك:الطيف

 توزيع الطيف الرتددياجلدول الوطين ل -

 للطيف الرتددي.للوائح التنظيمية األخرى ا -

الفنية ضوابط لللشروط واوفقًا تعمل على ان جهزة قصرية املدى ضمن األالسماح ابالستخدام العام لألجهزة الالسلكية املصنفة 
ملنبعثة من املغناطيسي ااجملال شدة / قوة قدرة اخلرج الكلية و  يةنطاقات الرتددال( اليت حتكم استخدام 2املنصوص عليها يف امللحق )

 هذه األجهزة.
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ة المدي   5  تشغيل األجهزة قصتر

( دون ترخيص بشرط أن تكون مواصفاهتا SRDُيسمح بتشغيل األجهزة الالسلكية املصنفة ضمن فئة األجهزة قصرية املدى ) (1)
 (.2( وامللحق )1الفنية التشغيلية مطابقة للملحق )

( من قبل أي جهاز قصري املدى مع األجهزة األخرى وفًقا 2املنصوص عليها يف امللحق ) يتم مشاركة استخدام النطاقات الرتددية (2)
ة ، حبيث يكون استخدام هذه األجهز وعدم الشكوى من التداخالتلى أساس عدم التداخل لإلرشادات الواردة يف هذه الوثيقة ع

 قصرية املدى:

الرتددي وفًقا ألحكام قانون تنظيم االتصاالت رقم  طيفال يسبب تداخاًل ضارًا لالستخدام احلايل أو املخطط له لل -
 .2003لسنة    ( 10)

ال ميكنه املطالبة ابحلماية من التداخل الضار الناتج من االستخدام احلايل أو املخطط له للطيف الرتددي وفًقا ألحكام  -
 .2003( لسنة 10قانون تنظيم االتصاالت رقم )

( بضمان عدم انتهاك هذا اجلهاز لقواعد التشغيل SRDمن فئة األجهزة قصرية املدى )يلتزم مشغل أي جهاز السلكي مصّنف ض (3)
شدة اجملال قوة ، ويلتزم املشغل ابلتأكد من أن قدرة اخلرج الكلية / (2( وامللحق )1عليها يف امللحق )والضوابط الفنية املنصوص 

 (.2يف امللحق ) املغناطيسي هلذا اجلهاز ال يتجاوز احلدود القصوى املنصوص عليها

( إبيقاف تشغيل هذا اجلهاز إذا تسبب يف SRDيلتزم مشغل أي جهاز السلكي مصّنف ضمن فئة األجهزة قصرية املدى ) (4)
حدوث تداخل ضار مع أي أجهزة السلكية أو أنظمة أخرى ال ختضع لإلرشادات الواردة يف هذا الوثيقة. ولن يستأنف تشغيل 

 الة أسباب التداخل الضار والتأكد من عدم حدوث هذا التداخل مرة أخرى.هذا اجلهاز مرة اخري إال بعد إز 

 

 التسجيل واعتماد النوع 6

( لغرض SRDالشركات الراغبة يف تصنيع أو استرياد األجهزة الالسلكية املصنفة ضمن فئة األجهزة قصرية املدى ) علىجيب 
  .services-E اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت إىلتقدمي طلبات لتسجيل هذه األنواع من األجهزة  املصري،السوق  البيع يف
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اخلدمات اإللكرتونية قبل تصنيع أو استرياد هذه األجهزة مبا يف ذلك شهادات املواصفات الفنية من بلد املنشأ   من خالل بوابة 
  ادات اجتياز اختبارات املطابقة الفنية من املعامل املعتمدة.وشه

 

 الرسوم 7

تُعفى األجهزة قصرية املدى اليت تعمل وفًقا لإلرشادات الواردة يف هذه الوثيقة من رسوم استخدام األجهزة ورسوم استخدام 
 الطيف الرتددي.
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 (1ملحق )

ة المدى )  (SRDالقواعد التشغيلية الستخدام األجهزة قصتر

 
 .وال ُيسمح ابستخدام اهلوائيات اخلارجية خمصصة،( املزودة هبوائيات مدجمة أو SRD) قصرية املديُيسمح فقط أبجهزة اإلرسال  (1)

 .1مرت 50مسافة اتصال حوايل  ( هلاSRDاألجهزة قصرية املدى ) (2)

 ( حسب نوع االستخدام.2يتم تنفيذ متطلبات التخفيف املنصوص عليها يف امللحق ) (3)

 (.2/ شدة اجملال املغناطيسي ألي جهاز احلدود املسموح هبا يف امللحق رقم ) ةأال يتجاوز كل من قدرة اخلرج الكليجيب  (4)

 

                                                      
 ال يتم تطبيق هذا احلد يف بعض احلاالت كما هو منصوص عليه يف امللحق )2( 1

http://www.tra.gov.eg/


 

 

Short-range Devices (SRD) http://www.tra.gov.eg      Page 9 of 17 

 
 

 (2ملحق )

ة المدى ) الفنيةالقواعد   (SRDالستخدام األجهزة قصتر

 

Table 1 – Mandatory requirements for Non-specific Short-range Devices Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth  
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

26.995 – 27 MHz 10 mW e.r.p. 10 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

27.04 – 27.050 MHz 10 mW e.r.p. 10 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

27.14 – 27.150 MHz 10 mW e.r.p. 10 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

27.19 – 27.195 MHz 10 mW e.r.p. 10 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

40.66 – 40.7 MHz 10 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

49.82 – 49.98 MHz 10 mW e.i.r.p. 10 kHz - - 

169.4 – 169.475 MHz 500 mW e.r.p. 50 kHz < 1% duty cycle EN 300 220 

169.4 – 169.8125 MHz  10 mW e.r.p. 12.5 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

433.05 – 434.79 MHz 10 mW e.r.p. Not specified ≤ 10% duty cycle EN 300 220 

433.05 – 434.79 MHz 1 mW e.r.p. 25 kHz No requirement EN 300 220 

434.04 – 434.79 MHz 10 mW e.r.p. ≤ 25 kHz No requirement (Note 2) EN 300 220 

863 – 865 MHz 10 mW e.r.p. 50 or 300 kHz ≤ 0.1% duty cycle  EN 300 220 

863 – 870 MHz (Note 3) 25 mW e.r.p.  Not specified 
≤ 0.1 % duty cycle or LBT + AFA 

 (Note 1) 
EN 300 220 

865 – 868 MHz 25 mW e.r.p. Not specified ≤ 1% duty cycle or LBT+AFA EN 300 220 
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Table 1 – Mandatory requirements for Non-specific Short-range Devices Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth  
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

868 – 868.6 MHz 25 mW e.r.p. Not specified ≤ 1% duty cycle or LBT + AFA EN 300 220 

868.7 – 869.2 MHz 25 mW e.r.p. Not specified ≤ 0.1% duty cycle or LBT + AFA EN 300 220 

869.4 – 869.65 MHz 25 mW e.r.p. Not specified ≤ 10% duty cycle or LBT + AFA EN 300 220 

869.7 – 870 MHz 25 mW e.r.p. Not specified ≤ 1% duty cycle or LBT + AFA EN 300 220 

2400 – 2483.5 MHz 10 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

5725 – 5825 MHz 25 mW e.i.r.p. 30 kHz No requirement EN 300 440 

6000 – 8500 MHz -41.3 dBm/MHz  > 50 MHz No requirement EN 302 065 

24 – 24.25 GHz 25 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

57 – 64 GHz 100 mW e.i.r.p. (Note 4) Not specified No requirement EN 305 550 

61 – 61.5 GHz 100 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 305 550 

Note 1   The duty cycle applies to the entire transmission (not to each hop channel). 

Note 2  Voice applications are allowed with a maximum bandwidth of 25 kHz, with a spectrum access technique such as LBT or equivalent 

and a maximum transmit period of 1 minute for each transmission. Other audio/video applications are excluded. 

Note 3   Frequency bands for alarms are excluded. 

Note 4   Maximum transmitter output power of 10 dBm. 

http://www.tra.gov.eg/
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Table 2 – Mandatory requirements for Active Medical Implants and their associated peripherals 
Including Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP- AMI), Ultra Low Power Animal Implantable Devices (ULP-
AID), Ultra Low Power Medical Data Service (MEDS) 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

9 – 315 kHz 30 dBµA/m at 10m Not specified ≤ 10 % duty cycle EN 302 195 

315 – 600 kHz -5 dBµA/m at 10 m Not specified ≤ 10 % duty cycle  EN 302 536 

12.5 – 20 MHz -7 dBµA/m at 10 m Not specified ≤ 10 % duty cycle EN 302 536   

30 – 37.5 MHz 1 mW e.r.p. Not specified ≤ 10 % duty cycle EN 302 510 

401 – 402 MHz 25 µW e.r.p. ≤ 25 kHz LBT+AFA EN 302 537 

402 – 405 MHz 25 µW e.r.p. ≤ 25 kHz LBT+AFA EN 301 839 

405 – 406 MHz 25 µW e.r.p. ≤ 25 kHz LBT+AFA EN 302 537 

 

Table 3 – Mandatary requirements for Alarms 
Including social alarms for security and safety  

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

169.475 – 169.6 MHz 10 mW e.r.p. 12.5 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

433.9 MHz 10 mW 25 kHz ≤ 0.1 % duty cycle - 

868.6 – 868.7 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz ≤ 1.0 % duty cycle EN 300 220 

869.2 – 869.3 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz ≤ 0.1 % duty cycle EN 300 220 

869.3 – 869.4 MHz 10 mW e.r.p. 25 kHz ≤ 1 % duty cycle EN 300 220 

869.65 – 869.7 MHz 10mW e.r.p. 25 kHz ≤ 10 % duty cycle EN 300 220 
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Table 4 – Mandatary requirements for Wideband Data Transmission Systems 
Including Wireless LAN (Wi-Fi and Multiple GIGABIT wireless systems) 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

2400 – 2483.5 MHz 100 mW e.i.r.p. Not specified LBT and DAA EN 300 328 

5150 – 5350 MHz 200 mW e.i.r.p. Not specified DFS and TPC in 5250 – 5350 MHz EN 301 893 

57 – 66 GHz 40 dBm e.i.r.p. Not specified LBT is mandatory EN 302 567 

 

Table 5 – Mandatary requirements for Data Acquisition 
Including emergency detection of buried victims and valuable items and meter Reading 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

456.9 – 457.1 kHz 7 dBµA/m at 10 m 
Continuous wave 

(CW) at 457 kHz - no 
modulation 

No requirement EN 300 718 

169.4 – 169.475 MHz 500 mW e.r.p. ≤ 50 kHz ≤ 10% duty cycle EN 300 220 

 

Table 6 – Mandatary requirements for Cordless Telephones 
Including cordless telephone using DECT standard and cordless short-range telephones 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

43.72 – 49.97 MHz 100 mW e.i.r.p. 20-60 kHz No requirement - 

1880 – 1900 MHz 
10 mW e.i.r.p. (handset)  
250 mW e.i.r.p. (base) 

20 kHz No requirement EN 301 406 
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Table 7 – Mandatary requirements for Inductive Applications 
Including magnetic induction devices, Car immobilizers, waste management, radio frequency identification (RFID) 
applications, personal identification, access control, proximity sensors, anti-theft systems, location systems, NFC 
applications, wireless control systems, animal identification and cable detection 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

9 – 90 kHz 72 dBμA/m at 10m Not specified No requirement 
EN 303 447 
EN 303 454 
EN 300 330 

90 – 119 kHz 42 dBμA/m at 10m Not specified No requirement 
EN 303 447 
EN 303 454 
EN 300 330 

119 – 135 kHz 66 dBμA/m at 10m (Note 5) No requirement 
EN 303 447 
EN 303 454 
EN 300 330 

135 – 140 kHz 42 dBμA/m at 10m Not specified No requirement 
EN 303 447 
EN 303 454 
EN 300 330 

140 – 148.5 kHz 37.7 dBμA/m at 10m Not specified No requirement 
EN 303 447 
EN 303 454 
EN 300 330 

148.5 – 5000 KHz -15 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

400 – 600 kHz -8 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

3.155 – 3.4 MHz 13.5 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

5 to 30 MHz -20 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

6.765 – 6.795 MHz 42 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

7.48 – 8.8 MHz 9 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 
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Table 7 – Mandatary requirements for Inductive Applications 
Including magnetic induction devices, Car immobilizers, waste management, radio frequency identification (RFID) 
applications, personal identification, access control, proximity sensors, anti-theft systems, location systems, NFC 
applications, wireless control systems, animal identification and cable detection 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

13.553 – 13.567 MHz 42 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

26.957 – 27.283 MHz 42 dBµA/m at 10 m Not specified No requirement EN 300 330 

Note 5 RFIDs operating in the frequency sub-band 119-135 kHz shall meet the spectrum mask given in EN 300 330. This will permit a 

simultaneous use of the various sub-bands within the range 90-148.5 kHz. 

Table 8 – Mandatory requirements for Model Control 
Including wireless control devices 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

26.96 – 27 MHz 100 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

27.040 – 27.050 MHz 100 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

27.090 – 27.100 MHz 100 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

27.140 – 27.150 MHz 100 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

27.190 – 27.200 MHz 100 mW e.r.p. 10 kHz No requirement EN 300 220 

34.945 – 35.305 MHz 100 mW e.r.p 10 kHz No requirement EN 300 220 

40.66 – 41 MHz 100 mW e.r.p 10 kHz No requirement EN 300 220 

40.7 – 44.66 MHz 10 mW e.r.p 10 kHz No requirement - 

173.2 – 173.35 MHz 1 mW e.r.p 25 kHz No requirement - 

417.9 – 418.1 MHz 0.25 mW e.r.p Not specified No requirement - 

458.5 – 459.5 MHz 100 mW e.r.p 25 kHz No requirement - 
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Table 9 – Mandatory requirements for Radio Determination applications 
Including tank level probing radar (TLPR) 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

2.4 – 2.4835 GHz 25 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

4.5 – 7 GHz 
-41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 

outside the enclosed test 
tank structure 

Not specified No requirement EN 302 372 

8.5 – 10.6 GHz 
-41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 

outside the enclosed test 
tank structure 

Not specified No requirement EN 302 372 

9.2 – 9.975 GHz 25 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

10.5 – 10.6 GHz 500 mW e.i.r.p Not specified No requirement EN 300 440 

13.4 – 14 GHz 25 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

24.05 – 24.25 GHz 25 mW e.i.r.p Not specified No requirement EN 300 440 

24.05 – 27 GHz 
-41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 

outside the enclosed test 
tank structure 

Not specified No requirement EN 302 372 

57 – 64 GHz 
-41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 

outside the enclosed test 
tank structure 

Not specified No requirement EN 302 372 

75 – 85 GHz 
-41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 

outside the enclosed test 
tank structure 

Not specified No requirement EN 302 372 
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Table 10 – Mandatory requirements for Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) 
Including vehicle radar sensor. (Note 6) (Note 7) 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

76 – 77 GHz 55 dBm peak e.i.r.p.  Not specified No requirement  (Note 6) EN 301 091 

77 – 81 GHz 
55 dBm peak e.i.r.p. / 50 

MHz 
≥ 50 MHz No requirement  (Note 7) EN 302 264 

Note 6   Distance range shall be declared by the manufacturer, distance range may be up to 250 meters  

Note 7   Distance range shall be declared by the manufacturer, distance range may be up to 10 meters. 

Table 11 – Mandatory requirements for Radio Frequency Identification applications (RFID) Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

865 – 868 MHz 2 W e.r.p. (Note 8) ≤ 200 kHz (Note 9) EN 302 208 

2446 – 2454 MHz 25 mW e.i.r.p. Not specified No requirement EN 300 440 

Note 8 Interrogator transmissions in sub-band a) at 2 W e.r.p. are only permitted within the four channels centered at 865.7 MHz, 866.3 

MHz, 866.9 MHz and 867.5 MHz; each with a maximum bandwidth of 200 kHz. RFID tags respond at a very low power level (-20 

dBm e.r.p.) in a frequency range around the RFID interrogator channels. 

Note 9 The maximum period of continuous interrogator transmission on a channel shall not exceed 4s and the period between 

consecutive transmissions of an interrogator on the same channel shall be at least 100ms in order to ensure most efficient use 

of available channels for the general benefit of all users. 
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Table 12 – Mandatory requirements for Radio Microphone applications  
Including Hearing Impaired Aids, Radio microphones, low power FM transmitters and assistive listening devices (ALD) 

Information 

Frequency band Power / Magnetic Field 
Maximum occupied 

bandwidth 
Mitigation requirements 

Reference 
standard 

29.7 – 47 MHz 10 mW e.r.p. ≤ 50 kHz No requirement EN 300 422 

87.5 – 108 MHz (0) 50 nW e.r.p. 200 kHz No requirement EN 301 357 

169.4 – 174 MHz 10 mW e.r.p ≤ 50 kHz No requirement EN 300 422 

174 – 216 MHz 50 mW e.r.p. Not specified No requirement EN 300 422 

470 – 610 MHz 50 mW e.r.p. Not specified No requirement EN 300 422 

863 – 865 MHz 10 mW e.r.p. 50 or 300 kHz No requirement EN 301 357 

Note 10 The user interface of SRD shall permit as a minimum the selection of any and all possible frequencies within the 88.1 MHz to 

107.9 MHz and as a maximum 87.6 MHz to 107.9 MHz. When audio signals are not present, apparatus must employ a 

transmission time-out facility. Pilot tones that ensure continuity of transmission are not permitted.  
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