
Wyniki V kampanii pomiarowej urządzeń radiowych WLAN 5 GHz przeprowadzonej w Polsce 
 

 

 
Delegatura UKE  

w Rzeszowie 

Delegatura UKE  

w Rzeszowie 

Delegatura UKE  

w Lublinie 

Delegatura UKE  

w Lublinie 

Delegatura UKE  

w Krakowie 

Nazwa urządzenia Wireless Router Wireless Router Outdoor Wireless Bridge 
Outdoor Wireless MiMo 

Bridge 
Access Point 

Marka Cisco TP-LINK Osbridge Osbridge Aruba 

Model 
Linksys  

EA6500-CE 
TL-WDR4300 5Si-MX 5NL Ap-125 

Wymagania zasadnicze Nie badano Nie badano Nie badano Nie badano Nie badano 

Stwierdzone niezgodności Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Funkcja DFS 

 

Urządzenie nie posiada 

funkcji DFS, gdyż pracuje w 

paśmie 5,15-5,25 GHz. 

Funkcja DFS nie jest 

wymagana. 

Urządzenie nie posiada 

funkcji DFS, gdyż pracuje w 

paśmie 5,15-5,25 GHz. 

Funkcja DFS nie jest 

wymagana. 

Urządzenie posiada funkcję 

DFS. 

Urządzenie posiada funkcję 

DFS. 

Urządzenie posiada funkcję 

DFS. 

Wymagania inne niż 

zasadnicze 

Wyrób nie spełnia wymagań 

innych niż zasadnicze 

Wyrób nie spełnia wymagań 

innych niż zasadnicze 

Wyrób nie spełnia wymagań 

innych niż zasadnicze 

Wyrób nie spełnia wymagań 

innych niż zasadnicze 

Wyrób nie spełnia wymagań 

innych niż zasadnicze 

Stwierdzone niezgodności 

Nie przedstawiono 

dokumentacji technicznej 

wyrobu. 

Dostarczono nie pełną 

dokumentację techniczną: 

brak projektu 

koncepcyjnego, rysunków 

wykonawczych i schematów 

części, oraz podzespołów. 

Brak opisów i wyjaśnień do 

rysunków, schematów i 

działania produktu. 

Nie dołączono deklaracji 

zgodności lub oświadczenia 

ogólnego. 

Nieprawidłowe oznakowanie 

CE i klasy 2 na wyrobie i 

opakowaniu (wysokość 

mniejsza niż 5mm). 

Nie podano ograniczenia w 

używaniu urządzenia 

radiowego. 

Nie wymieniono krajów, dla 

których urządzenie radiowe 

jest przeznaczone. 

Nie podano interfejsów do 

podłączenia tych urządzeń 

z publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi. 

Nie dołączono deklaracji 

zgodności lub oświadczenia 

ogólnego. 

Nieprawidłowe oznakowanie 

CE i klasy 2 na wyrobie i 

opakowaniu (wysokość 

mniejsza niż 5mm). 

Nie podano ograniczenia w 

używaniu urządzenia 

radiowego. 

Nie wymieniono krajów, dla 

których urządzenie radiowe 

jest przeznaczone. 

Nie podano interfejsów do 

podłączenia tych urządzeń 

z publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi. 

Nieprawidłowe oznakowanie 

CE na wyrobie (wysokość 

mniejsza niż 5mm). Nie 

podano ograniczenia w 

używaniu urządzenia 

radiowego. 

Działania naprawcze 

podjęte przez 

wprowadzającego 

Wprowadzający podjął 

działania naprawcze mające 

na celu usunięcie 

stwierdzonej niezgodności. 

Niezgodność została 

usunięta. 

Wprowadzający podjął 

działania naprawcze mające 

na celu usunięcie 

stwierdzonej niezgodności. 

Niezgodność została 

usunięta. 

Wprowadzający podjął 

działania naprawcze mające 

na celu usunięcie 

stwierdzonej niezgodności. 

Trwa postępowanie 

administracyjne. 

Wprowadzający podjął 

działania naprawcze mające 

na celu usunięcie 

stwierdzonej niezgodności. 

Trwa postępowanie 

administracyjne.  

Sprzedaż została zakończona 

w czasie trwania kontroli. 

Wprowadzający wycofał 

wyrób z obrotu.  

 

Opracowanie: Departament Kontroli i Egzekucji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, data publikacji: 2014-01-03 


