
 Applicant Information معلومات مقدم الطلب

 Applicant: EMEA Consulting Services اسم الجھة :

 Certificate Details بیانات الشھادة

 Issue Date: 21/04/2015 1436/07/02 تاریخ االصدار :

 Validity Period: 21/04/2016 1437/07/14 تاریخ االنتھاء :

 Device Details بیانات الجھاز

 Product Name: Wireless I/O System : اسم المنتج 

 Product Model: BM-2400 مودیل المنتج :

 Manufacturer: OleumTech Corporation المصنع  :   

 Additional Details معلومات اضافیة

Operating  Frequency : 
Maximum Output Power 
allowed (EIRP) :

2400-2483.5 MHZ:17.18 dBm  الترددات المستخدمة : وطاقة
الخرج القصوى المسموحة

Device comply with 
CITC technical 
Specification No.:

RI045 الجھاز مطابق لمواصفات 
الھیئة رقم :

Additional Requirement االلتزام بضوابط استخدام الشبكات الالسلكية المحلية
(WLAN - WiFi)

متطلبات اضافیة

Certificate No: TA 21042015-21042016-6972 رقم الشھادة  :

عن طریق استخدام
الرمز التالى : أو

یمكن التحقق من صحة وصالحیة ھذه الشھادة من خالل زیارة الرابط ادناه فى 
الموقع اإللكترونى لھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات

http://ers.citc.gov.sa

شھادة مطابقة
 Conformity Certificate

بناءً على نظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاریخ 1422/03/12ھــــ والئحتھ التنفیذیة, وبموجب تنظیم ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات بقـــــــرار 
مجلس الوزراء رقم (74) والتاریخ 1422/03/05ھــــ, فقد أصدرت الھیئة ھذه الوثیقة بخصوص مطابقة الجھاز المشار إلیھ أعاله. علماً بأن ھذه الوثیقة ال تعتبر موافقة على فسـح 
األجھزة المشار إلیھا أعاله أو الترخیــــــــص باستخدامھا, بل ھي شھادة مطابقة للمواصفات الفنیة المعمول بھا بالھیئة. كما أن ھذه الشھادة قد صدرت عن الھیئة بناءً على المعلومات 
المتاحة لھا والتي وفرتھا الجھة المستوردةأو المصنعة وقت صدور ھذه الشھادة, وال یجوز استخدام أو حیازة األجھزة أو المتاجرة بھا بصورة تخالف أحكام وأنظمة ھیئة االتصـاالت 
وتقنیة المعلومات و األنظمة األخرى ذات العالقة المعمول بھا في المملكة, وتتحمل الجھة المستوردة أو المصنعة وحدھا المسئولیة عن أیة أضرار أو خسائر أو إصابـات قد تنشأ عـن 
حیازة أو استخدام ھذه األجھزة أو المتاجرة بھا. وفي حال كون األجھزة مصنعة خارج المملكة فإنھ یجب التقدم إلى الھیئة من قبل المستورد بطلب لفسح األجھزة قبل/وقت وصولھـــا

إلى أحد المنافذ الجمركیة 

اعتمـاد الشھــادة


