
Prohlá�ení o shodě 
rádiového a telekomunikačního koncového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., 

 kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. 
 

výrobce:  2N TELEKOMUNIKACE a.s. 

 Modřanská 621, 143 00 Praha 4 

 IČO: 261 83 960 

tímto prohla�uje, �e výrobek 
 

Druh zařízení: GSM brána s analogovým, datovým a IP rozhraním 

Typové označení: ATEUS ® - GuardGate 

Specifikace: ATEUS ® - GuardGate - obj.č. 501901, 501902, 501903, 501904, 501909 

Telekomunikační rozhraní: FXO a FXS s  DTMF volbou 

Rádiové rozhraní  EGSM 900 MHz / GSM 1800 MHz Phase 2+  

Účel pou�ití:  GSM brána umo�ňující komunikaci zabezpečovací ústředny s PCO přes GPRS síť  

splňuje po�adavky těchto norem a předpisů, příslu�ných pro daný druh zařízení: 
 

Rádiové parametry: 3GPP TS 51.010-1, v 5.1.0, ETSI EN  301419-1, EN 301511 v 7.0.1 
EMC: ČSN EN 50130-4:1998 

ČSN EN 55 022: 1999, A1: 2001, A2: 2003 
Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60 950-1:2003 
 

a �e je bezpečný za podmínek obvyklého pou�ití a za podmínek, uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku.  
Rádiový GSM modul splňuje po�adavky V�eobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-R/1/07.2005-14. 

Shoda telekomunikačního zařízení byla posouzena v souladu s § 3, odst. 1 písm. a), postupem podle Přílohy 2 nařízení 
vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.  
 

Posouzení shody rádiových GSM modulů (GPRS Wismo Quick module � Q2406A ) s po�adavky směrnice 
1999/5/ES z hlediska rádiových parametrů provedl WAVECOM, boulevard Garibaldi 12, 924 42 Issy-less-
Moulineaux Cedex, France.  Na jeho základě vydal prohlá�ení o shodě a je dr�itelem příslu�ných dokumentů a 
měřících protokolů. 

 

GSM brána je určena pouze ke spojení pobočkových linek s GSM sítí a nesmí být pou�ita k přímému propojení veřejné 
telekomunikační sítě s GSM sítí. 

Prohlá�ení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů: 

Zku�ební protokol : 
TESTCOM zku�ební laboratoř č. 1063 akreditovaná CIA, Hvo�ďanská 3, 148 01 Praha 4 
EMC:     91/05 
EB:  EB1346 

 

Toto prohlá�ení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. 
 
 
 

                                                                                                  Ing. Oldřich Stejskal 
                                                                                                  generální ředitel 
V Praze dne 9.10.2006 
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