
  
----- Original Message -----  
From:  
To: uke@uke.gov.pl  
Sent: Sunday, March 02, 2008 10:53 AM 
Subject: Dotyczy używania czestotliwości 315MHz 

 
Obserwując na Allegro „wysyp” autoalarmów i sterowników radiowych w cenach poniżej 100zł z pilotami tz. 

Metalowymi  można przyjąć na 99%, że jest to nielegalny import z Azji, urządzeń wycofanych z eksportu przez 

azjatów do Ameryki Północnej, które pracują w  paśmie 315 MHz.  
  
Osoby zajmujące się importem tych alarmów na pytanie o częstotliwość pracy z rozbrajającą szczerością 

stwierdzają, że nie interesuje ich to. 
  
Jest to gigantyczny przekręt. Napływ tych urządzeń powinien być zatrzymany na granicy. 
  
Niska cena bogato wyposażonego autoalarmu  świadczy o jego nielegalnym pochodzeniu. 
Nie da się wyprodukować (nawet w Azji) autoalarmów i sterowników radiowych w tak niskiej cenie. Azjaci 

chcą pozbyć się zalegający magazyny towar, odrzucony przez kontrahentów z Ameryki Północnej  
  
W pilotach tych urządzeń częstotliwość transmisji jest stabilizowana rezonatorem kwarcowym i aby ustalić 

częstotliwość pracy wystarczy odczytać dane z rezonatora (np.AUKR315A).  
  
Przy innym oznaczeniu rezonatora wystarczy porównać z danymi katalogowymi. Wiadomo od razu w jakim 

paśmie pracuje takie urządzenie. To tego nie potrzeba drogich badań, ani urządzeń.  
  
Aby wstrzymać falę tych urządzeń do Polski wystarczy na powyższe uczulić celników. 
  
Sprzedażą tych „nielegalnych” urządzeń na Allegro w 99.9% zajmują się firmy przodujące w ilości sprzedanych 

przedmiotów.  
  
Reakcją na zawiadomienie Allegro o tym nielegalnym procederze, zarząd na dwa dni zawiesił  konto firmy Stig  

login www_stig_pl której właściciel okazał się totalnym ignorantem w dziedzinie elektroniki i systemów 

alarmowych.  
  
Lista sprzedających na Allegro urządzeń pracujących w paśmie 315MHz jest długa. 
  
Zarząd Allegro nie jest zainteresowany blokadą kont tych użytkowników, bo oni wpłacają do  
kasy Allegro konkretne pieniądze. 
Poniżej lista sprzedających na Allegro  urządzenia z niedozwoloną częstotliwością. 
Oto ich loginy 
www_stig_pl 
-NEWSTYLE- 
Sklep-AnnaPol 
AGD-RTV1 
Salonodnowy 
Broniszl 
nostra1 
dzik02 
snakie01 
Julifull 
master25 
szumo00 
msepl 
  
Jest to „wierzchołek góry lodowej” 
  
  
Dane moje tylko do wiadomości UKE 
  


