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Kriterji tal-UE għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (GPP) għal Ħiters Idroniċi 
 
Il-kriterji tal-UE għall-APE għandhom l-għan li jiffaċilitaw ix-xiri ta' prodotti, servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa mill-awtoritajiet 
pubbliċi. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma formulati b'tali mod li jistgħu jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-
awtorità individwali, jekk ikun meqjus xieraq mill-istess awtorità. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-UE għall-APE għall-grupp ta' prodotti “ħiters 
idroniċi”. 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 ta' żidiet fil-kostijiet. 

− Il-kriterji komprensivi huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti disponibbli fis-suq. Dawn jistgħu jesiġu sforz addizzjonali ta' verifika 
jew żieda żgħira fl-ispiża meta mqabbla mal-prodotti l-oħra bl-istess funzjonalità. 

Mill-2010, il-kriterji li japplikaw għal koġenerazzjonijiet ta' inqas minn 50 kWe (mikrokoġenerazzjonijiet) li jipprovdu sħana utli lil sistema ta' tisħin tal-
post bl-ilma jingħataw prevalenza fuq il-kriterji tal-UE għall-APE għall-produzzjoni ta' sħana u enerġija kkombinati (Combined Heat and Power - 
CHP)1. 
 
NOTA (1): 
It-test li ġej se jiġi miżjud mal-Kriterji tal-UE għall-APE għas-CHP: 
Il-koġenerazzjonijiet ta' inqas minn 50 kWe (mikrokoġenerazzjonijiet) li jipprovdu sħana utli lil sistema ta' tisħin tal-post bl-ilma huma esklużi mill-
kamp ta' applikazzjoni tal-Kriterji tal-UE għall-APE għas-CHP. Għall-akkwist ta' dawk il-ħiters se jiġu applikati l-Kriterji tal-UE għall-APE għal Ħiters 
Idroniċi. 
 
NOTA (2): 
L-Artikolu 6 u l-Anness III tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika (DEE) (2012/27/EU), li kellha tiġi trasposta f'liġi nazzjonali sa Ġunju 2014, 
jistabbilixxu obbligi speċifiċi għall-awtoritajiet pubbliċi biex dawn jakkwistaw ċertu tagħmir li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dan jinkludi l-obbligu 
li jiġu akkwistati biss dawk il-prodotti li jappartjenu għall-ogħla klassi ta' effiċjenza enerġetika fil-każ ta' prodotti li jaqgħu taħt miżura ta' 
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tikkettar Enerġetiku (2010/30/UE). Għall-ħiters idroniċi koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni (UE) 811/20132, il-Miżuri ta' Implimentazzjoni dwar it-Tikkettar Enerġetiku se jidħlu fis-seħħ fis-26 ta' Settembru 2015 
Dan l-obbligu huwa limitat għall-gvern ċentrali u għal akkwisti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit fid-direttivi dwar l-akkwist. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu konsistenti mal-kosteffettività, mal-fattibbiltà ekonomika, mas-sostenibbiltà aktar wiesa', mal-idoneità teknika u mad-disponibbiltà 
ta' kompetizzjoni suffiċjenti. Dawn il-fatturi jistgħu jvarjaw minn awtorità pubblika għal oħra u minn suq għal ieħor. Għal aktar gwida dwar l-
interpretazzjoni ta' dan l-aspett tal-Artikolu 6 u tal-Anness III tad-DEE fir-rigward tal-akkwist ta' prodotti, servizzi u bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija 
mill-awtoritajiet governattivi ċentrali, jekk jogħġbok ara l-punti 33 sa 42 tad-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni3.  
                                                      
1 Ippubblikati hawn: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 ĠU L 239, 6.9.2013, p. 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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1. Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 

1.1 Kamp ta’ Applikazzjoni tal-Prodott 

Dan id-dokument ikopri azzjonijiet ta' akkwist għal ħiters idroniċi. Għall-finijiet ta' dawn il-kriterji, il-grupp ta' prodotti tal-“ħiters idroniċi” għandu 
jinkludi l-prodotti li jintużaw biex jiġġeneraw is-sħana bħala parti minn sistema ta' tisħin ċentrali bl-ilma, li fihom l-ilma msaħħan jitqassam permezz 
ta' ċirkolaturi u emittenti tas-sħana sabiex tintlaħaq u tinżamm temperatura ta' ġewwa fil-livell mixtieq fi spazju magħluq bħal bini, abitazzjoni jew 
kamra. It-tħaddim tal-ġeneratur tas-sħana jista' jkun ibbażat fuq għadd ta' proċessi u teknoloġiji, bħal pereżempju: 

− Il-kombustjoni tal-fjuwils fossili gassużi, likwidi jew solidi; 

− Il-kombustjoni tal-bijomassa gassuża, likwida jew solida; 

− L-użu tal-effett “Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta’ reżistenza elettrika; 

− Il-qbid tas-sħana ambjentali minn sors tal-arja, sors tal-ilma jew sors tal-art, u/jew tas-sħana sekondarja; 

− Il-koġenerazzjoni (il-ġenerazzjoni fl-istess waqt, fi proċess wieħed, kemm tas-sħana u kemm tal-elettriku); 

− L-enerġija solari (awżiljarja); 

Il-qawwa massima tal-ħiters idroniċi għandha tkun ta’ 400 kW. 

Il-ħiters ikkombinati wkoll jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta ' dan il-grupp ta ' prodotti, dejjem jekk il-funzjoni primarja tagħhom tkun li jipprovdu 
sħana ambjentali. 

Il-prodotti li ġejjin huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-grupp ta’ prodotti: 

− Il-ħiters li l-funzjoni primarja tagħhom hija li jipprovdu ilma sanitarju sħun jew għax-xorb; 

− Il-ħiters użati għat-tisħin u d-distribuzzjoni ta' mezzi gassużi għat-trasferiment tas-sħana bħal pereżempju l-fwar jew l-arja; 

− Il-ħiters b’koġenerazzjoni li jkollhom kapaċità elettrika massima ta’ 50 kW jew iktar; 

− Il-ħiters tal-post li jikkombinaw flimkien it-tisħin indirett, bl-użu ta' sistema ta' tisħin ċentrali bl-ilma, u t-tisħin dirett, b'emissjoni diretta tas-
sħana fil-kamra jew fl-ispazju fejn ikun installat l-apparat. 

Għalkemm mhuwiex iddikjarat b'mod espliċitu fid-definizzjonijiet ta' hawn fuq, jista' jkun li ċ-ċirkolatur ikun parti integrali mill-ħiter. Għal ħiters ta' 
daqs akbar iċ-ċirkolatur ġeneralment jiġi fornut separatament, u għalhekk iċ-ċirkolatur innifsu jinsab barra mill-kamp ta' applikazzjoni. Il-qawwa 
massima tal-ħiters idroniċi għandha tkun ta’ 400 kW. 
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1.2 Definizzjonijiet tal-Prodotti 
Japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 

 
− “ħiter” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat 

− “ħiter tal-post” tfisser apparat 

a. li jipprovdi s-sħana lil sistema ta’ tisħin ċentrali bl-ilma sabiex tintlaħaq u tinżamm temperatura ta’ ġewwa fil-livell mixtieq f’post 
magħluq bħal bini, abitazzjoni jew kamra; kif ukoll 

b. li jkun mgħammar b’ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana; 

− “ħiter ikkombinat” tfisser ħiter tal-post idroniku li jkun iddisinjat b'mod li jipprovdi wkoll is-sħana sabiex iwassal ilma sanitarju sħun jew għax-
xorb b'temperaturi, kwantitajiet u rati tal-fluss speċifiċi waqt intervalli speċifiċi u li jkun imqabbad ma' provvista esterna ta' ilma sanitarju jew 
għax-xorb; 

− “ġeneratur tas-sħana” tfisser il-parti ta’ ħiter li tipproduċi s-sħana billi tuża proċess wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:  

a. il-kombustjoni tal-fjuwils fossili u/jew tal-fjuwils tal-bijomassa;  

b. l-użu tal-effett “Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta’ reżistenza elettrika;  

c. il-qbid tas-sħana ambjentali minn sors tal-arja, sors tal-ilma jew sors tal-art, u/jew tas-sħana sekondarja; 

− “pakkett magħmul minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari” tfisser pakkett offrut lill-utent aħħari li jkun fih ħiter wieħed 
jew aktar tal-post ikkombinat ma' regolatur tat-temperatura wieħed jew aktar u/jew ma' apparat solari wieħed jew aktar 

− “pakkett magħmul minn ħiter ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari” tfisser pakkett offrut lill-utent aħħari li jkun fih ħiter 
ikkombinat wieħed jew aktar ikkombinat ma’ regolatur tat-temperatura wieħed jew aktar u/jew ma’ apparat solari wieħed jew aktar; 

− “apparat solari” tfisser sistema esklużivament solari, kollettur solari, tank tal-misħun solari jew pompa fis-sistema ċirkolari tal-kollettur, li 
jitqegħdu fis-suq separatament; 

− “sistema ta’ tisħin ċentrali bl-ilma” tfisser sistema li tuża l-ilma bħala mezz għat-trasferiment tas-sħana sabiex is-sħana prodotta 
ċentralment tiġi ddistribwita lill-emitturi tas-sħana għat-tisħin tal-post tal-bini jew ta’ partijiet minnu; 

− “bijomassa” tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli tal-prodotti, l-iskart u r-residwi ta’ oriġini bijoloġika mill-agrikultura (inklużi s-sustanzi veġetali 
u tal-annimali), mill-forestrija u minn industriji oħrajn relatati, inkluż mis-sajd u l-akkwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli tal-iskart 
industrijali u dak muniċipali; 

− “ħiter tal-gass” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem bil-fjuwils gassużi ta' 
oriġini fossili jew mill-bijomassa; 
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− “ħiter tal-fjuwil likwidu” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem bil-fjuwils 
likwidi ta' oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter tal-fjuwil solidu” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat mgħammar b’ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem bil-fjuwils solidi 
ta’ oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter li jaħdem bl-elettriku” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem bl-
elettriku bħala sors ta' enerġija; 

− “ħiter b'bojler” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem permezz tal-
kombustjoni tal-fjuwils gassużi, likwidi jew solidi ta' oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter b'bojler tal-gass” tfisser ħiter b'bojler mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem permezz tal-kombustjoni tal-fjuwils 
gassużi ta' oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter b'bojler tal-fjuwil likwidu” tfisser ħiter b'bojler mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem permezz tal-kombustjoni 
tal-fjuwils likwidi ta' oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter b'bojler tal-fjuwil solidu” tfisser ħiter b'bojler mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem permezz tal-kombustjoni 
tal-fjuwils solidi ta' oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter b'bojler tal-bijomassa solida” tfisser ħiter b'bojler mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem permezz tal-
kombustjoni tal-fjuwils solidi mill-bijomassa; 

− “ħiter b'bojler elettriku” tfisser ħiter b'bojler mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jipproduċi s-sħana biss billi juża l-effett 
“Joule” fl-elementi tat-tisħin permezz ta' reżistenza elettrika; 

− “ħiter b'pompa tas-sħana” tfisser ħiter tal-post jew ħiter ikkombinat li juża s-sħana ambjentali li tkun ġejja minn sors tal-arja, sors tal-ilma 
jew sors tal-art, u/jew is-sħana sekondarja biex jipproduċi s-sħana; 

− “ħiter b'pompa tas-sħana li jaħdem bil-fjuwil” tfisser ħiter b'pompa tas-sħana mgħammar b’ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li jaħdem 
bil-fjuwils gassużi jew likwidi ta’ oriġini fossili jew mill-bijomassa; 

− “ħiter b'pompa tas-sħana li jaħdem bl-elettriku” tfisser ħiter b'pompa tas-sħana mgħammar b'ġeneratur wieħed jew aktar tas-sħana li 
jaħdem bl-elettriku bħala sors ta' enerġija; 

− “ħiter b’koġenerazzjoni” tfisser ħiter tal-post li jipproduċi s-sħana u l-elettriku fl-istess ħin permezz ta’ proċess wieħed; 

− “ħiter mgħammar b’magna tal-kombustjoni esterna” tfisser kategorija ta' ħiters li tinkludi bojlers, pompi tas-sħana bis-sorbiment jew bl-
assorbiment u ħiters mgħammra b’magna tal-kombustjoni esterna; 

− “apparat għall-kontroll tat-temperatura” tfisser apparat li jservi ta' interfaċċja mal-utent aħħari b'rabta mal-valuri u l-iskeda taż-żmien tat-
temperatura mixtieqa ta' ġewwa u li jikkomunika d-dejta rilevanti, bħat-temperatura reali ta' barra u/jew ta' ġewwa, lil interfaċċja tal-ħiter 
bħal proċessur ċentrali, biex b'hekk tkun tista' tiġi rregolata t-temperatura ta' ġewwa; 
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− “l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post” (ηs) tfisser il-proporzjon tad-domanda għat-tisħin tal-post għal staġun tat-tisħin 
speċifikat, fornut minn ħiter tal-post, ħiter kombinat jew ħiter ibridu, inkluż apparat għall-kontroll tat-temperatura, u l-konsum annwali tal-
enerġija meħtieġ sabiex tiġi ssodisfata din id-domanda, mogħti bħala perċentwali (%); 

− “potenza termika nominali” tfisser il-potenza termika ddikjarata ta' ħiter meta dan ikun qed isaħħan il-post u, jekk ikun applikabbli, meta dan 
ikun qed isaħħan l-ilma bil-kundizzjonijiet nominali standard, mogħtija f'kW; għall-ħiters tal-post b’pompa tas-sħana u l-ħiters ikkombinati 
b’pompa tas-sħana, il-kundizzjonijiet nominali standard biex tiġi stabbilita l-potenza termika nominali huma l-kundizzjonijiet ta’ referenza 
tad-disinn kif inhuma stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 813/2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati4; 

− “kundizzjonijiet nominali standard” tfisser il-kundizzjonijiet operattivi tal-ħiters f’kundizzjonijiet klimatiċi medji sabiex jiġu stabbiliti l-potenza 
termika nominali, l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, l-effiċjenza enerġetika tat-tisħin tal-ilma, il-livell ta’ qawwa tal-ħoss, l-
emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx), l-emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju (CO), l-emissjonijiet tal-komposti organiċi gassużi 
(KOG) u l-materja partikolata. 

− “kundizzjonijiet klimatiċi medji” tfisser il-kundizzjonijiet tat-temperatura li huma tipiċi għall-belt ta’ Strasburgu; 

− “emissjonijiet staġjonali mit-tisħin tal-post ” tfisser: 

• fil-każ ta' bojlers tal-fjuwil solidu mnajrin b'mod awtomatiku, medja peżata tal-emissjonijiet fil-potenza termika nominali u tal-
emissjonijiet fi 30 % tal-potenza termika nominali, mogħtija f'mg/Nm3; 

• fil-każ ta' bojlers tal-fjuwil solidu mnajrin b'mod manwali li jistgħu jitħaddmu f'50 % tal-potenza termika nominali tagħhom f'modalità 
kontinwa, medja pponderata tal-emissjonijiet fl-potenza termika nominali u tal-emissjonijiet f'50 % tal-potenza termika nominali, 
mogħtija f'mg/Nm3; 

• fil-każ ta' bojlers tal-fjuwil solidu mnajrin b'mod manwali li ma jistgħux jitħaddmu f'50 % jew anqas tal-potenza termika nominali 
tagħhom f'modalità kontinwa, l-emissjojnijiet fil-potenza termika nominali, mogħtija f'mg/Nm3; 

• fil-każ ta' bojlers tal-fjuwil solidu b’koġenerazzjoni, l-emissjonijiet fil-potenza termika nominali, mogħtija f'mg/Nm3. 

− "potenzjal għat-tisħin globali" tfisser il-potenzjal għat-tisħin globali kif iddefinit fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 5; 

− “Nm³” tfisser metru kubu normali (f'101.325 kPa u 273.15 K). 

 

2. Impatti Ambjentali Ewlenin 
L-impatti ambjentali ewlenin tal-ħiters idroniċi huma assoċjati mal-fażi tal-użu tagħhom, u huma primarjament marbuta mal-effiċjenza enerġetika 
tal-prodott u relatati mal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) waqt li jkunu qed jitħaddmu. L-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) jirriżultaw 
primarjament mill-emissjonijiet ta' CO2 bħala riżultat ta' proċess ta' kombustjoni u potenzjalment – sa grad inqas – tnixxija ta' refriġeranti (għal ċerti 
tipi ta' teknoloġiji tat-tisħin bħal pompi tas-sħana). 
                                                      
4 ĠU L 239, 6.9.2013, p. 136-161. 
5 ĠU L 161, 14.6.2006, p. 1. 
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Il-kriterji dwar l-istruzzjonijiet għall-installazzjoni u l-informazzjoni għall-utenti ġew identifikati bħala l-aktar kriterji importanti biex tiġi ggarantita 
prestazzjoni ambjentali ottima tal-ħiters idroniċi. 

L-impatti ambjentali addizzjonali bħall-aċidifikazzjoni, l-ożonu troposferiku u t-tniġġis tal-arja, tal-ilma u tal-ħamrija huma relatati mal-emissjonijiet fl-
arja waqt l-operazzjoni li jinkludu ossidi tan-nitroġenu (NOx), monossidu tal-karbonju (CO), komposti organiċi gassużi (KOG) u materja partikolata 
(MP). 

Kwistjonijiet ambjentali rilevanti oħra jinkludu: l-istorbju u d-disinn tal-prodott. 

 
 

Impatti ambjentali ewlenin Approċċ APE 
 

• Il-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu 
• Emissjonjiet tal-GHG fil-fażi tal-użu, 

minħabba l-kombustjoni tal-fjuwils 
fossili jew minħabba tnixxija tar-
refriġerant mill-pompa tas-sħana 

• Emissjonijiet tal-arja ta' NOx, KOG, CO 
u MP fil-fażi tal-użu 

• Storbju fil-fażi tal-użu 
 

 
• Għandhom jiġu akkwistati ħiters idroniċi 

b'effiċjenza għolja enerġita għolja, 
emissjonijiet baxxi tal-arja, inkluż ta' GHG, u 
emissjonijiet baxxi tal-ħoss 

• Għandhom jiġu promossi sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli għall-ħiters idroniċi 

• L-effiċjenza tal-ħiters idroniċi għandha tiġi 
massimizzata permezz ta' qisien korretti u 
installazzjoni korretta  

• L-effiċjenza tal-ħiters idroniċi għandha 
tinżamm permezz ta' manutenzjoni effettiva 
mwettqa minn persunal imħarreġ sew 
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3. Kriterji tal-UE għall-APE għal Ħiters Idroniċi 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Akkwist/Akkwist u installazzjoni ta' ħiters idroniċi b'impatt ambjentali 
baxx 

Akkwist/Akkwist u installazzjoni ta' ħiters idroniċi b'impatt ambjentali 
baxx 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

1. Abbiltà tal-offerent – f'każ ta' xogħlijiet ta' installazzjoni biss 

Meta l-ħiters idroniċi jkunu qed jiġu installati, il-kuntrattur għandu juri li 
l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti jkun se jsir minn persunal 
kwalifikat b’mod adattat u b’esperjenza xierqa. 

Il-persunal tal-installazzjoni, in-negozjanti u l-persunal tas-servizz 
għandu jkun imħarreġ bis-sħiħ. It-taħriġ għandu jinkludi l-elementi li 
ġejjin: 

- L-assemblaġġ, l-installazzjoni u l-kummissjonar ta' sistemi ta’ 
tisħin. 

- Testijiet tas-sikurezza applikabbli skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali 

- Aġġustament tat-tagħmir u konfigurazzjonijiet ekoloġiċi 
- Manutenzjoni u tiswijiet ta' sistemi ta' tisħin  
- Tekniki ta' kejl tal-emissjonijiet tal-arja. 
- Dokumentazzjoni teknika u legali dwar is-sistemi ta' tisħin 

(rapporti tat-testijiet, ċertifikati, permessi) 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi lista ta' proġetti komparabbli li jkunu saru 
reċentament (l-għadd ta' proġetti u ż-żmien kemm dawn damu biex 
isiru mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta' eżekuzzjoni sodisfaċenti u 
informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal.  

  

1. Abbiltà tal-offerent – f'każ ta' xogħlijiet ta' installazzjoni biss 

Meta l-ħiters idroniċi jkunu qed jiġu installati, il-kuntrattur għandu juri li 
l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti jkun se jsir minn persunal kwalifikat 
b’mod adattat u b’esperjenza xierqa. 

Il-persunal tal-installazzjoni, in-negozjanti u l-persunal tas-servizz 
għandu jkun imħarreġ bis-sħiħ. It-taħriġ għandu jinkludi l-elementi li 
ġejjin: 

- L-assemblaġġ, l-installazzjoni u l-kummissjonar ta' sistemi ta’ 
tisħin. 

- Testijiet tas-sikurezza applikabbli skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali 

- Aġġustament tat-tagħmir u konfigurazzjonijiet ekoloġiċi 
- Manutenzjoni u tiswijiet ta' sistemi ta' tisħin  
- Tekniki ta' kejl tal-emissjonijiet tal-arja. 
- Dokumentazzjoni teknika u legali dwar is-sistemi ta' tisħin 

(rapporti tat-testijiet, ċertifikati, permessi) 
 

Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi lista ta' proġetti komparabbli li jkunu saru 
reċentament (l-għadd ta' proġetti u ż-żmien kemm dawn damu biex 
isiru mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta' eżekuzzjoni sodisfaċenti u 
informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal. 
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Effiċjenza enerġetika minima 

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs, tal-ħiter idroniku 
ma għandhiex taqa' taħt il-valuri ta' limitu stipulati kif ġej: 

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-
sħana 

Effiċjenza enerġetika 
staġonali minima tat-tisħin 
tal-post 

Il-ħiters kollha, ħlief għall-ħiters 
b’bojler tal-bijomassa solida 

ηs ≥ 90 % 

Ħiters b'bojler tal-bijomassa solida ηs ≥ 75 %6 
 
L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post għandha tiġi 
kkalkulata skont  

1) il-proċeduri stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament dwar l-
Ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati7 u 

2) l-istandards armonizzati u l-metodi tranżizzjonali ta' kejl u ta' 
kalkolu għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar l-
Ekodisinn u t-Tikkettar Enerġetiku skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni 2014/C 207/028 

Fil-każ tal-pakketti li jinkludu ħiters tal-post, flimkien mal-proċeduri 1) u 
2), għandhom japplikaw ukoll il-proċeduri stabbiliti fl-Anness VII tar-
Regolament dwar it-Tikkettar Enerġetiku tal-ħiters tal-post, tal-ħiters 
ikkombinati u tal-pakketti li jinkludu ħiters ikkombinati9. 

1. Effiċjenza enerġetika minima 

L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs, tal-ħiter idroniku 
ma għandhiex taqa' taħt il-valuri ta' limitu stipulati kif ġej: 

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-
sħana 

Effiċjenza enerġetika 
staġonali minima tat-tisħin 
tal-post 

Il-ħiters kollha, ħlief għall-ħiters 
b’bojler tal-bijomassa solida 

ηs ≥ 96 % 

Ħiters b'bojler tal-bijomassa solida ηs ≥ 77 % 
 
L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post għandha tiġi 
kkalkulata skont  

1) il-proċeduri stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament dwar l-
Ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati u 

2) l-istandards armonizzati u l-metodi tranżizzjonali ta' kejl u ta' 
kalkolu għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar it-tikkettar 
tal-Ekodisinn u t-Tikkettar Enerġetiku fi ħdan il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni 2014/C 207/02 

Fil-każ tal-pakketti li jinkludu ħiters tal-post, flimkien mal-proċeduri 1) u 
2), għandhom japplikaw ukoll il-proċeduri stabbiliti fl-Anness VII tar-
Regolament dwar it-Tikkettar Enerġetiku tal-ħiters tal-post, tal-ħiters 
ikkombinati u tal-pakketti li jinkludu ħiters ikkombinati. 

                                                      
6 Bħalissa qed jiġi kkunsidrat abbozz ta' regolament dwar l-Ekodisinn għal bojlers tal-fjuwil solidu. L-abbozz notifikat lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jinkludi livelli limitu tal-
effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post ta' 75 % u 77 %, skont id-daqs tal-bojler, li lieku japplikaw għal erba' snin wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali (għalkemm dan 
jista' jiġi pospost wara kunsiderazzjoni mill-Kumitat Regolatorju tal-Ekodisinn). Għalhekk, wara d-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti obbligatorji stabbiliti mill-Ekodisinn għall-bojlers tal-fjuwil 
solidu, il-livell tal-ambizzjoni fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika jista' jiġi miżjud.  
7 ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2013 tat-2 ta’ Awwissu 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-
rekwiżiti tal-ekodisinn għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati (ĠU L 239, 6.9.2013) 
8 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2014/C 207/02 li tinkludi l-metodi tranżizzjonali tal-kejl u tal-kalkolu għall-implimentazzjoni tal-Lott1 tal-Ekodisinn (ĠU C 207 03.07.2014) 
9 Regolament ta' Degela tal-Kummissjoni (UE) Nru 811/2013 tat-18 ta' Frar 2013 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam 
mat-tikkettar enerġetiku ta' ħiters tal-post, ħiters ikkombinati, pakketti magħmulin minn ħiter tal-post, regolatur tat-temperatura u apparat solari u pakketti magħmulin minn ħiter 
ikkombinat, regolatur tat-temperatura u apparat solari (ĠU L 239, 6.9.2013) 
10 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi ĠU L164 3.6.2014, p. 83 
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Fil-każ tal-ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, ηs għandha tiġi kkalkulata 
skont il-proċeduri li għadhom kemm ġew imsemmija, filwaqt li jitqiesu 
wkoll id-dispożizzjonijiet li ġejjin: 

(a) il-kalkolu ta' ηs għandu jkun ibbażat fuq il-valur kalorifiku gross tal-
fjuwil imxarrab (kif jasal), GCVar, li jikkoreġi l-kontenut tal-indewwa 
fil-fjuwil u jinkludi l-enerġija tas-sħana latenti maħżuna fl-idroġenu li 
jiġi ossidat biex isir ilma fil-proċess tal-kombustjoni. Il-prinċipji 
stabbiliti fl-Istandard EN 303-5 jew ta’ standards ekwivalenti għalih 
għandhom japplikaw biex tiġi stmata ηs, filwaqt li l-GCVar għandu 
jintuża għall-kalkolu ta' ηs, minflok il-valur kalorifiku nett tal-fjuwil 
imxarrab (kif jasal), NCVar,  

(b) għad-determinazzjoni tal-valur kalorifiku gross tal-fjuwil imxarrab 
(kif jasal) GCVar, għandhom japplikaw il-prinċipji stabbiliti fl-
istandard EN 14918 jew standards ekwivalenti għalih. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE10) jew Ekotikketta oħra 
rilevanti tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li 
jkunu konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma 
hi pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien 
ma' riżultati tat-testijiet li jkunu twettqu skont il-proċedura tal-ittestjar 
indikata fl-istandards EN applikabbli jew fi standards ekwivalenti 
għalihom għat-tip ta' prodott partikolari (ara t-Tabella 1 fin-noti ta' 
spjegazzjoni). 

Fil-każ tal-ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, ηs għandha tiġi kkalkulata 
skont il-proċeduri li għadhom kemm ġew imsemmija, filwaqt li jitqiesu 
wkoll id-dispożizzjonijiet li ġejjin: 

(a) il-kalkolu ta' ηs għandu jissejjes fuq il-valur kalorifiku gross tal-fjuwil 
imxarrab (kif jasal), GCVar, li jikkoreġi l-kontenut tal-indewwa fil-
fjuwil iżda jinkludi, fil-kontenut tal-enerġija, l-enerġija tas-sħana 
latenti maħżuna fl-idroġenu li jiġi ossidat biex isir ilma fil-proċess 
tal-kombustjoni. Il-prinċipji stabbiliti fl-Istandard EN 303-5 jew ta’ 
standards ekwivalenti għalih għandhom japplikaw biex tiġi stmata 
ηs, filwaqt li l-GCVar għandu jintuża għall-kalkolu ta' ηs, minflok il-
valur kalorifiku nett tal-fjuwil imxarrab (kif jasal), NCVar,  

(b) għad-determinazzjoni tal-valur kalorifiku gross tal-fjuwil imxarrab 
(kif jasal) GCVar, għandhom japplikaw il-prinċipji stabbiliti fl-
istandard EN 14918 jew standards ekwivalenti għalih. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' 
riżultati tat-testijiet li jkunu twettqu skont il-proċedura tal-ittestjar 
indikata fl-istandards EN applikabbli jew fi standards ekwivalenti 
għalihom għat-tip ta' prodott partikolari (ara t-Tabella 1 fin-noti ta' 
spjegazzjoni). 

2. Limiti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) tal-ħiter abbażi tal-ilma, 
mogħtija fi grammi ta' ekwivalenti tas-CO2 għal kull kWh ta' potenza 
termika u kkalkulati bl-użu tal-formoli tal-Impatt Ekwivalenti Totali tat-
Tisħin (TEWI) stabbiliti fin-noti ta' spjegazzjoni, ma għandhomx jaqbżu 
dawn il-valuri stabbiliti: 

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-
sħana 

Limiti tal-emissjonijiet tal-
GHG 

Il-ħiters kollha, ħlief għall-ħiters 
b’pompa tas-sħana 

220 g ta' ekwivalenti tas-CO2 
għal kull kWh ta’ potenza 

2. Limiti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) tal-ħiter abbażi tal-ilma, 
mogħtija fi grammi ta' ekwivalenti tas-CO2 għal kull kWh ta' potenza 
termika u kkalkulati bl-użu tal-formoli tal-Impatt Ekwivalenti Totali tat-
Tisħin (TEWI) stabbiliti fin-noti ta' spjegazzjoni, ma għandhomx jaqbżu 
dawn il-valuri stabbiliti: 

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-
sħana 

Limiti tal-emissjonijiet tal-
GHG 

Il-ħiters kollha, ħlief għall-ħiters 
b’pompa tas-sħana 

210 g ta' ekwivalenti tas-CO2 
għal kull kWh ta’ potenza 
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termika  
Ħiters b’pompa tas-sħana 170 g ta' ekwivalenti tas-CO2 

għal kull kWh ta’ potenza 
termika 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi jew 
Ekotikketta oħra rilevanti tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati 
għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu 
aċċettati wkoll, bħalma hi pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' 
dan il-kriterju, flimkien mal-emissjonijiet tal-GHG ikkalkulati li jirriżultaw 
mill-użu tal-formuli TEWI proposti u informazzjoni dwar il-parametri 
kollha użati għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-GHG. 

termika  
Ħiters b’pompa tas-sħana 150 g ta' ekwivalenti tas-CO2 

għal kull kWh ta’ potenza 
termika 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi jew 
Ekotikketta oħra rilevanti tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati 
għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu 
aċċettati wkoll, bħalma hi pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' 
dan il-kriterju, flimkien mal-emissjonijiet ikkalkulati tal-GHG li jirriżultaw 
mill-użu tal-formuli TEWI proposti u informazzjoni dwar il-parametri 
kollha użati għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-GHG. 

3. Lonġevità u garanzija tal-prodott 

It-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-prodott għandha tkun koperta mit-
termini tal-garanzija għal mill-inqas erba' snin. Barra minn hekk, l-
offerent għandu jiżgura li “spare parts” oriġinali jew oħrajn ekwivalenti 
għalihom ikunu disponibbli (b'mod dirett jew mingħand aġenti nominati 
oħra) għal mill-inqas għaxar snin mid-data tal-akkwist. Din il-klawżola 
ma tapplikax għal sitwazzjonijiet temporanji li ma jistgħux jiġu evitati u 
li mhumiex taħt il-kontroll tal-manifattur, bħalma huma pereżempju 
diżastri naturali. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. 
Jiġu aċċettati wkoll mezzi xierqa oħra ta' prova, bħal pereżempju 
awtodikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara li r-rekwiżit ta' 
hawn fuq se jiġi ssodisfat. 
 

3. Lonġevità u garanzija tal-prodott 

It-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-prodott għandha tkun koperta mit-
termini tal-garanzija għal mill-inqas ħames snin. Barra minn hekk, l-
offerent għandu jiżgura li “spare parts” oriġinali jew oħrajn ekwivalenti 
għalihom ikunu disponibbli (b'mod dirett jew mingħand aġenti nominati 
oħra) għal mill-inqas għaxar snin mid-data tal-akkwist. Din il-klawżola 
ma tapplikax għal sitwazzjonijiet temporanji li ma jistgħux jiġu evitati u li 
mhumiex taħt il-kontroll tal-manifattur, bħalma huma pereżempju 
diżastri naturali. 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. 
Jiġu aċċettati wkoll mezzi xierqa oħra ta' prova, bħal pereżempju 
awtodikjarazzjoni mingħand il-manifattur li tiddikjara li r-rekwiżit ta' 
hawn fuq se jiġi ssodisfat. 
.  

4. Struzzjonijiet għall-installazzjoni u informazzjoni għall-utent 4. Struzzjonijiet għall-installazzjoni u informazzjoni għall-utent 
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Il-prodott għandu jiġi fornut bl-istruzzjonijiet għall-installazzjoni li ġejjin, 
u b'informazzjoni għall-utent stampata (fuq l-imballaġġ u/jew fuq id-
dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott) u/jew f'format elettroniku: 

(a) informazzjoni ġenerali dwar id-dimensjonijiet ix-xierqa tal-ħiters 
għall-karatteristiċi/id-daqsijiet differenti tal-bini; 

(b) informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tal-ħiter. 

(c) struzzjonijiet għal installazzjoni kif suppost, inkluż: 

(i) struzzjonijiet li jispeċifikaw li l-ħiter għandu jiġi installat minn 
nies tas-sengħa mħarrġa sew; 

(ii) kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi 
mmuntat jew installat il-ħiter; 

(iii) struzzjonijiet li jispeċifikaw li s-settings tal-kontroll tal-ħiter (il-
“kurva tat-tisħin”) għandhom jiġu aġġustati sewwa wara li jiġi 
installat; 

(iv) jekk ikun applikabbli, dettalji dwar liema valuri tal-emissjonijiet 
li jniġġsu l-arja l-gass mit-tromba taċ-ċumnija għandu jkollu 
matul il-fażi ta’ tħaddim u dwar kif il-ħiter għandu jiġi aġġustat 
biex jinkisbu dawn il-valuri. B'mod partikolari, ir-
rakkomandazzjonijiet għandhom isemmu li: 

− il-ħiter għandu jiġi aġġustat bl-għajnuna ta ' strumenti tal-kejl 
għall-kejl tas-CO, O2 jew CO2, NOx, tat-temperatura u tan-
nugrufun biex jiġi żgurat li ma jinqabeż l-ebda wieħed mill-
valuri ta’ limitu previsti fil-kriterji 2, 4, 5, 6 u 7; 

− it-toqob għall-istrumenti tal-kejl għandhom isiru fl-istess post 
bħal dak użat għat-testijiet tal-laboratorju; 

− ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu rreġistrati f’forma jew 
f'dijagramma speċjali, li kopja waħda tagħha għandha 
tinżamm mill-utent aħħari; 

(v) fil-każ tat-teknoloġija ta' temperatura baxxa tal-gass mit-
tromba ta’ ċumnija, struzzjonijiet li jispeċifikaw li s-sistema 
għandha tkun mgħammra b’teknoloġija li tittardja l-korrużjoni; 

(vi) fil-każ tat-teknoloġija ta’ bojler li juża l-kondensazzjoni, 

Il-prodott għandu jiġi fornut bl-istruzzjonijiet għall-installazzjoni li ġejjin, 
u b'informazzjoni għall-utent stampata (fuq l-imballaġġ u/jew fuq id-
dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott) u/jew f'format elettroniku: 

(a) informazzjoni ġenerali dwar id-dimensjonijiet ix-xierqa tal-
ħitersgħall-karatteristiċi/id-daqsijiet differenti tal-bini; 

(b) informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija tal-ħiter. 

(c) struzzjonijiet għal installazzjoni kif suppost, inkluż: 

(i) struzzjonijiet li jispeċifikaw li l-ħiter għandu jiġi nstallat minn 
nies tas-sengħa mħarrġa sew; 

(ii) kull prekawzjoni speċifika li għandha tittieħed meta jiġi 
mmuntat jew installat il-ħiter; 

(iii) struzzjonijiet li jispeċifikaw li s-settings tal-kontroll tal-ħiter (il-
“kurva tat-tisħin”) għandhom jiġu aġġustati sewwa wara li jiġi 
nstallat; 

(iv) jekk ikun applikabbli, dettalji dwar liema valuri tal-emissjonijiet li 
jniġġsu l-arja l-gass mit-tromba taċ-ċumnija għandu jkollu matul 
il-fażi ta’ tħaddim u dwar kif il-ħiter għandu jiġi aġġustat biex 
jinkisbu dawn il-valuri. B'mod partikolari, ir-
rakkomandazzjonijiet għandhom isemmu li: 

− il-ħiter għandu jiġi aġġustat bl-għajnuna ta ' strumenti tal-kejl 
għall-kejl tas-CO, O2 jew CO2, NOx, tat-temperatura u tan-
nugrufun biex jiġi żgurat li ma jinqabeż l-ebda wieħed mill-
valuri ta’ limitu previsti fil-kriterji 2, 4, 5, 6 u 7; 

− t-toqob għall-istrumenti tal-kejl għandhom isiru fl-istess post 
bħal dak użat għat-testijiet tal-laboratorju; 

− ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu rreġistrati f’forma jew 
dijagramma speċjali, li kopja waħda tagħha għandha tinżamm 
mill-utent aħħari; 

(v) fil-każ tat-teknoloġija ta' temperatura baxxa tal-gass mit-tromba 
ta’ ċumnija, struzzjonijiet li jispeċifikaw li s-sistema għandha 
tkun mgħammra b’teknoloġija li tittardja l-korrużjoni; 

(vi) fil-każ tat-teknoloġija ta’ bojler li juża l-kondensazzjoni, 
                                                      
11 ĠU 196, 16.8.1967, p. 1. 
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struzzjonijiet li jispeċifikaw li ċ-ċumnija għandha tiġi protetta 
mill-kondensat b’pH ta' livell baxx; 

(vii) għall-pompi tas-sħana, indikazzjoni ċara li ma għandhomx 
jintużaw is-sustanzi klassifikati bħala ta' periklu għall-ambjent 
jew għas-saħħa kif definit bid-Direttiva tal-Kunsill 
67/548/KEE11 u l-emendi sussegwenti tagħha 

(viii) tagħrif dwar lil min l-installatur jista’ jkellem għal gwida 
dwar l-installazzjoni; 

(d) struzzjonijiet tat-tħaddim għall-persunal tas-servizz; 

(e) informazzjoni għall-utenti, fosthom: 

(i) ir-referenzi għall-persuni kompetenti li jinstallaw it-tagħmir u 
għall-persunal kompetenti tas-servizz; 

(ii) rakkomandazzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni xierqa tal-
ħiter, inklużi l-fjuwils korretti li għandhom jintużaw u kif 
għandhom jinħażnu b'mod xieraq għall-kombustjoni ottima 
tagħhomu l-iskeda ta’ manutenzjoni regolari li għandha tiġi 
segwita; 

(iii) pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali tal-ħiter, b’mod partikolari informazzjoni dwar 
l-użu x-xieraq tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-
konsum tal-enerġija tiegħu; 

(iv) jekk ikun applikabbli, informazzjoni dwar kif ir-riżultati tal-kejl 
għandhom jiġi interpretati u kif jistgħu jittejbu. 

(v) informazzjoni dwar liema spare parts jistgħu jinbidlu; 

(f) rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi kif suppost tal-prodott meta dan 
ma jibqax jintuża. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi xierqa 
oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħal pereżempju evidenza bil-miktub 
li turi li hemm konformità mal-kriterji msimmija hawn fuq. 

struzzjonijiet li jispeċifikaw li ċ-ċumnija għandha tiġi protetta 
mill-kondensat b’pH ta' livell baxx; 

(vii) għall-pompi tas-sħana, indikazzjoni ċara li ma għandhomx 
jintużaw is-sustanzi klassifikati bħala li huma ta' periklu għall-
ambjent jew għas-saħħa kif definit mid-Direttiva tal-Kunsill 
67/548/KEE u l-emendi sussegwenti tagħha, 

(viii) tagħrif dwar ’il min l-installatur jista’ jkellem għal gwida 
dwar l-installazzjoni; 

(d) struzzjonijiet tat-tħaddim għall-persunal tas-servizz; 

(e) informazzjoni għall-utenti, fosthom: 

(i) ir-referenzi għall-persuni kompetenti li jinstallaw it-tagħmir u 
għall-persunal kompetenti tas-servizz; 

(ii) rakkomandazzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni xierqa tal-
ħiter, inklużi l-fjuwils korretti li għandhom jintużaw u kif 
għandhom jinħażnu b'mod xieraq għall-kombustjoni ottima 
tagħhom u l-iskeda ta’ manutenzjoni regolari li għandha tiġi 
segwita; 

(iii) pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali tal-ħiter, b’mod partikolari informazzjoni dwar 
l-użu xieraq tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-
konsum tal-enerġija tiegħu; 

(iv) jekk ikun applikabbli, informazzjoni dwar kif ir-riżultati tal-kejl 
għandhom jiġi interpretati u kif jistgħu jittejbu. 

(v) informazzjoni dwar liema spare parts jistgħu jinbidlu; 

(f) rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi kif suppost tal-prodott meta dan 
ma jibqax jintuża. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi xierqa 
oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħal pereżempju evidenza bil-miktub 
li turi li hemm konformità mal-kriterji msimmija hawn fuq. 
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 5. Refriġeranti primarji u sekondarji 

Refriġerant primarju 

Il-potenzjal għat-tisħin globali fuq perjodu ta' 100 sena tar-refriġerant 
primarju (GWP100) ma għandux jaqbeż il-valur ta' 2 00012. Il-valuri tal-
GWP100 għadhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 517/201413. Il-valuri tal-GWP100 tar-refriġeranti għandhom jiġu 
kkalkulati f’termini tal-potenzjal għat-tisħin, fuq perjodu ta’ 100 sena, ta’ 
kilogramm ta’ gass meta mqabbel ma’ kilogramma ta' CO2. Għar-
refriġeranti li mhumiex koperti mir-Regolament (KE) Nru 517/2014, is-
sorsi ta' referenza għall-valuri GWP100 għandhom ikunu dawk definiti fl-
Anness I.1(7) tar-Regolament (UE) Nru 206/201214. 

Refriġerant sekondarju 

Fil-każ ta’ ħiters tal-post li jużaw refriġerant sekondarju, id-disinn ta’ 
dawn il-ħiters m’għandux ikun ibbażat fuq refriġerant sekondarju, 
salmura jew addittivi li huma kklassifikati bħala perikolużi għall-ambjent 
jew għas-saħħa skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008(15)u 
tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE(16), u l-istruzzjonijiet għall-
installazzjoni għandhom jindikaw biċ-ċar illi s-sustanzi kklassifikati 
bħala perikolużi għall-ambjent jew għas-saħħa m’għandhomx jintużaw 
bħala refriġerant sekondarju. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi, 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien mal-
għoti tal-ismijiet tar-refriġerant(i) użat(i) fil-prodott u tal-valuri GWP100 
tagħhom  

                                                      
12 Wara l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 517/2014, hija mistennija disponibbiltà usa' ta' tagħmir li juża refriġeranti b'GWP aktar baxx b'mod sinifikanti 
fis-snin li ġejjin, u dan se jiġi kkunsidrat f'aġġornament futur ta' dawn il-kriterji. 
13 ĠU L 150, 20.05.2014, p. 195-230. 
14 ĠU L 72, 10.3.2012, p. 7 
(15) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1. 
(16) ĠU 196, 16.8.1967, p. 1. 
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 6. Limiti tal-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx) 

Il-kontenut tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx) fil-gass tal-egżost m’għandux 
jaqbeż il-valuri ta’ limitu indikati hawn taħt (mhux applikabbli għall-ħiters 
tal-elettriku). L-emissjonijiet tan-NOx għandhom jitkejlu bħala s-somma 
tal-monossidu tan-nitroġenu u tad-diossidu tan-nitroġenu fil-
kundizzjonijiet ta’ tħaddim li ġejjin: 

• għall-ħiters tal-gass u tal-fjuwil likwidu, f’kundizzjonijiet nominali 
standard u fil-potenza termika nominali 

• għall-ħiters tal-fjuwil solidu, bħala emissjonijiet staġjonali mit-
tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-noti ta' spjegazzjoni 

 

Teknoloġija tal-
ġeneratur tas-
sħana 

Limiti tal-emissjonijiet tan-NOx 

Ħiters tal-gass Mgħammra b’magna tal-kombustjoni interna: 
170 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni esterna: 
36 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Ħiters tal-fjuwil 
likwidu 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni interna: 
380 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni esterna: 
100 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Ħiters tal-fjuwil 
solidu 

150 mg/Nm³ f'10 % ta’ O2 

 

Il-kejl għandu jingħata f'mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV jew 
f'mg/Nm³, skont kif ikun xieraq. It-testijiet għandhom isiru skont l-
istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' spjegazzjoni) jew 
ekwivalenti. 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
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Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' 
riżultati ta' testijiet li juru l-emissjonijiet ta' NOx fil-gass tal-egżost 

 7. Limiti tal-emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju (CO) 

Il-kontenut tal-monossidu tal-karbonju (CO) fil-gass tal-egżost 
m’għandux jaqbeż il-valuri ta’ limitu indikati hawn taħt (mhux applikabbli 
għall-ħiters tal-elettriku). L-emissjonijiet tas-CO għandhom jitkejlu 
f’kundizzjonijiet nominali standard u fil-potenza termika nominali fil-
kundizzjonijiet ta’ tħaddim li ġejjin: 

• għall-ħiters tal-gass u tal-fjuwil likwidu, f’kundizzjonijiet nominali 
standard u fil-potenza termika nominali 

• għall-ħiters tal-fjuwil solidu, bħala emissjonijiet staġjonali mit-
tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-noti ta' spjegazzjoni 

 

Teknoloġija tal-
ġeneratur tas-sħana

Limiti tal-emissjonijiet tas-CO 

Ħiters tal-gass Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
interna:  
150 mg/Nm³ f'5 % O2 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
esterna:  
25 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Ħiters tal-fjuwil 
likwidu 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
interna:  
200 mg/Nm³ f'5 % O2 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
esterna:  
50 mg/kWh ta' input tal-enerġija tal-GCV 

Ħiters tal-fjuwil solidu Imnajra b’mod awtomatiku: 
175 mg/Nm³ f'10 % O2 

Imnajra b'mod manwali: 250 mg/Nm³ f'10 % 
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O2 

Il-kejl għandu jingħata f'mg/kWh ta’ input tal-enerġija tal-GCV jew 
f’mg/Nm³, skont kif ikun xieraq. It-testijiet għandhom isiru skont l-
istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' spjegazzjoni) jew 
ekwivalenti. 

 

Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' 
riżultati ta' testijiet li juru l-emissjonijiet ta' CO fil-gass tal-egżost. 

 8. Limiti tal-emissjonijiet tal-komposti organiċi gassużi (KOG) 

Il-komposti organiċi gassużi (KOG) fil-gass tal-egżost m’għandhomx 
jaqbżu l-valuri ta’ limitu indikati hawn taħt (dan japplika biss għall-ħiters 
b’bojler tal-fjuwil solidu). L-emissjonijiet tal-KOG għandhom jitkejlu 
bħala emissjonijiet staġjonali mit-tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-
noti ta' spjegazzjoni.  

Teknoloġija tal-ġeneratur tas-
sħana 

Il-limiti tal-emissjonijiet tal-
KOG 

Ħiters b'bojler tal-fjuwil solidu 7 mg/Nm³ f'10 % O2 

L-unità ta' kejl għandha tingħata f'mg/Nm3. It-testijiet għandhom isiru 
skont l-istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' 
spjegazzjoni) jew ekwivalenti. 

 

 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' 
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riżultati ta' testijiet li juru l-emissjonijiet ta' KOG fil-gass tal-egżost. 

 9. Limiti tal-emissjonijiet tal-materja partikolata (MP) 

Il-kontenut tal-materja partikolata (MP) fil-gass tal-egżost m’għandux 
jaqbeż il-valuri ta’ limitu indikati hawn taħt. L-emissjonijiet tal-MP 
għandhom jitkejlu f’kundizzjonijiet nominali standard u fil-potenza 
termika nominali fil-kundizzjonijiet ta’ tħaddim li ġejjin: 

• għall-ħiters tal-fjuwil likwidu, f’kundizzjonijiet nominali standard 
u fil-potenza termika nominali 

• għall-ħiters tal-fjuwil solidu, bħala emissjonijiet staġonali mit-
tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-noti ta' spjegazzjoni 

 

 

Teknoloġija tal-
ġeneratur tas-sħana

Limiti tal-emissjonijiet tal-MP 

Ħiters tal-fjuwil 
likwidu 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
interna:  
1 mg/Nm³ f'5 % O2 

Mgħammra b’magna tal-kombustjoni 
esterna: l-ebda limitu 

Ħiters tal-fjuwil solidu 20 mg/Nm³ f'10 % O2 

Il-kejl għandu jingħata f'mg/Nm³. It-testijiet għandhom isiru skont l-
istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' spjegazzjoni) jew 
ekwivalenti. 

 
 
 
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/314/UE) jew Ekotikketta oħra rilevanti 
tat-Tip 1 li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati għandhom jitqiesu li jkunu 
konformi. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu aċċettati wkoll, bħalma hi 
pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' 
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riżultati ta' testijiet li juru l-emissjonijiet ta' MP fil-gass tal-egżost 

KRITERJI TAL-GĦOTJA KRITERJI TAL-GĦOTJA 
Jingħataw punti għal: Jingħataw punti għal: 
1. Effiċjenza addizzjonali fl-użu tal-enerġija 

Jingħataw punti addizzjonali għal kull żieda addizzjonali ta' 1% fl-ηs tal-
effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post staġonali tal-ħiter 
idroniku kif speċifikat taħt il-kriterju 1. 

 
Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
jkunu twettqu skont il-proċedura tal-ittestjar indikata fl-istandards EN 
applikabbli jew fi standards ekwivalenti għalihom għat-tip ta' prodott 
partikolari (ara t-Tabella 1 fin-noti ta' spjegazzjoni). 

1. Effiċjenza addizzjonali fl-użu tal-enerġija 

Jingħataw punti addizzjonali għal kull żieda addizzjonali ta' 1% fl-ηs tal-
effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post staġonali tal-ħiter 
idroniku kif speċifikat taħt il-kriterju 1. 

 
Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
jkunu twettqu skont il-proċedura tal-ittestjar indikata fl-istandards EN 
applikabbli jew fi standards ekwivalenti għalihom għat-tip ta' prodott 
partikolari (ara t-Tabella 1 fin-noti ta' spjegazzjoni). 

2. Tnaqqis addizzjonali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

Jingħataw punti addizzjonali għal kull tnaqqis addizzjonali ta' 5g fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-ħiter idroniku kif speċifikat fil-kriterju 
2. 

 
Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien mal-emissjonijiet 
ikkalkulati tal-GHG skont il-formoli tat-TEWI proposti u l-informazzjoni 
dwar il-parametri kollha użati biex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra. 

 

 

2. Tnaqqis addizzjonali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

Jingħataw punti addizzjonali għal kull tnaqqis addizzjonali ta' 5g fl-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-ħiter idroniku kif speċifikat fil-kriterju 
2. 

 
Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien mal-emissjonijiet 
ikkalkulati tal-GHG skont il-formoli tat-TEWI proposti u informazzjoni 
dwar il-parametri kollha użati biex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra. 

 

3. Limiti tal-emissjonijiet tal-istorbju 
Dan il-kriterju ta' għotja huwa rakkomandat li jiġi applikat fl-akkwist 
pubbliku ta' ħiters idroniċi maħsuba biex jiġu installati f'tipi ta' bini 
sensittivi għall-istorbju, bħal pereżempju sptarijiet u skejjel, skont il-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE17 dwar il-valutazzjoni u 
l-ġestjonii tal-ħsejjes ambjentali. 

3. Limiti tal-emissjonijiet tal-istorbju  
Dan il-kriterju ta' għotja huwa rakkomandat li jiġi applikat fl-akkwist 
pubbliku ta' ħiters idroniċi maħsuba biex jiġu installati f'tipi ta' bini 
sensittivi għall-istorbju, bħal pereżempju sptarijiet u skejjel, skont il-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE dwar il-valutazzjoni u l-
ġestjonii tal-ħsejjes ambjentali. 
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Il-kejl għandu jingħata f’dB(A) jew f’dB(C),skont kif ikun xieraq. It-
testijiet għandhom isiru skont l-istandards rilevanti jew skont standards 
ekwivalenti għalihom inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' spjegazzjoni), 
f’kundizzjonijiet nominali standard u fil-potenza termika nominali. 

Il-punti li għandhom jingħataw għandhom jiġu kkalkulati kif ġej 

 
 

Fejn 

• PL hija l-punti tal-livell tal-ħoss  

• LA,min hija l-aktar livell baxx tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-

frekwenza A għal offerta konformi bis-sħiħ. 

• LC,min hija l-aktar livell baxx tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-

frekwenza C għal offerta konformi bis-sħiħ, fejn applikabbli. 

• LA hija l-livell tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza A li jkun 

qed jiġi evalwat 

• LC hija l-livell tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C li jkun 

qed jiġi evalwat, fejn applikabbli, 

• PLA,max hija l-għadd massimu ta' punti disponibbli għal-livell ta’ 

qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza A 

• PLC,max huwa l-għadd massimu ta' punti disponibbli għal-livell ta’ 

qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C, fejn applikabbli 

 

Ma jingħata l-ebda punt jekk l-emissjonijiet tal-ħoss tal-ħiter idroniku 
jaqbżu l-valuri ta' limitu stabbiliti kif ġej. 

Teknoloġija 
tal-
ġeneratur 
tas-sħana 

Kejl Limiti tal-emissjonijiet tal-
istorbju 

Il-kejl għandu jingħata f’dB(A) jew f’dB(C),skont kif ikun xieraq. It-
testijiet għandhom isiru skont l-istandards rilevanti jew skont standards 
ekwivalenti għalihom inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' spjegazzjoni), 
f’kundizzjonijiet nominali standard u fil-potenza termika nominali. 

Il-punti li għandhom jingħataw għandhom jiġu kkalkulati kif ġej 

 
 

Fejn 

• PL hija l-punti tal-livell tal-ħoss 

• LA,min hija l-aktar livell baxx tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-

frekwenza A għal offerta konformi bis-sħiħ. 

• LC,min hija l-aktar livell baxx tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-

frekwenza C għal offerta konformi bis-sħiħ, fejn applikabbli. 

• LA hija l-livell tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza A li jkun 

qed jiġi evalwat 

• LC hija l-livell tal-qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C li jkun 

qed jiġi evalwat, fejn applikabbli, 

• PLA,max hija l-għadd massimu ta' punti disponibbli għal-livell ta’ 

qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza A 

• PLC,max hija l-għadd massimu ta' punti disponibbli għal-livell ta’ 

qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C, fejn applikabbli 

 

Ma jingħata l-ebda punt jekk l-emissjonijiet tal-ħoss tal-ħiter idroniku 
jaqbżu l-valuri ta' limitu stabbiliti kif ġej. 

Teknoloġija 
tal-
ġeneratur 
tas-sħana 

Kejl Limiti tal-emissjonijiet tal-
istorbju 
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Il-ħiters 
kollha, għajr 
il-ħiters u l-
pompi tas-
sħana 
b’koġenerazz
joni li jkunu 
mgħammra 
b’magni tal-
kombustjoni 
interni 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ qawwa tal-
ħoss ippeżat għall-
frekwenza A (LWAd, 

lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ pressjoni 
tal-ħoss ippeżat 
għall-frekwenza A 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Ħiters u 
pompi tas-
sħana 
b’koġenerazz
joni li jkunu 
mgħammra 
b’magni tal-
kombustjoni 
interni 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ pressjoni 
tal-ħoss ippeżat 
għall-frekwenza C 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN tfisser il-potenza termika nominali (meta jkun hemm tagħbija 
sħiħa); PE tfisser l-elettriku li jkun qed jiġi prodott. 

 

Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
juru l-emissjonijiet tal-ħoss (il-valur ta’ limitu tal-livell ta’ qawwa tal-ħoss 
ippeżat għall-frekwenza A, u fejn applikabbli, il-valur ta’ limitu tal-livell 
ta’ qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C)  

 
.  

Il-ħiters 
kollha, għajr 
il-ħiters u l-
pompi tas-
sħana 
b’koġenerazz
joni li jkunu 
mgħammra 
b’magni tal-
kombustjoni 
interni 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ qawwa tal-
ħoss ippeżat għall-
frekwenza A (LWAd, 

lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ pressjoni 
tal-ħoss ippeżat 
għall-frekwenza A 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Ħiters u 
pompi tas-
sħana 
b’koġenerazz
joni li jkunu 
mgħammra 
b’magni tal-
kombustjoni 
interni 

Il-valur ta’ limitu tal-
livell ta’ pressjoni 
tal-ħoss ippeżat 
għall-frekwenza C 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN tfisser il-potenza termika nominali (meta jkun hemm tagħbija 
sħiħa); PE tfisser l-elettriku li jkun qed jiġi prodott. 

 

Verifika: 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
juru l-emissjonijiet tal-ħoss (il-valur ta’ limitu tal-livell ta’ qawwa tal-ħoss 
ippeżat għall-frekwenza A, u fejn applikabbli, il-valur ta’ limitu tal-livell 
ta’ qawwa tal-ħoss ippeżat għall-frekwenza C) 

4. Disinn tal-prodott 

Jingħataw punti jekk il-ħiter idroniku jiżżarma faċilment minn persunal 
imħarreġ professjonalment bl-użu ta' għodod komuni, għal finijiet ta' 
tiswija u ta' tibdil ta' partijiet mherrija, ta' aġġornament ta' partijiet 
qodma jew skaduti, u ta' separazzjoni ta' partijiet u ta’ materjali, biex 

4. Disinn tal-prodott 

Jingħataw punti jekk il-ħiter idroniku jiżżarma faċilment minn persunal 
imħarreġ professjonalment bl-użu ta' għodod komuni, għal finijiet ta' 
tiswija u ta' tibdil ta' partijiet mherrija, ta' aġġornament ta' partijiet 
qodma jew skaduti, u ta' separazzjoni ta' partijiet u materjali, biex 
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finalment jerġgħu jintużaw mill-ġdid jew jiġu riċiklati. 

 
Verifika: 
Il-punti jingħataw lill-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu 
aċċettati wkoll, bħalma hi pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' 
dan il-kriterju, flimkien ma' rapport tekniku mingħand il-manifattur li juri 
kif il-prodott għandu jiġi żarmat u li jinkludi dijagramma tal-prodott 
miftuħ beraħ li fiha jiġu indikati l-komponenti ewlenin u jiġu wkoll 
identifikati kwalunkwe sustanzi perikolużi f'dawn il-komponenti kif 
speċifikat fl-Anness II tad-Direttiva 2002/96/KE (id-Direttiva dwar skart 
ta’ tagħmir elettriku u elettroniku18 (Direttiva WEEE)). Din id-
dijagramma għandha tkun disponibbli fuq il-websajt tal-manifattur. 
Informazzjoni dwar is-sustanzi perikolużi għandha tiġi pprovduta lix-
xerrej fis-sura ta' lista ta' materjali li tidentifika t-tip ta' materjal, il-
kwantità użata u l-pożizzjoni tal-materjal fit-tagħmir tal-ħiter idroniku. 

finalment jerġgħu jintużaw mill-ġdid jew jiġu riċiklati. 

 
Verifika: 
Il-punti jingħataw lill-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati. Mezzi xierqa oħra ta' prova jiġu 
aċċettati wkoll, bħalma hi pereżempju dikjarazzjoni ta' konformità ma' 
dan il-kriterju, flimkien ma' rapport tekniku mingħand il-manifattur li juri 
kif il-prodott għandu jiġi żarmat u li jinkludi dijagramma tal-prodott 
miftuħ beraħ li fiha jiġu indikati l-komponenti ewlenin u jiġu wkoll 
identifikati kwalunkwe sustanzi perikolużi f'dawn il-komponenti kif 
speċifikat fl-Anness II tad-Direttiva 2002/96/KE (id-Direttiva dwar skart 
ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva WEEE)). Din id-dijagramma 
għandha tkun disponibbli fuq il-websajt tal-manifattur. Informazzjoni 
dwar is-sustanzi perikolużi għandha tiġi pprovduta lix-xerrej fis-sura ta' 
lista ta' materjali li tidentifika t-tip ta' materjal, il-kwantità użata u l-
pożizzjoni tal-materjal fit-tagħmir tal-ħiter idroniku. 

5. Emissjonijiet ta' komposti organiċi gassużi (KOG) 

Jingħataw punti jekk l-emissjonijiet ta' komposti organiċi gassużi 
(KOG) ma jaqbżux il-valur ta' 7 mg/Nm³ f'10 % ta’ O2 

L-emissjonijiet ta' KOG għandhom jitkejlu bħala emissjonijiet staġjonali 
mit-tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-noti ta' spjegazzjoni 

L-unità ta' kejl għandha tingħata f'mg/Nm3. It-testijiet għandhom isiru 
skont l-istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' 
spjegazzjoni) jew ekwivalenti 

Għal teknoloġiji għajr dawk ta' ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, għandu 
jingħata n-numru massimu ta' punti li jistgħu jingħataw għall-
emissjonijiet ta' KOG peress li huma biss il-bojlers tal-fjuwil solidu li 
huma magħrufa bħala potenzjalment problematiċi fir-rigward tal-
emissjonijiet ta' KOG. 

 

Għal ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, il-punti li għandhom jingħataw 
għandhom jiġu kkalkulati kif ġej: 
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Fejn  

• POGC hija l-punti għall-emissonijiet ta' KOG 

• OGCmin hija l-aktar riżultat baxx tat-test tal-emissjonijiet ta' KOG 
għal offerta konformi bis-sħiħ fost dawk ta' ħiters b’bojler tal-fjuwil 
solidu 

• OGC hija l-livell tar-riżultat tat-test tal-emissjonijiet ta' KOG li jkun 
qed jiġi evalwat 

• POGCmax hija l-għadd massimu ta' punti disponibbli għall-
emissonijiet ta' KOG 

Verifika 

Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
juru l-emissjonijiet ta' KOG, għal ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu biss.  

6. Emissjonijiet tal-materja partikolata (MP) 

Jingħataw punti jekk l-emissjonijiet ta' materja partikolata ma jaqbżux 
il-valur ta' 20 mg/Nm³ f'10 % ta’ O2. 

L-emissjonijiet ta' materja partikolata (MP) għandhom jitkejlu bħala 
emissjonijiet staġjonali mit-tisħin tal-post skont it-Tabella 2 fin-noti ta' 
spjegazzjoni  

L-unità ta' kejl għandha tingħata f'mg/Nm3. It-testijiet għandhom isiru 
skont l-istandards rilevanti inklużi fit-Tabella 1 (ara n-noti ta' 
spjegazzjoni) jew ekwivalenti. 

Għal teknoloġiji għajr dawk ta' ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, għandu 
jingħata n-numru massimu ta' punti li jistgħu jingħataw għall-
emissjonijiet ta' MP peress li huma biss il-bojlers tal-fjuwil solidu li 
huma magħrufa bħala potenzjalment problematiċi fir-rigward tal-
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emissjonijiet ta' MP. 

Għal ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu, il-punti li għandhom jingħataw 
għandhom jiġu kkalkulati kif ġej: 

 

 

 

Fejn  

• PPM hija l-punti għall-emissonijiet ta' MP 

• PMmin hija l-aktar riżultat baxx tat-test tal-emissjonijiet ta' MP għal 
offerta konformi bis-sħiħ fost dawk ta' ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu 

• PM hija l-livell tar-riżultat tat-test tal-emissjonijiet ta' MP li jkun qed 
jiġi evalwat 

• PPMmax hija l-għadd massimu ta' punti disponibbli għall-
emissonijiet ta' MP 

Verifika 
Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni, flimkien ma' riżultati tat-testijiet li 
juru l-emissjonijiet ta' KOG, għal ħiters b’bojler tal-fjuwil solidu biss.  
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Noti ta’ spjegazzjoni 
 

1. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, il-metodi tat-testijiet għal kull kriterju għandhom ikunu dawk deskritti fl-Istandards rilevanti kif 
indikati fit-Tabella 1. Fejn ikun xieraq, jistgħu jintużaw metodi ta’ ttestjar oħra minbarra dawk indikati għal kull kriterju, dejjem jekk jistgħu 
jitqiesu bħala ekwivalenti tagħhom. 

 
 

Tabella 1. Standards rilevanti għall-metodi tat-testijiet 
 
Numru Titolu 
Ħiters b’bojler tal-gass 
EN 676 Berners awtomatiċi għall-fjuwils gassużi bir-riħ sfurzat 
EN 15502-1 Bojlers tat-tisħin li jaħdmu bil-gass – Parti 1: Rekwiżiti ġenerali u testijiet 
Ħiters b'bojler tal-fjuwil likwidu 
EN 267 Berners awtomatiċi għall-fjuwils likwidi bir-riħ sfurzat 
EN 303-1 Bojlers tat-tisħin – il-Parti 1: Bojlers tat-tisħin b'berners bir-riħ sfurzat - Terminoloġija, rekwiżiti ġenerali, ittestjar u 

mmarkar 
EN 303-2 Bojlers tat-tisħin – il-Parti 2: Bojlers tat-tisħin b'berners bir-riħ sfurzat - Rekwiżiti speċjali għall-bojlers b’berners 

taż-żejt bl-atomizzazzjoni 
EN 303-4 Bojlers tat-tisħin – il-Parti 4: Bojlers tat-tisħin b'berners bir-riħ sfurzat - Rekwiżiti speċjali għall-bojlers b’berners 

taż-żejt bir-riħ sfurzat li jkollhom potenzi li ma jaqbżux is-70 kW u pressjoni operattiva massima ta’ 3 bar - 
Terminoloġija, rekwiżiti speċjali, ittestjar u mmarkar 

EN 304 Bojlers tat-tisħin – kodiċi tat-testijiet għall-bojlers tat-tisħin b'berners taż-żejt bl-atomizzazzjoni 
Ħiters b'bojler tal-fjuwil solidu 
EN 303-5 Bojlers tat-tisħin – il-Parti 5: Bojlers tat-tisħin għall-fjuwils solidi, imnajrin b’mod manwali u b’mod awtomatiku, 

b'potenza termika nominali sa 500 kW – Terminoloġija, rekwiżiti, ittestjar u mmarkar 
EN 14918 Bijofjuwils solidi - Determinazzjoni tal-valur kalorifiku 
Ħiters b’bojler elettriku 
EN 60335-2-35 Tagħmir domestiku u tagħmir simili ieħor tal-elettriku – Sikurezza – il-Parti 2-35: Rekwiżiti partikolari għall-ħiters 

tal-ilma istantanji 
Ħiters b’pompa tas-sħana li jaħdmu bil-fjuwil 
is-serje EN 12309 Kundizzjonaturi tal-arja u/jew apparat b’pompa tas-sħana bis-sorbiment u bl-assorbiment li jaħdmu bil-gass 

b’input nett tas-sħana li ma jaqbiżx is-70 kW 
DIN 4702, il-Parti 8 Boljer tat-tisħin ċentrali; determinazzjoni tal-effiċjenza standard u tal-emissività standard 
Ħiters b’pompa tas-sħana li jaħdmu bl-elettriku 
is-serje EN 14511 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti tat-tkessiħ b’likwidu u pompi tas-sħana b’kompressuri tal-elettriku għat-tisħin u 
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t-tkessiħ tal-post 
EN 14825 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti tat-tkessiħ b’likwidu u pompi tas-sħana, b’kompressuri tal-elettriku, għat-tisħin u 

t-tkessiħ tal-post - Ittestjar u klassifikazzjoni f'kundizzjonijiet ta’ tagħbija parzjali u kalkolu tal-prestazzjoni 
staġonali 

Ħiters b’koġenerazzjoni 
EN 50465 Apparat tal-gass – Apparat tat-tisħin tal-gass biċ-ċelloli tal-fjuwil – Apparat tat-tisħin tal-gass biċ-ċelloli tal-fjuwil 

ta’ input termiku nominali ta' 70 kW jew anqas19 
L-istandard tal-ISO 
3046-1 

Magni ta’ kombustjoni interna bil-moviment alternat –Prestazzjoni – il-Parti 1: Dikjarazzjonijiet tal-qawwa, il-
konsum tal-fjuwil u taż-żejt li jillubrika, u metodi ta’ ttestjar – Rekwiżiti addizzjonali għall-magni għal użu ġenerali 

Emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu 
EN 14792 Emissjonijiet minn sorsi li ma jiċċaqalqux – Determinazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-massa tal-ossidi tan-

nitroġenu (NOx) – Metodu ta’ referenza: Kemiluminexxenza 
Emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju 
EN 15058 Emissjonijiet minn sorsi li ma jiċċaqalqux – Determinazzjoni ta’ konċentrazzjoni tal-massa tal-monossidu tal-

karbonju (CO) – Metodu ta’ referenza: Spettrometrija infrared mhix dispersiva 
Emissjonijiet tal-komposti organiċi gassużi 
EN 12619 Emissjonijiet minn sorsi li ma jiċċaqalqux – Determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-komposti organiċi 

gassużi totali f’konċentrazzjonijiet baxxi fil-gassijiet mit-tromba ta’ ċumnija – Metodu kontinwu b’individwatur tal-
jonizzazzjoni bi fjamma 

Emissjonijiet tal-materja partikolata 
EN 13284-1 Emissjonijiet minn sorsi li ma jiċċaqalqux – Determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tat-trab b’firxa baxxa 

– Parti 1: Metodu gravimetriku manwali 
Emissjonijiet tal-istorbju 
EN 15036 Bojlers tat-tisħin - Ir-regolamenti tat-test għall-emissjonijiet ta' storbju trasmess bl-arja minn ġeneraturi tas-sħana

ISO EN 3743 Akustika - Determinazzjoni tal-livelli tal-qawwa tal-ħoss tas-sorsi tal-istorbju - Metodi tal-inġinerija għal sorsi 
żgħar u mobbli f'kampi riverberanti 

EN ISO 3744  Akustika - Determinazzjoni tal-livelli tal-qawwa tal-ħoss u tal-livelli tal-enerġija tal-ħoss tas-sorsi tal-istorbju bl-
użu tal-pressjoni tal-ħoss - Metodi tal-inġinerija għal kamp essenzjalment liberu fuq pjan li jirrifletti 

EN ISO 3746 Akustika - Determinazzjoni tal-livelli tal-qawwa tal-ħoss u tal-livelli tal-enerġija tal-ħoss tas-sorsi tal-istorbju bl-
użu tal-pressjoni tal-ħoss - Metodu ta' stħarriġ bl-użu ta' wiċċ tal-kejl b’involkru fuq pjan li jirrifletti 

EN 12102 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti tat-tkessiħ b’likwidu, pompi tas-sħana u deumidifikaturi tal-arja b’kompressuri 
tal-elettriku għat-tisħin u t-tkessiħ tal-post - Kejl tal-istorbju li jinġarr mal-arja - Determinazzjoni tal-livell tal-
qawwa tal-ħoss 
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Tabella 2. Metodoloġija biex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet staġjonali mit-tisħin tal-post  

Tip ta’ bojler tal-fjuwil solidu Formola  
Il-bojlers tal-fjuwil solidu mnajrin b’mod manwali li jistgħu jitħaddmu f'50 % 
tal-potenza termika nominali tagħhom f'modalità kontinwa, u l-bojlers tal-
fjuwil solidu mnajrin b’mod awtomatiku 

 

Il-bojlers tal-fjuwil solidu mnajrin b’mod manwali li ma jistgħux jitħaddmu 
f'50 % jew inqas tal-potenza termika nominali tagħhom f'modalità kontinwa, 
u l-bojlers tal-fjuwil solidu b’koġenerazzjoni 
 

 

Fejn 
Es huma l-emissjonijiet staġjonali mit-tisħin tal-post . 
Es,p huma l-emissjonijiet tal-materja partikolata, tal-komposti organiċi gassużi, tal-monossidu tal-karbonju u tal-ossidi tan-nitroġenu 
rispettivament, imkejlin fi 30 % jew 50 % tal-potenza termika nominali, kif japplika. 
Es,r huma l-emissjonijiet tal-materja partikolata, tal-komposti organiċi gassużi, tal-monossidu tal-karbonju u tal-ossidi tan-nitroġenu 
rispettivament, imkejlin fil-potenza termika nominali. 
 
 
 

2. L-emissjonijiet tal-GHG fil-Kriterju 2 tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu kkalkulati skont il-formoli tat-TEWI stabbiliti fit-Tabella 3 
(il-formola tiddependi fuq it-teknoloġija tal-ġeneratur tas-sħana). Kull formola tat-TEWI tista' tikkonsisti f’żewġ partijiet, waħda li tkun 
tiddependi biss fuq l-effiċjenza tal-ħiter (mogħtija f’termini tal-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post, ηs) u fuq l-intensità tal-
karbonju fil-fjuwil (irrappreżentata mill-parametru β), u l-oħra, t-tieni parti, (li tkun tapplika biss għall-ħiters b’pompa tas-sħana) li tkun 
tiddependi fuq l-emissjonijiet tal-gassijiet serra li jkunu ġejjin mit-tnixxija tar-refriġerant. L-emissjonijiet tal-GHG li jkunu ġejjin mit-tnixxija tar-
refriġerant jiddependu fuq il-potenzjal għat-tisħin globali tar-refriġerant (GWP100) u fuq it-tnixxija tar-refriġerant waqt il-fażi tal-użu (mogħtija 
bħala r-rata annwali tat-tnixxija, ER, f'perċentwali tal-massa totali tar-refriġerant kull sena) u fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja (mogħtija bħala 
perċentwali tal-massa totali tar-refriġerant, α). 

 

Tabella 3. Il-formoli tat-TEWI skont it-teknoloġija tal-ġeneratur tas-sħana 

Teknoloġija tal-ġeneratur 
tas-sħana 

Formola tat-TEWI (fi grammi ta’ ekwivalenti tas-CO2 għal kull kWh ta’ potenza 
termika) 

Ħiters b’bojler 
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Ħiters b’pompa tas-sħana 

 

Ħiters b’koġenerazzjoni  

 

Pakkett magħmul minn ħiters 

 
 

 
Il-parametri ewlenin tal-formoli tat-TEWI huma spjegati fit-Tabella 4. 

 

Tabella 4. Parametri ewlenin għall-kalkolu tal-formoli tat-TEWI 

Parametru Deskrizzjoni tal-parametru Unitajiet Valur jew test kostanti li 
għandu jitwettaq sabiex 
jinkiseb il-parametru 

βelec L-intensità tal-emissjonijiet tal-GHG tal-elettriku  [g ekwivalenti tas-CO2/kWhelec] 384 
βfuel L-intensità tal-emissjonijiet tal-GHG tal-fjuwil użat mill-

ħiter 
[g ekwivalenti tas-CO2/kWhgas] Ara t-Tabella 5 

ηs L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post [-] L-applikant għandu jittestjaha u 
jiddikjara l-valur tagħha (il-
kriterju 1) 

ηs,b L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post tal-
parti tal-ħiter tal-bojler f’kundizzjonijiet klimatiċi medji 

[-] L-applikant għandu jittestjaha u 
jiddikjara l-valur tagħha (il-
kriterju 1) 

ηs,hp L-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-posti tal-
parti tal-ħiter tal-pompa tas-sħana f’kundizzjonijiet 
klimatiċi medji 

[-] L-applikant għandu jittestjaha u 
jiddikjara l-valur tagħha (il-
kriterju 1) 

ηtermali L-effiċjenza termali [-] Ara t-Tabella 6 
ηel L-effiċjenza elettrika [-] Ara t-Tabella 6 
δ Valur indikattiv [-] = 0 għall-ħiters b’pompa tas-

sħana li jaħdmu bl-elettriku 
= 1 għall-ħiters b’pompa tas-
sħana li jaħdmu bil-fjuwil 

GWP100 Il-potenzjal għat-tisħin globali (effett fuq 100 sena) [g ta’ ekwivalenti tas-CO2/g ta’ Skont l-Anness I tar-
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refrigerant, fuq perjodu ta' 100 
sena] 

Regolament (KE) Nru 842/2006 

m Il-massa tar-refriġerant [g] L-applikant għandu jiddikjara l-
valur tagħha 

ER It-telf tar-refriġerant fis-sena [% fis-sena] Għandu jintuża valur ta' ER= 
3,5 % fis-sena. 

n Iċ-ċiklu tal-ħajja [sena] Għandu jintuża valur ta ' n= 15. 
α It-telf tar-refriġerant fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja (it-telf mir-

rimi) 
[%] Għandu jintuża valur ta ' α= 

35 %. 
P It-tagħbija tad-disinn [kW] L-applikant għandu jiddikjara l-

valur tagħha. 
h Is-sigħat ta' tħaddim meta jkun hemm tagħbija sħiħa [sigħat fis-sena] 2000 
shp Is-sehem tal-potenza termika tal-parti tal-ħiter tal-pompa 

tas-sħana mill-potenza termika totali 
[-] L-applikant għandu jiddikjara l-

valur tagħha 
 

It-Tabella 5 turi kif għandu jiġi evalwat il-parametru βfuel fil-formoli tat-TEWI murija hawn fuq skont il-fjuwil użat mill-ħiter. F’każ li l-bojler ikun 
imfassal għal fjuwil li mhux elenkat fit-tabella, għandu jintgħażel l-aktar fjuwil li jixbhu abbażi tal-oriġini tal-fjuwil użat (fossili jew tal-
bijomassa) u l-forma tiegħu (gassuż, likwidu jew solidu). 

Tabella 5. Parametru βfuel (l-intensità tal-emissjonijiet tal-GHG) biex jiġu kkalkulati l-formoli tat-TEWI 

Fjuwil użat mill-ħiter Intensità tal-emissjonijiet tal-GHG Valur (g ekwivalenti tas-CO2/kWhgas] 
Fjuwils fossili gassużi βfuel = βgas 202 
Fjuwils fossili likwidi βfuel = βoil 292 
Fjuwils fossili solidi βfuel = βcoal 392 
Bijomassa gassuża βfuel = βbio-gas 98 
Bijomassa likwida βfuel = βbio-oil 149 
Zkuk tal-injam βfuel = βbio-log 19 
Laqx tal-injam βfuel = βbio-chip 16 
Gerbub tal-injam βfuel = βbio-pellet 39 
Taħlitiet ta’ fjuwils fossili u 
bijomassa 

βfuel = il-medja ppeżata li tirriżulta mill-ammont totali tal-
frazzjonijiet tal-piż tal-fjuwils individwali mmultiplikati bil-
parametru tal-emissjonijiet tal-GHG tagħhom 

Σ (Fuel X % × βfuel X) + (Fuel Y % × βfuel Y) 
+ … (Fuel N % × βfuel N) 

 
It-Tabella 6 turi kif għandhom jiġu evalwati l-parametri ηtermali u ηel fil-formola tat-TEWI għall-ħiters b’koġenerazzjoni. 

 
 

Tabella 6. Parametri ηtermali u ηel biex tiġi kkalkulata l-formola tat-TEWI għall-ħiters b’koġenerazzjoni 

Parametru Espressjoni 
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ηtermali  

għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni li mhux mgħammra b’ħiters supplimentari 
 

  

ηel 

għall-ħiters tal-post b’koġenerazzjoni mgħammra b’ħiters supplimentari 
 

 

Fejn 
ηs tfisser l-effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin tal-post kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 813/2013 
 
ηel tfisser l-effiċjenza elettrika kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 tfisser l-effiċjenza elettrika fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b'koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun 
diżattivat, kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 tfisser l-effiċjenza elettrika fil-potenza termika nominali ta’ ħiter tal-post b'koġenerazzjoni meta l-ħiter supplimentari jkun 
attivat, kif iddefinita fir-Regolament (UE) Nru 813/2013 
 
 

3. L-awtorità kontraenti għandha tiżgura li l-ħiter idroniku li jkun se jinxtara jissodisfa l-liġijiet kollha applikabbli fil-pajjiż fejn ikun se tintuża. 
Dan jista' jinkludi, iżda mhux mhuwiex limitat, għal-liġijiet dwar l-ambjent u s-sikurezza. 

4. L-awtorità kontraenti għandha tirrispetta ċ-ċirkostanzi lokali (tipi ta' bini, daqsijiet tal-bini u domanda għall-enerġija, sors potenzjali tal-fjuwil, 
eċċ) u għandha twettaq stħarriġ tas-suq biex tiddetermina l-aħjar teknoloġija disponibbli għall-ħtieġa identifikata. Is-sistema għandha tkun 
iddisinjata b'sistemi ta' kontroll adegwati sabiex jiġi żgurat li t-temperatura u d-domanda għat-tisħin ikunu jistgħu jiġu kkontrollati b'mod 
suffiċjenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti lokali 

5. Għal xogħlijiet ta' installazzjoni, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jiżguraw li l-persunal ikun imħarreġ b'mod xieraq. Jista' jkun hemm 
rekwiżiti legali differenti bejn l-Istati Membri differenti fir-rigward tal-kurrikulu għat-taħriġ tal-persunal. 

6. Kriterji tal-għoti: L-awtoritajiet kontraenti ser ikollhom jindikaw fl-avviż dwar il-kuntratt u fid-dokumenti tal-offerta kemm ikunu ser 
jingħataw punti għal kull kriterju tal-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, flimkien, jammontaw għal tal-anqas 15 % tal-punti totali 
disponibbli. 
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4. Spejjeż tul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (Life Cycle Costs, LCC) 
Fl-iżvilupp tal-kriterji għall-APE, wieħed mill-iktar aspetti importanti li għandhom jiġu kkunsidrati huwa l-analiżi tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodotti bl-aqwa prestazzjoni ambjentali fir-rigward ta' prodotti medji fis-suq. Il-kunsiderazzjonijiet dwar l-ispejjeż huma speċjalment importanti fl-
akkwist pubbliku minħabba l-ħtieġa li jiġi ġġustifikat l-infiq pubbliku. L-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa jagħmlu għażliet li huma ta' valur 
tajjeb fil-perijodu fit-tul u li huma kompatibbli ma' politiki usa'. 

Il-ħiters idroniċi huma wieħed mill-prodotti fejn l-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja jiddependu l-aktar fuq il-fażi tal-użu (l-aktar il-konsum tal-enerġija ta' waqt 
il-fażi tal-użu). Għalhekk, l-ispejjeż tax-xiri huma biss parti relattivament żgħira mill-ispiża totali taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti. Għadd ta' studji 
disponibbli dwar il-kunsiderazzjonijiet relatati mal-ispejjeż għall-APE20 ikkonkludew li l-prezzijiet ogħla ta' xiri normalment jiġu kkumpensati minn 
spejjeż operattivi iktar baxxi, speċjalment fir-rigward ta' prodotti b'effiċjenza enerġetika ogħla. L-istallazzjonijiet tat-tisħin b'effiċjenza għolja fl-użu 
tal-enerġija huma eżempju tipiku ta' dan. Matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-installazzjoni tat-tisħin, fl-istudju msemmi nstab li madwar 95% tal-ispejjeż 
totali ġew determinati mill-ispejjeż operatorji. Għalhekk, ġie konkluż li d-deċiżjonijiet dwar l-akkwist pubbliku bbażati biss fuq il-prezz tax-xiri x'aktarx 
li jwasslu għal investmenti ħżiena. 

Ir-rapport dwar l-isfond tekniku assoċjat ma' dan l-istudju jippreżenta analiżi dettaljata dwar l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja tal-ħiters idroniċi, u sommarju 
tal-konklużjonijiet ewlenin qed jiġi ppreżentat hawnhekk. 

Instab li l-ispejjeż totali taċ-ċiklu tal-ħajja tal-għażliet differenti ta' ħiters idroniċi (inklużi l-ispejjeż tax-xiri, il-manutenzjoni u t-tħaddim) huma 
suxxettibbli ħafna għall-ispejjeż attwali tal-enerġija. B'mod partikolari, ċerti21 studji wrew li d-deċiżjonijiet governattivi dwar it-tariffi tal-enerġija jista' 
jwassal biex, minn effetti ekonomiċi pożittivi, għażla ta' ħiter twassal għal effetti ekonomiċi negattivi. Il-pompi tas-sħana u l-ħiters b'koġenerazzjoni li 
jaħdmu bl-elettriku jidhru li huma speċjalment sensittivi għal dawn l-effetti. 

Instab li l-pompi tas-sħana kienu għadhom għażla relattivament għalja bħala ħiter, speċjalment jekk ix-xogħlijiet meħtieġa għall-installazzjoni sħiħa 
(assemblaġġ tas-sistema tas-sors ta' sħana u s-sistema ta' dissipazzjoni/emissjoni tas-sħana) huma inkorporati. 

L-immudellar għall-ħidma fuq il-miżuri tal-Ekodisinn (aktar fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku) ipprovda l-Ispejjeż tul iċ-Ċiklu tal-Ħajja fil-livell ta' 
LLCC (l-inqas spiża tul iċ-ċiklu tal-ħajja) u ta' BAT (l-aqwa teknoloġija disponibbli). Dan juri ffrankar fil-livell ta' LLCC ta' sa 16 % għall-klassijiet tad-
daqs iżgħar (sa 29 kW) u ta' 30-46 % għall-ikbar daqsijiet (> 60 kW). L-iffrankar fil-livell ta' BAT jindika li, apparti mill-iżgħar livell XXS (sa 10 kW), 
is-soluzzjonijiet ta' BAT ma jwasslux għal iffrankar bħal dak ta' soluzzjonijiet tal-livell LLCC, iżda dawn għadhom aktar ekonomika milli hu l-każ 
bażi.  

 
Il-livelli ta' BAT (l-aħjar teknoloġija disponibbli) huma bbażata l-aktar fuq it-teknoloġija tal-pompa tas-sħana, ġieli b'benefiċċju miżjud minn 
stallazzjonijiet solari. Fl-istudju ġew miżjuda xi spjegazzjonijiet: 

− Il-pompi tas-sħana ma jistgħux jiġu applikati b'mod universali. B'mod partikolari, il-pompi tas-sħana "ġeotermali" jew "vertikali" li jtellgħu l-
ilma mill-art jeħtieġu permessi speċjali mid-dipartmenti tax-xogħlijiet tal-ilma u/jew mill-komun, eċċ.; 

− Dawn jeħtieġu wkoll stallaturi speċjalizzati u tagħmir speċjali, li (għal issa) ma hawnx ħafna minnhom; 

− L-effiċjenza tal-pompi tas-sħana tiddependi ħafna mit-tqassim u mill-istallazzjoni tat-tagħmir; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− Spiss, il-pompi tas-sħana huma tagħmir ta' tagħbija bażi, li jfisser li, ħafna drabi, tagħmir ibridu (pereżempju bojler konvenzjonali) jista' jkun 
soluzzjoni ekonomika għall-qbid kemm ta' tagħbijiet bażi kif ukoll ta' tagħbijiet massimi; 

− Il-benefiċċji enerġetiċi jiddependu ħafna fuq il-klima, speċjalment fil-każ ta' pompi tas-sħana tal-arja u fil-każ tal-enerġija solari; 

− Bħala riżultat ta' dan, iż-żmien għall-irkupru tal-ispejjeż ivarja ħafna minn pajjiż għal ieħor u skont iċ-ċirkostanzi. 

L-iffrankar tal-enerġija (u l-iffrankar assoċjat tiegħu tal-ispejjeż, li jiddependi fuq il-prezzijiet tal-enerġija) li jista' jinkiseb permezz tal-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-UE għall-APE għall-ħiters idroniċi jiddependi fuq it-teknoloġija. Għall-bojlers, l-applikazzjoni tal-kriterju ewlieni dwar l-effiċjenza 
enerġetika tista' twassal għal iffrankar ta' enerġija ta' madwar 40% (iffrankar irreferut għax-xenarju bażi tal-istudju Preparatorju tal-Lott1 tal-
Ekodisinn22) għall-klassijiet tad-daqs iżgħar, u ta' 50% għall-ikbar daqsijiet. Għall-pompi tas-sħana, dan l-iffrankar ta' enerġija jkun ta' 45% u 55% 
rispettivament. Fil-każ tal-kriterju komprensiv, l-iffrankar ta' enerġija għall-bojlers jista' jilħaq 44% għal dawk ta' daqs iżgħar u 55% għal dawk tal-
akbar daqs, filwaqt li għall-pompi tas-sħana, dawk iċ-ċifri jistgħu jitilgħu sa 55% u 64% rispettivament. Iż-żieda ta' 1% fl-effiċjenza enerġetika 
(kriterju tal-għoti) kieku tfisser iffrankar addizzjonali ta' enerġija ta' madwar 0.5% għall-bojlers u ta' 0.3% għall-pompi tas-sħana. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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