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Kriterji APE tal-UE għar-Rubinetterija Sanitarja 
 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti 
rubinetterija sanitarja. Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku mehmuż jipprovdi dettalji sħaħ dwar ir-raġunijiet għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal 
aktar informazzjoni. 
 
Għal kull grupp ta’ prodotti/servizzi huma ppreżentati żewġ settijiet ta’ kriterji: 
 
 Il-kriterji ewlenin huma dawk adattati biex jintużaw minn kull awtorità kontraenti fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw l-impatti ambjentali ewlenin. 

Huma mfasslin biex jintużaw bl-anqas sforz ta’ verifika addizzjonali jew żidiet fl-ispejjeż.  
 Il-kriterji komprensivi huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti disponibbli fis-suq. Dawn jistgħu jeħtieġu sforz ta’ verifika addizzjonali jew 

żieda żgħira fl-ispiża meta mqabbla ma’ prodotti oħra bl-istess funzjonalità. 
 
1. Definizzjoni u kamp ta’ applikazzjoni 
 
Dan id-dokument ikopri azzjonijiet ta’ akkwist għar-rubinetterija sanitarja. Għall-fini ta’ dawn il-kriterji, rubinetterija sanitarja tkopri l-gruppi ta’ prodotti li 
ġejjin:  
1) viti tal-ilma, 
2) bexxiexi tad-doċċa, 
3) doċċi.  
 
Id-definizzjonijiet ta’ dawn gruppi ta’ prodotti huma kif ġej1: 
 
"vit tal-ilma" tfisser valv li jitħaddem direttament jew indirettament, b’mod manwali, mekkaniku u/jew awtomatiku li minnu jitwassal l-ilma. 
 
"bexxiexa tad-doċċa" tfisser 

(a) żbokk fiss fil-għoli jew fil-ġenb tad-doċċa, żbokk tad-doċċa tal-ilma bi pressjoni jew tagħmir simili li jista’ jiġi aġġustat, u li jiggwida l-ilma minn 
sistema ta’ provvista għal fuq l-utent; jew 

(b) żbokk tad-doċċa mobbli li jinżamm fl-idejn li jkun imqabbad ma’ vit tal-ilma b’manku tad-doċċa u li jista’ jiddendel direttament fuq il-vit tal-ilma 
jew mal-ħajt bl-għajnuna ta’ sapport xieraq;  

 
"doċċa" tfisser kombinazzjoni ta’ bexxiexa tad-doċċa u valvi tal-kontroll interrelatati u/jew apparat li jiġi imballat u mibjugħ bħala kitt; 

                                                 
1 Aktar definizzjonijiet u termini użati f’dan id-dokument ta’ kriterji jingħataw fil-Glossarju fl-aħħar tad-dokument. 
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Inkluża fil-grupp ta’ prodotti hija rubinetterija sanitarja użata tipikament f’faċilitajiet pubbliċi bħal skejjel, uffiċini, sptarijiet, pixxini, ċentri tal-isport u oħrjn 
għaż-żewġ tipi ta’ funzjonalitajiet: uħud mhux domestiċi u uħud domestiċi. 
 
Il-kriterji APE ma jkoprux it-tipi ta’ prodotti li ġejjin: 

• Viti tal-ilma tal-banju, 
• Viti tal-ilma esterni, 
• Viti tal-ilma b’finijiet speċjali mhux domestiċi, bexxiexi tad-doċċa u doċċi li jeħtiġilhom fluss tal-ilma bla limitu biex jaqdu l-funzjoni maħsuba (eż. 

viti tal-ilma u doċċi ta’ sigurtà tal-laboratorju, viti tal-ilma tal-kċina professjonali), 
• Viti tal-ilma koperti mill-kriterji APE stabbiliti għal prodotti u servizzi tal-ġnien. 

 
2. Impatti Ambjentali Ewlenin 
 
L-impatti ambjentali ewlenin minn rubinetterija sanitarja huma assoċjati mal-fażi tal-użu tagħha, jiġifieri il-konsum tal-ilma u l-enerġija għat-tisħin tal-ilma. 
Impatti ambjentali oħra, li iżda huma ħafna aktar iżgħar, jinkludu eż. emissjonijiet mill-manifattura u l-ġenerazzjoni ta’ skart perikoluż u mhux perikoluż. L-
iffissar ta’ rekwiżiti ta’ effiċjenza fl-ilma għar-rubinetterija sanitarja għandu jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-konsum tal-ilma u fl-enerġija relatat mat-tisħin 
tal-ilma; li b’hekk iwassal għal tnaqqis ta’ impatti ambjentali b’rabta mal-provvista tal-ilma, id-distribuzzjoni u t-trattament tal-ilma mormi, kif ukoll mal-
produzzjoni tal-enerġija u l-ħtieġa tat-tkessiħ tal-ilma għal dan il-proċess. 
 

Impatti Ambjentali Ewlenin  Approċċ APE 
 

• Konsum ta’ ilma, b’mod 
partikolari fil-fażi ta’ użu 

• Konsum ta’ enerġija, b’mod 
partikolari għal tisħin tal-ilma 

• Emissjonijiet fl-arja u fl-ilma, 
l-aktar minħabba proċessi ta’ 
ġenerazzjoni u produzzjoni ta’ 
enerġija  
 

  
 
 
 
 

• Bini ġdid u rranġat mgħammar 
b’rubinetterija sanitarja effiċjenti 
fl-użu tal-ilma u l-enerġija 

 

L-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tirrifletti l-importanza tagħhom.  
 
Informazzjoni dettaljata dwar il-grupp ta’ prodotti rubinetterija sanitarja, inkluża l-informazzjoni dwar leġiżlazzjoni relatata u sorsi oħra tinsab fir-Rapport 
dwar l-Isfond Tekniku. 
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3. Kriterji APE tal-UE għal rubinetterija sanitarja 
 
Abbażi ta’ dejta u informazzjoni fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku qed jiġu proposti s-settijiet ta’ kriterji APE tal-UE li ġejjin:  
 
a) Kriterji għax-xiri ta’ rubinetterija sanitarja effiċjenti fl-użu tal-ilma (3.1), 
b) Kriterji għal xogħlijiet ta’ installazzjoni f’bini ġdid jew rinnovat (3.2), li jkunu jistgħu jintużaw flimkien mal-kriterji għax-xiri ta’ rubinetterija sanitarja 

effiċjenti fl-użu tal-ilma.  
 
 

3.1 Kriterji APE tal-UE għal rubinetterija sanitarja 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ rubinetterija sanitarja effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew 
irranġat 

Xiri ta’ rubinetterija sanitarja effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew 
irranġat 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 
1. Konsum tal-ilma u ffrankar relatat ta’ enerġija 
1A. Rata massima disponibbli tal-fluss tal-ilma  

Ir-rati massimi disponibbli tal-fluss tal-ilma għall-baċir/sink, 
indipendentement mill-pressjoni tal-ilma, ma għandhomx jaqbżu l-valuri 
ppreżentati fit-Tabella 1.  

 
Tabella 1 Ir-rati massimi disponibbli tal-fluss tal-ilma għar-rubinetterija 
sanitarja  

Subgrupp tal-prodotti Rata tal-fluss tal-ilma 
[l/min] 

Viti tal-ilma tal-kċina  8.0 

Viti tal-ilma tas-sink  7.0 

Bexxiexi tad-doċċa jew doċċi [1] 9.0 
Nota [1]: Bexxiexi tad-doċċa jew doċċi b’aktar minn opzjoni waħda ta’ kif 

 
1. Konsum tal-ilma u ffrankar relatat ta’ enerġija 
1A. Rata massima disponibbli tal-fluss tal-ilma  
Ir-rati massimi disponibbli tal-fluss tal-ilma lill-baċir/sink, indipendentement 
mill-pressjoni tal-ilma, ma għandhomx jaqbżu l-valuri ppreżentati fit-Tabella 
1.  

 
Tabella 1 Ir-rati massimi disponibbli tal-fluss tal-ilma għar-rubinetterija 
sanitarja 

Subgrupp tal-prodotti 
Rata tal-fluss tal-

ilma  
[l/min] 

Viti tal-ilma 
tal-kċina[1]  

mingħajr apparat li jillimita 
l-fluss 

6.0 

b’apparat li jillimita l-fluss[2] 8.0 
Viti tal-ilma 
tas-sink[1] 

mingħajr apparat li jillimita 
l-fluss 

6.0 
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joħroġ ir-raxx tal-ilma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit għall-issettjar bil-
fluss tal-ilma l-aktar għoli. 
 
 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. 
Jew inkella, ir-riżultati tat- testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura 
ta’ ttestjar indikata fl-istandard EN rilevanti (ara l-lista fit-Tabella 2 hawn taħt) 
jew skont standard ekwivalenti għandhom ikunu sottomessi flimkien mal-
offerta lill-awtorità kontraenti. It-testijiet għandhom jitwettqu bi pressjoni ta’ 
1.5, 3.0 u 4.5 bar (± 0.2 bar) għal prodotti ddikjarati mill-manifattur li huma 
adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni għolja (tipikament minn 1.0 sa 5.0 
bar) jew bi pressjoni ta’ 0.2, 0.3 u 0.5 bar (± 0.02 bar) għal prodotti ddikjarati 
mill-manifattur li huma adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni baxxa 
(tipikament minn 0.1 sa 0.5 bar). Il-valur medju tat-tliet kejlijiet ma għandux 
jaqbeż il-valur tar-rata massima tal-fluss tal-ilma indikat fit-Tabella 1. It-
testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ġenerali EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti. 
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 
dawn ir-rekwiżiti kienu tħarsu jiġu aċċettati wkoll. 
 
Tabella 2 Standards EN għar-rubinetterija sanitarja 

Numru Titlu 

EN 200  
Rubinetterija sanitarja. Viti individwali u kombinazzjoni 
ta’ viti għal sistemi tal-provvista tal-ilma tat-tip 1 u tat-
tip 2 – Speċifikazzjoni teknika ġenerali   

EN 816  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet b’għeluq awtomatiku 
(PN10) 

EN 817  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers mekkaniċi 
(PN10) – Speċifikazzjonijiet tekniċi ġenerali 

EN 1111  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers termostatiċi 

b’apparat li jillimita l-fluss[2] 8.0 
Bexxiexi tad-doċċa jew doċċi [3] 8.0 

Nota [1]: Viti tal-ilma jistgħu jkunu pprovduti b’apparat li jillimita l-fluss jew 
mingħajru. Ir-rata massima tal-fluss tal-ilma tkun dipendenti mill-preżenza 
jew mill-assenza ta’ tagħmir bħal dan. 
Nota [2]: L-apparat li jillimita l-fluss għandu jippermetti l-issettjar tar-rata tal-
fluss tal-ilma stabbilita minn qabel (issettjar li jiffranka l-ilma) għall-valur 
massimu ta’ 6/min. Ir-rata massima disponibbli tal-fluss tal-ilma ma 
għandhiex taqbeż it-8 l/min. 
Nota [3]: Bexxiexi tad-doċċa jew doċċi b’aktar minn opzjoni waħda ta’ kif 
joħroġ ir-raxx tal-ilma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit għall-issettjar bil-
fluss tal-ilma l-aktar għoli. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. 
Jew inkella, riżultat tat-testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura ta’ 
ttestjar indikata fl-istandard EN rilevanti (ara l-lista fit-Tabella 2 hawn taħt) 
jew skont standard ekwivalenti għandu jkun sottomess flimkien mal-offerta 
lill-awtorità kontraenti għall-verifika. It-testijiet għandhom jitwettqu bi 
pressjoni ta’ 1.5, 3.0 u 4.5 bar (± 0.2 bar) għal prodotti ddikjarati mill-
manifattur li huma adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni għolja 
(tipikament minn 1.0 sa 5.0 bar) jew bi pressjoni ta’ 0.2, 0.3 u 0.5 bar (± 0.02 
bar) għal prodotti ddikjarati mill-manifattur li huma adattati għal 
installazzjonijiet ta’ pressjoni baxxa (tipikament minn 0.1 sa 0.5 bar). Il-valur 
medju tat-tliet kejlijiet ma għandux jaqbeż il-valur tar-rata massima tal-fluss 
tal-ilma indikat fit-Tabella 1. It-testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti. 
Barra minn hekk, għal prodotti mgħammra b’apparat li jillimita l-fluss, 
għandha tiġi sottomessa deskrizzjoni tal-apparat applikat (jiġifieri l-parametri 
tekniċi ewlenin tiegħu u l-installazzjoni, l-issettjar u l-istruzzjonijiet dwar l-
użu). 
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 
dawn ir-rekwiżiti kienu tħarsu jiġu aċċettati wkoll. 
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(PN10) – Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1112  
Rubinetterija sanitarja. Żbokkijiet tad-doċċi  għal 
rubinetterija sanitarja għal sistemi tal-provvista tal-ilma 
tat-tip 1 u tat-tip 2 – Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1286 Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers mekkaniċi 
ta’ pressjoni baxxa. Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1287 Rubinetterija sanitarja.Valvijiet ta’ miksers termostatiċi 
ta’ pressjoni baxxa. Speċifikazzjonijiet tekniċi ġenerali 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja. Rubinetterija sanitarja bi ftuħ u 
għeluq elettroniċi 

EN 248  Rubinetterija sanitarja. Speċifikazzjoni ġenerali għal 
kisjiet ta’ Ni-Cr elettrodepożitati 

EN60335-1 Apparati Domestiċi tal-Elettriku u Oħrajn Simili 

EN60335-2-35 
Apparati Domestiċi tal-Elettriku u Oħrajn Simili, 
Sikurezza, Rekwiżiti Partikolari għal Ħiters tal-Ilma 
Istantanji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 2 Standards EN għar-rubinetterija sanitarja 

Numru Titlu 

EN 200  
Rubinetterija sanitarja. Viti individwali u kombinazzjoni 
ta’ viti għal sistemi tal-provvista tal-ilma tat-tip 1 u tat-
tip 2 – Speċifikazzjoni teknika ġenerali   

EN 816  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet b’għeluq awtomatiku 
(PN10) 

EN 817  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers mekkaniċi 
(PN10) – Speċifikazzjonijiet tekniċi ġenerali 

EN 1111  Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers termostatiċi 
(PN10) – Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1112  
Rubinetterija sanitarja. Żbokkijiet tad-doċċi għal 
rubinetterija sanitarja għal sistemi tal-provvista tal-ilma 
tat-tip 1 u tat-tip 2 – Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1286 Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers mekkaniċi 
ta’ pressjoni baxxa. Speċifikazzjoni teknika ġenerali 

EN 1287 Rubinetterija sanitarja. Valvijiet ta’ miksers termostatiċi 
ta’ pressjoni baxxa. Speċifikazzjonijiet tekniċi ġenerali 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja. Rubinetterija sanitarja bi ftuħ u 
għeluq elettroniċi 

EN 248  Rubinetterija sanitarja. Speċifikazzjoni ġenerali għal 
kisjiet ta’ Ni-Cr elettrodepożitati 

EN60335-1 Apparati Domestiċi tal-Elettriku u Oħrajn Simili 

EN60335-2-35 
Apparati Domestiċi tal-Elettriku u Oħrajn Simili, 
Sikurezza, Rekwiżiti Partikolari għal Ħiters tal-Ilma 
Istantanji 

 

 
1B.Rata massima ta’ fluss tal-ilma l-aktar baxxa disponibbli 

 
1B.Rata massima ta’ fluss tal-ilma l-aktar baxxa disponibbli 
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Ir-rata massima ta’ fluss tal-ilma disponibbli tar-rubinetterija sanitarja, 
indipendentement mill-pressjoni tal-ilma, ma għandhiex tkun aktar baxxa mill-
valuri mogħtija fit-Tabella 3: 
 

Tabella 3 Rati massimi ta’ fluss tal-ilma disponibbli l-aktar baxxi għar-
rubinetterija sanitarja 

Subgrupp tal-prodotti Ir-rata tal-fluss tal-ilma 
[l/min] 

Viti tal-ilma tal-kċina 2.0 

Viti tal-ilma tal-baċir 2.0 

Bexxiexi tad-doċċa u doċċi 4.5 

Doċċi tal-elettriku u doċċi ta’ 
pressjoni baxxa2 3.0 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. 
Mod ieħor, riżultat ta’ testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura ta’ 
ttestjar indikata fl-istandard EN rilevanti (ara l-lista fit-Tabella 2) jew standard 
ekwivalenti għandu jkun sottomess flimkien mal-offerta lill-awtorità 
kontraenti għall-verifika. It-testijiet għandhom jitwettqu bi pressjoni ta’ 1.5, 
3.0 u 4.5 bar (± 0.2 bar) għal prodotti ddikjarati mill-manifattur li huma 
adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni għolja (tipikament minn 1.0 sa 5.0 
bar) jew bi pressjoni ta’ 0.2, 0.3 u 0.5 bar (± 0.02 bar) għal prodotti ddikjarati 
mill-manifattur li huma adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni baxxa 
(tipikament minn 0.1 sa 0.5 bar). Il-valur medju tat-tliet kejlijiet ma għandux 
ikun aktar baxx mill-valur tar-rata tal-fluss tal-ilma indikat fit-Tabella 3. It-
testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti.      
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 

Ir-rata massima ta’ fluss tal-ilma disponibbli tar-rubinetterija sanitarja, 
indipendentement mill-pressjoni tal-ilma, ma għandhiex tkun aktar baxxa mill-
valuri mogħtija fit-Tabella 3: 
 

Tabella 3 Rata massima ta’ fluss tal-ilma l-aktar baxxa disponibbli għar-
rubinetterija sanitarja  

Subgrupp tal-prodotti Ir-rata tal-fluss tal-ilma 
[l/min] 

Viti tal-ilma tal-kċina 2.0 

Viti tal-ilma tal-baċir 2.0 

Bexxiexi tad-doċċa u doċċi 4.5 

Doċċi tal-elettriku u doċċi ta’ 
pressjoni baxxa2 3.0 

 
Verifika:  
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi.  
Mod ieħor, riżultat ta’ testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura ta’ 
ttestjar indikata fl-istandard EN rilevanti (ara l-lista fit-Tabella 2) jew standard 
ekwivalenti għandu jkun sottomess flimkien mal-offerta lill-awtorità 
kontraenti għall-verifika. It-testijiet għandhom jitwettqu bi pressjoni ta’ 1.5, 
3.0 u 4.5 bar (± 0.2 bar) għal prodotti ddikjarati mill-manifattur li huma 
adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni għolja (tipikament minn 1.0 sa 5.0 
bar) jew bi pressjoni ta’ 0.2, 0.3 u 0.5 bar (± 0.02 bar) għal prodotti ddikjarati 
mill-manifattur li huma adattati għal installazzjonijiet ta’ pressjoni baxxa 
(tipikament minn 0.1 sa 0.5 bar). Il-valur medju tat-tliet kejlijiet ma għandux 
ikun aktar baxx mill-valur tar-rata tal-fluss tal-ilma indikat fit-Tabella 3. It-
testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti.      
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 

                                                 
2 Prodotti li jitqiegħdu fis-suq li huma adattati għal installazzjonijiet bi pressjoni baxxa, li tipikament jiffunzjonaw f’0.1 sa 0.5 bar. 
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dawn ir-rekwiżiti ntlaħqu jkunu aċċettati wkoll. 
 

dawn ir-rekwiżiti ntlaħqu jkunu aċċettati wkoll. 
 

 

 
1C. Kontroll tat-temperatura  
(kriterju mhux applikabbli għal bexxiexi tad-doċċa u għar-rubinetterija 
sanitarja li għandhom jitwaħħlu ma’ provvista tal-ilma li diġà jkollha t-
temperatura kkontrollata)  
Ir-rubinetterija sanitarja għandha tkun mgħammra b’apparat avvanzat jew 
b’soluzzjoni teknika li tippermetti kontroll tat-temperatura.    
Skont il-preferenzi tagħhom, awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħżlu waħda miż-
żewġ opzjonijiet li ġejjin:   
 
a) Ir-rubinetterija sanitarja għandha tkun mgħammra b’barriera tal-ilma sħun. 
 
b) Ir-rubinetterija sanitarja għandha tippermetti aġġustament termostatiku. 
 
c) Ir-rubinetterija sanitarja għandha titfassal bi provvista ta’ ilma kiesaħ fil-
pożizzjoni tan-nofs. 
 
Doċċi b’pum/b’manku doppju ma jissodisfawx il-kriterju. 
 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll, eż. għandha tintbagħat dikjarazzjoni ta’ 
manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri tekniċi 
tagħha skont il-każ.  
Meta provvista tal-ilma diġà jkollha kontroll tat-temperatura, l-offerent 
għandu jispjega l-proprjetà teknika speċifika li tagħmel ir-rubinetterija 
sanitarja speċifikatament imfassla biex titwaħħal ma’ din l-għamla ta’ sistema. 
 

 
1C. Kontroll tat-temperatura  
(kriterju mhux applikabbli għal bexxiexi tad-doċċa u għar-rubinetterija 
sanitarja li għandhom jitwaħħlu ma’ provvista tal-ilma li diġà jkollha t-
temperatura kkontrollata)  
Ir-rubinetterija sanitarja għandha tkun mgħammra b’apparat avvanzat jew 
b’soluzzjoni teknika li tippermetti kontroll tat-temperatura.    
Skont il-preferenzi tagħhom, awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħżlu waħda miż-
żewġ opzjonijiet li ġejjin:   
 
a) Ir-rubinetterija sanitarja għandha tkun mgħammra b’barriera tal-ilma sħun. 
 
b) Ir-rubinetterija sanitarja għandha tippermetti aġġustament termostatiku. 
 
c) Ir-rubinetterija sanitarja għandha titfassal bi provvista ta’ ilma kiesaħ fil-
pożizzjoni tan-nofs. 
 
Doċċi b’pum/b’manku doppju ma jissodisfawx il-kriterju. 
 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll, eż. għandha tintbagħat dikjarazzjoni ta’ 
manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri tekniċi 
tagħha skont il-każ.  
Meta provvista tal-ilma diġà jkollha kontroll tat-temperatura, l-offerent 
għandu jispjega l-proprjetà teknika speċifika li tagħmel ir-rubinetterija 
sanitarja speċifikatament imfassla biex titwaħħal ma’ din l-għamla ta’ sistema. 
 

 
1D. Kontroll tal-ħin għar-rubinetterija sanitarja għal utenti multipli u 
użu ta’ frekwenza għolja 

 
1D. Kontroll tal-ħin għar-rubinetterija sanitarja għal utenti multipli u 
użu ta’ frekwenza għolja 
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Rubinetterija sanitarja mwaħħla f’bini mhux domestiku għal utenti multipli u 
għal użu frekwenti (jiġifieri rubinetterija sanitarja użata f’faċilitajiet pubbliċi 
fl-iskejjel, fl-uffiċini, fl-isptarijiet, fil-pixxini u f'bini simili) għandha 
tippermetti li jkun limitat il-ħin ta’ użu wieħed tal-ilma (jiġifieri l-volum ta’ 
ilma kkunsmat). Dan jista’ jsir billi l-prodotti jiġu mgħammra b’apparati li 
jwaqqfu l-fluss tal-ilma wara ċertu ħin jekk dawn ma jintużawx (pereżempju, 
sensers li jwaqqfu l-fluss tal-ilma meta utent joħroġ mill-medda tas-senser) 
u/jew wara perjodu ta’ ħin issettjat għall-użu (pereżempju, minutieri, li 
jwaqqfu l-fluss tal-ilma meta jintlaħaq il-ħin massimu tal-fluss). 
 
a) Jekk l-awtorità pubblika tkun tixtieq li jkollha sistema kkontrollata bil-ħin: 
Għal rubinetterija sanitarja mgħammra b’minutieri, il-fluss massimu ssettjat 
minn qabel ma għandux jaqbeż il-15-il sekonda għall-viti tal-ilma u l-35 
sekonda għad-doċċi. Madankollu, il-prodott għandu jkun iddisinjat biex 
jippermetti lill-installatur jaġġusta l-ħin tal-fluss skont l-applikazzjoni 
maħsuba tal-prodott.  
 
b) Jekk l-awtorità pubblika tkun tixtieq li jkollha sistema kkontrollata 
b’senser: 
Għal rubinetterija sanitarja mgħammra bis-senser, il-ħin ta’ dewmien għat-tifi 
wara l-użu ma għandux jaqbeż iż-żewġ (2) sekondi għall-viti tal-ilma u tliet 
(3) sekondi għad-doċċi. Barra minn hekk, ir-rubinetterija sanitarja mgħammra 
b’senser għandu jkollha ‘karatteristika teknika ta’ sigurtà’ b’ħin ta’ tifi ssettjat 
minn qabel ta’ massimu ta’ żewġ (2) minuti biex jiġu evitati aċċidenti jew il-
fluss kontinwu tal-ilma mill-viti tal-ilma/doċċi meta dawn ma jkunux qed 
jintużaw.  
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll, eż. għandha tintbagħat dikjarazzjoni ta’ 
manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri tekniċi 
tagħha skont il-każ (ħin ta’ fluss tal-ilma ssettjat minn qabel għall-minutieri, 
il-ħin ta’ dewmien għat-tifi wara l-użu għal sensers). 
 

Rubinetterija sanitarja mwaħħla f’bini mhux domestiku għal utenti multipli u 
għal użu frekwenti (jiġifieri rubinetterija sanitarja użata f’faċilitajiet pubbliċi, 
fl-iskejjel, fl-uffiċini, fl-isptarijiet, fil-pixxini u f'bini simili) għandha 
tippermetti li jkun limitat il-ħin ta’ użu wieħed tal-ilma (jiġifieri l-volum ta’ 
ilma kkunsmat). Dan jista’ jsir billi l-prodotti jkunu mgħammra b’apparati li 
jwaqqfu l-fluss tal-ilma wara ċertu ħin jekk ma jintużawx (pereżempju, 
sensers li jwaqqfu l-fluss tal-ilma meta utent joħroġ mill-medda tas-senser) 
u/jew wara perjodu ta’ ħin għal użu (pereżempju, minutieri, li jwaqqfu l-fluss 
tal-ilma meta jintlaħaq il-ħin massimu tal-fluss). 
 
a) Jekk l-awtorità pubblika tkun tixtieq li jkollha sistema kkontrollata bil-ħin: 
Għal rubinetterija sanitarja mgħammra b’minutieri l-fluss massimu ssettjat 
minn qabel ma għandux jaqbeż il-15-il sekonda għall-viti tal-ilma u l-35 
sekonda għad-doċċi. Madankollu, prodott għandu jkun iddisinjat biex 
jippermetti lill-installatur jaġġusta l-ħin tal-fluss skont l-applikazzjoni 
maħsuba tal-prodott.  
 
b) Jekk l-awtorità pubblika tkun tixtieq li jkollha sistema kkontrollata 
b’senser: 
Għal rubinetterija sanitarja mgħammra bis-senser, il-ħin ta’ dewmien għat-tifi 
wara l-użu ma għandux jaqbeż is-sekonda (1) għall-viti tal-ilma u tliet (3) 
sekondi għad-doċċi. Barra minn hekk, ir-rubinetterija sanitarja mgħammra 
b’senser għandu jkollha ‘karatteristika teknika ta’ sigurtà’ b’ħin ta’ tifi ssettjat 
minn qabel ta’ massimu ta’ żewġ (2) minuti biex tipprevjeni aċċident jew il-
fluss kontinwu tal-ilma mill-viti tal-ilma/doċċi meta dawn ma jkunux qed 
jintużaw.  
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll, eż. għandha tintbagħat dikjarazzjoni ta’ 
manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri tekniċi 
tagħha skont il-każ (ħin ta’ fluss tal-ilma ssettjat minn qabel għall-minutieri, 
il-ħin ta’ dewmien għat-tifi wara l-użu għal sensers). 
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2. Karatteristiċi kimiċi u iġjeniċi tal-materjali 
Materjali użati fi prodotti li jiġu f’kuntatt mal-ilma tax-xorb, jew impuritajiet 
assoċjati magħhom, ma għandhomx jirrilaxxaw fl-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem kwalunkwe kompost b’mod li direttament jew indirettament, 
inaqqas l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem3. Ma għandhom jikkawżaw l-ebda 
deterjorament fil-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fir-
rigward ta’ dehra, riħa jew togħma. Fil-limiti rakkomandati għal operazzjoni 
korretta (jiġifieri l-kundizzjonijiet ta’ użu kif stipulati fl-istandards EN 
rispettivi indikati fit-Tabella 2), il-materjali ma għandhom jinbidlu bl-ebda 
mod li jkun ta’ ħsara għall-prestazzjoni tal-prodott. Materjali mingħajr ir-
reżistenza adegwata għall-korrużjoni għandhom jitħarsu kif xieraq biex ma 
jippreżentawx riskju għas-saħħa. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li huma konformi.  
Mezzi adattati oħra ta’ prova jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub 
mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq tkun issodisfatta b’kopja ta’ 
ċertifikat li jikkonferma l-ħarsien tar-rekwiżiti iġjeniċi ta’ materjali/prodott 
f’kuntatt mal-ilma tax-xorb b’konformità mar-regolamenti nazzjonali tal-Istat 
Membru fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq. 
 

 
2. Il-kwalità tal-prodott u l-lonġevità 
 
2.1 Il-kundizzjoni u l-kwalità tas-superfiċje esposta tal-kisi 
Prodotti sanitarji li jkollhom kisja metall ta’ Ni-Cr (minkejja n-natura tal-
materjal substrat) għandhom ikunu konformi mal-istandard EN 248. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 

 
3. Il-kwalità tal-prodott u l-lonġevità 
 
3.1 Il-kundizzjoni u l-kwalità tas-superfiċje esposta tal-kisi 
Prodotti sanitarji li jkollhom kisja metall ta’ Ni-Cr (minkejja n-natura tal-
materjal substrat) għandhom ikunu konformi mal-istandard EN 248. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
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elenkati (jekk inklużi) għandhom jitqiesu li jkunu konformi.  
Jew inkella, riżultati ta’ testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura ta’ 
ttestjar indikata fi EN 248 standard jew l-ekwivalenti għandhom ikunu 
sottomessi flimkien mal-offerta lill-awtorità kontraenti għall-verifika. It-
testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti. 
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 
dawn ir-rekwiżiti li kienu tħarsu jiġu aċċettati wkoll. 
 
2.2 Kemm jista’ jissewwa l-prodott u d-disponibbiltà tal-ispare parts  
Il-prodott għandu jiġi ddisinjat b’tali mod li l-komponenti skambjabbli tiegħu 
jkunu jistgħu jinbidlu faċilment mill-utent finali jew minn inġinier 
professjonali tas-servizz, kif xieraq. L-informazzjoni dwar liema elementi 
jistgħu jinbidlu għandha tiġi indikata b'mod ċar fil-folja tal-informazzjoni 
mehmuża mal-prodott. L-offerent għandu jipprovdi wkoll struzzjonijiet ċari 
biex jippermetti lill-utent finali jew lill-esperti mħarrġa, biex iwettqu tiswijiet 
bażiċi, kif xieraq. 
L-offerent għandu jiżgura barra minn hekk li l-ispare parts ikunu disponibbli 
tal-anqas għal ħames snin mid-data tax-xiri. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
L-offerent għandu jipprovdi deskrizzjoni dwar kif jibdel komponenti u 
jipprovdi garanzija għad-disponibbiltà ta’ spare parts. 
 
2.3 Il-garanzija 
L-offerent għandu jagħti garanzija ta’ minimu ta’ erba’ snin għal tiswija jew 
bdil. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 

elenkati (jekk inklużi) għandhom jitqiesu li jkunu konformi.  
Jew inkella, riżultati ta’ testijiet ta’ rubinetterija sanitarja skont il-proċedura ta’ 
ttestjar indikata fi EN 248 standard jew l-ekwivalenti għandhom ikunu 
sottomessi flimkien mal-offerta lill-awtorità kontraenti għall-verifika. It-
testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ġenerali ta’ EN ISO 17025 jew l-ekwivalenti. 
Dossier tekniku mill-manifattur jew mezzi adattati oħra ta’ prova li juru li 
dawn ir-rekwiżiti li kienu tħarsu jiġu aċċettati wkoll. 
 
3.2 Kemm jista’ jissewwa l-prodott u d-disponibbiltà tal-ispare parts 
Il-prodott għandu jiġi ddisinjat b’tali mod li l-komponenti skambjabbli tiegħu 
jkunu jistgħu jinbidlu faċilment mill-utent finali jew minn inġinier 
professjonali tas-servizz, kif xieraq. L-informazzjoni dwar liema elementi 
jistgħu jinbidlu għandha tiġi indikata b'mod ċar fil-folja tal-informazzjoni 
mehmuża mal-prodott. L-offerent għandu jipprovdi wkoll struzzjonijiet ċari 
biex jippermetti lill-utent finali jew lill-esperti mħarrġa, biex iwettqu tiswijiet 
bażiċi, kif xieraq. 
L-offerent għandu jiżgura barra minn hekk li l-ispare parts ikunu disponibbli 
tal-anqas għal seba’ snin mid-data tax-xiri. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
L-offerent għandu jipprovdi deskrizzjoni dwar kif jibdel komponenti u 
jipprovdi garanzija għad-disponibbiltà ta’ spare parts. 
 
3.3 Il-garanzija 
L-offerent għandu jagħti garanzija ta’ minimu ta’ erba’ snin għal tiswija jew 
bdil. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
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jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
 

jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
 

 
3. Informazzjoni għall-utent 
Il-prodott għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja b’mod stampat (fuq l-
imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott) u/jew f’format 
elettroniku: 
(a) istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-

pressjonijiet speċifiċi ta’ operazzjoni li l-prodott huwa adattat għalihom, 
(b) rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni (inkluż it-tindif u 

d-dekalċifikazzjoni) tal-prodott, li jsemmu l-istruzzjonijiet kollha rilevanti, 
b’mod partikolari:   

 (i) pariri dwar il-manutenzjoni u l-użu tal-prodotti,  
(ii) informazzjoni dwar liema spare parts jistgħu jinbidlu,  
(iii) istruzzjonijiet li jikkonċernaw it-tibdil ta’ woxers jekk il-viti 

jibdew iqattru l-ilma,  
(iv) pariri dwar it-tindif ta’ rubinetterija sanitarja b’materjali xierqa 

għall-prevenzjoni ta’ ħsara lis-superfiċji interni u esterni tagħha, 
(v)  pariri dwar servizz regolari u adattat ta’ ventilaturi  

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
 

 
4. Informazzjoni għall-utent 
Il-prodott għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja b’mod stampat (fuq l-
imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott) u/jew f’format 
elettroniku: 
(a) istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-

pressjonijiet speċifiċi ta’ operazzjoni li l-prodott huwa adattat għalihom, 
(b) rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni (inkluż tindif u 

dekalċifikazzjoni) tal-prodott, li jsemmu l-istruzzjonijiet kollha rilevanti, 
b’mod partikolari:  

(i) pariri dwar il-manutenzjoni u l-użu tal-prodotti,  
(ii) informazzjoni dwar liema spare parts jistgħu jinbidlu,  
(iii) istruzzjonijiet li jikkonċernaw it-tibdil ta’ woxers jekk il-viti 

jibdew iqattru l-ilma,  
(iv) pariri dwar it-tindif ta’ rubinetterija sanitarja b’materjali xierqa 

għall-prevenzjoni ta’ ħsara lis-superfiċji interni u esterni 
tagħha, 

(v)  pariri dwar servizz regolari u adattat ta’ ventilaturi  
 

Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-rekwiżiti 
elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ prova 
jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-klawżola 
ta’ hawn fuq titħares. 
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3.2 Kriterji APE tal-UE għall-installazzjoni ta’ rubinetterija sanitarja 
Dawn il-kriterji għandhom jiġu applikati flimkien mal-kriterji li hemm fit-Taqsima 3.1, jekk jinkisbu xogħlijiet ta’ installazzjoni. 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SUĠĠETT SUĠĠETT 

Installazzjoni ta’ prodotti ġodda ta’ rubinetterija sanitarja effiċjenti fl-użu tal-
ilma u l-bdil tagħhom  

Installazzjoni ta’ prodotti ġodda ta’ rubinetterija sanitarja effiċjenti fl-użu tal-
ilma u l-bdil tagħhom  

KRITERJU TA’ GĦAŻLA KRITERJU TA’ GĦAŻLA 
 

1. Meta rubinetterija sanitarja tkun qed tiġi installata, il-kuntrattur 
għandu juri li l-installazzjoni jew il-bdil tar-rubinetterija sanitarja jsir 
minn persunal kwalifikat b’mod adattat u b’esperjenza. 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll lista ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni ta’ 
rubinetterija sanitarja li l-kuntrattur ikun għamel matul l-aħħar ħames snin, 
flimkien ma’ ċertifikati ta’ eżekuzzjoni sodisfaċenti għax-xogħlijiet l-aktar 
importanti. 

Verifika: 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-proġett, li 
tindika l-kwalifiki edukattivi u professjonali u l-esperjenza rilevanti. Din 
għandha tinkludi persuni impjegati minn sottokuntratturi meta x-xogħol ikollu 
jiġi sottokuntrattat u lista ta’ proġetti ta’ qabel magħmulin matul l-aħħar ħames 
snin. 

 

1. Meta rubinetterija sanitarja tkun qed tiġi installata, il-kuntrattur 
għandu juri li l-installazzjoni jew il-bdil tar-rubinetterija sanitarja jsir 
minn persunal kwalifikat b’mod adattat u b’esperjenza. 

Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll lista ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni ta’ 
rubinetterija sanitarja li l-kuntrattur ikun għamel matul l-aħħar ħames snin, 
flimkien ma’ ċertifikati ta’ eżekuzzjoni sodisfaċenti għax-xogħlijiet l-aktar 
importanti. 

Verifika:  
Il-kuntrattur għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-proġett, li 
tindika l-kwalifiki edukattivi u professjonali u l-esperjenza rilevanti. Din 
għandha tinkludi persuni impjegati minn sottokuntratturi meta x-xogħol 
ikollu jiġi sottokuntrattat u lista ta’ proġetti ta’ qabel magħmulin matul l-
aħħar ħames snin. 
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KLAWŻOLA KUNTRATTWALI  KLAWŻOLA TA’ KUNTRATT 
 

2. Il-kuntrattur għandu jiżgura li, meta r-rubinetterija tinkludi sensers 
jew minutieri  

• Għal sensers, is-sensittività u d-dewmien ta’ ħin għandhom jiġu 
issettjati, bi qbil mal-awtorità kontraenti, għal livelli adattati biex 
jissodisfaw ħtiġijiet ta’ okkupanti mingħajr konsum eċċessiv ta’ ilma u 
enerġija 

• Sensers għandhom jiġu iċċekkjati biex jiġi żgurat li qed jaħdmu sewwa 
u li huma sensittivi biżżejjed biex jaqbdu movimenti tipiċi ta’ 
okkupanti 

• Il-minutieri għandhom jiġu ssettjati, bi qbil mal-awtorità kontraenti, 
għal ħinijiet adattati biex jissodisfaw ħtiġijiet ta’ okkupanti mingħajr 
żieda eċċessiva fil-konsum ta’ ilma u enerġija relatata 

 

Verifika:   
Dikjarazzjoni mill-kuntrattur jew kull evidenza oħra li l-aġġustamenti u l-
kalibrazzjonijiet se jitwettqu. 

 

2. Il-kuntrattur għandu jiżgura li, meta r-rubinetterija tinkludi sensers 
jew minutieri  

• Għal sensers, is-sensitività u d-dewmien ta’ ħin għandhom jiġu 
issettjati, bi qbil mal-awtorità kontraenti, għal livelli adattati biex 
jissodisfaw ħtiġijiet ta’ okkupanti mingħajr konsum eċċessiv ta’ ilma 
u enerġija  

• Sensers għandhom jiġu iċċekkjati biex jiġi żgurat li qed jaħdmu 
sewwa u li huma sensittivi biżżejjed biex jaqbdu movimenti tipiċi ta’ 
okkupanti 

• Il-minutieri għandhom jiġu ssettjati, bi qbil mal-awtorità kontraenti, 
għal ħinijiet adattati biex jissodisfaw ħtiġijiet ta’ okkupanti mingħajr 
żieda eċċessiva fil-konsum ta’ ilma u enerġija relatata 

 

Verifika:   
Dikjarazzjoni mill-kuntrattur jew kull evidenza oħra li l-aġġustamenti u l-
kalibrazzjonijiet se jitwettqu. 
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Noti ta’ Spjega 
 
Biex jiksbu rubinetterija sanitarja, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu kuntratti separati (li jkopru, pereżempju d-disinn, il-provvista ta’ tagħmir u l-
installazzjoni) lil kuntratturi differenti. F’tali każijiet, kuntratturi differenti jistgħu, għalhekk, ikunu responsabbli biex jiżguraw li jitħarsu kriterji differenti.  

Għandu jiġi żgurat li informazzjoni għall-utent tgħaddi lill-persuna adattata wara li jitlestew ix-xogħlijiet ta’ installazzjoni (flimkien ma’ link għall-
informazzjoni mqiegħda fil-websajt tal-manifatturi). 
 

Manutenzjoni 

Ir-rubinetterija sanitarja jeħtiġilha manutenzjoni sewwa biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-sistema. Tul iż-żmien ċerti elementi ta’ rubinetterija 
sanitarja jistgħu jitilfu l-proprjetajiet meħtieġa tagħhom, eż. siġilli ma jiżgurawx ħarsien sewwa kontra tnixxija u jista’ jkun hemm il-ħtieġa li jinbidlu. 
Għalhekk il-kontroll tal-istat ta’ rubinetterija sanitarja u l-bdil ta’ elementi użati għandhom isiru skont programm skedat. 

 

Konsiderazzjonijiet ta' spejjeż 
 
Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
 
L-awtorità kontraenti tista’ tkun tixtieq tapplika approċċ ta’ spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja biex tistabbilixxi l-ispejjeż tar-rubinetterija sanitarja tul kemm isservi. 
Tali valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-ispiża inizjali tal-installazzjoni, l-istima ta’ kemm isservi, l-ispejjeż tal-bdil tar-rubinetterija sanitarja u kemm 
tkun stmata li sservi, u l-ispiża tal-enerġija tar-rubinetterija sanitarja tul kemm isservi. L-awtorità kontraenti jkun jeħtiġilha tiddefinixxi l-prezz tal-ilma tagħha 
(inkluża provvista ta’ ilma sħun) u r-rata li biha dan ikun mistenni jiżviluppa tul iż-żmien, u rata tal-imgħax fuq l-investimenti. Tista’ wkoll titlob li l-offerent 
iwettaq tali valutazzjoni sakemm hija tiffissa b’mod ċar il-parametri għall-valutazzjoni, biex tkun tista’ tivvaluta l-offerti differenti fil-fażi ta’ evalwazzjoni.  
L-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja jistgħu jitqiesu bħala parti mill-kriterji tal-għoti meta jkun applikat il-kriterju ta’ “l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża” 
(MEAT). 
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Glossarju 
 
Għall-fini ta’ dawn il-kriterki APE, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 
 

(1) "vit tal-ilma" tfisser valv imħaddem direttament jew indirettament, b’mod mekkaniku u/jew awtomatiku li minnu jitwassal l-ilma; 

(2) "bexxiexa tad-doċċa" tfisser 

(a) żbokk fiss fil-għoli jew fil-ġenb tad-doċċa, żbokk tad-doċċa tal-ilma bi pressjoni jew tagħmir simili li jista’ jiġi aġġustat, u li jiggwida l-ilma minn 
sistema ta’ provvista għal fuq l-utent; jew  

(b) żbokk tad-doċċa mobbli li jinżamm fl-idejn li jkun imqabbad ma’ vit tal-ilma b’manku tad-doċċa u li jista’ jiddendel direttament fuq il-vit tal-ilma jew 
mal-ħajt bl-għajnuna ta’ sapport xieraq;  

(3) "doċċa" tfisser kombinazzjoni ta’ bexxiexa tad-doċċa u valvi tal-kontroll interrelatati u/jew apparat  li jiġi mballat u mibjugħ bħala kitt; 

(4) "doċċa b’pum/b’manku doppju" tfisser doċċa mgħammra b’pumi jew manki separati għall-kontroll tal-provvista ta’ ilma kiesaħ u sħun; 

(5) "doċċa elettrika" tfisser doċċa mgħammra b’tagħmir biex isaħħan l-ilma fil-post għad-doċċa bl-użu ta’ enerġija elettrika; 

(6) "rubinetterija sanitarja mhux domestika għal fini speċjali" tfisser rubinetterija sanitarja li jeħtiġilha fluss ta’ ilma bla limitu biex tissodisfa l-funzjoni 
mhux domestika maħsuba; 

 (7) “tagħmir li jillimita fluss ta’ ilma” tfisser tagħmir tekniku li jillimita fluss ta’ ilma għal volum fiss u li jippermetti fluss ogħla ta’ ilma biss meta jkun 
attivat minn min jużah għal perjodu ta’ żmien definit għal użu wieħed; 

(8) “rata massima disponibbli ta’ fluss ta’ ilma” tfisser l-ogħla rata disponibbli tal-fluss tal-ilma mis-sistema jew minn aċċessorju wieħed waħdu;  

(9) “rata massima l-aktar baxxa disponibbli ta’ fluss ta’ ilma” tfisser ir-rata l-aktar baxxa tal-fluss tal-ilma mis-sistema jew minn aċċessorju wieħed waħdu 
disponibbli meta l-valv ikun miftuħ kollu; 

(10) "karatteristika teknika ta’ sigurtà" tfisser tagħmir li jifforma parti minn rubinetterija sanitarja kkontrollata b’senser li jintuża biex jimpedixxi l-fluss 
kontinwu tal-ilma billi jwaqqaf il-provvista tal-ilma wara ħin issettjat minn qabel ukoll jekk ikun hemm persuna jew oġġett fil-medda tas-senser. 
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