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Artikolu 2.02 

Intensità u firxa tad-dwal tas-sinjali 

It-tabella stabbilita hawn isfel fiha l-limiti permessi għall- IO, IBu t (użu bi nhar u bil-lejl) skond in-
natura tad-dwal tas-sinjali. Il-valuri indikati għandhom japplikaw għall-fluss tad-dawl li joħorġ 
mill-fanali tas-sinjali. 

IO u IB huma mogħtija f'cd u t f'km. 

Valuri massimi u minimi 

 Kulur tad-dwal tas-sinjali 

Natura tad-dwal tas-

sinjali 

Abjad Aħdar/aħmar Isfar Ikħal 

 min. mass. min. mass. min. mass. min. mass. 

 IO 

ordinarju IB 

 t) 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

luminuż IB 

 t) 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

qawwi IB 

 t) 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Madankollu, għall-użu bi nhar tad-dwal sofor li jpetptu għandha tapplika intensità luminuża minima 
(IO) ta' 900 cd.  
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Artikolu 2.03 

It-tixrid tad-dawl tas-sinjali 

1. Dispersjoni orizzontali ta' l-intensità luminuża 

1.1 L-intensitajiet luminużi indikati fl-Artikolu 2.02 għandhom japplikaw għad-direzzjonijiet 
kollha tal-pjan orizzontali li jgħaddi mill-fokus ta' l-ottiku jew taċ-ċentru ta' gravità 
luminuż tas-sors tad-dawl ta' fanal tas-sinjali posizzjonat b'mod vertikali aġġustat b'mod 
korrett. 

1.2 Għad-dwal tal-quċċata ta' l-arblu, id-dwal tal-poppa u d-dwal tal-ġnub, l-intensitajiet 
luminużi preskritti għandhom jinżammu fl-arkata orizzontali kollha fis-settur preskritt ta' l-
inqas sa 5° tal-limiti. 

Minn 5° fis-settur preskritt sal-limitu, l-intensità luminuża tista' tonqos b'50 fil-mija; 
għandha sussegwentement tonqos gradwalment b'tali mod li, minn 5° lil hinn mil-limiti 
tas-settur, jibqa' biss ammont negliġibbli ta' dawl.  

1.3 Id-dwal tal-ġnub għandu jkollhom l-intensità luminuża preskritta fid-direzzjoni parallela 
mal-linja tal-bastiment 'il quddiem. L-intensitajiet għandhom jonqsu prattikament għal zero 
bejn 1° u 3° lil hinn mil-limiti tas-settur preskritt.  

1.4 Għall-fanali b'żewġ kuluri jew tliet kuluri, id-dispersjoni ta' l-intensità luminuża għandu 
jkun uniformi sabiex 3° fuq kull naħa tal-limiti tas-settur preskritt, l-intensità massima 
permessa ma tiġix maqbuża u l-intensità minima preskritta tintlaħaq. 

1.5 Id-dispersjoni orizzontali ta' l-intensità luminuża tal-fanali għandu jkun uniformi fis-settur 
kollu, sabiex il-valuri minimi u massimi osservati għall-intensità luminuża fotometrika ma 
jkunux differenti b'iżjed minn fattur ta' 1,5. 

2. Dispersjoni vertikali ta' l-intensità luminuża 

Fil-każ ta' timjil sa' ± 5° jew ± 7,5° mill-orizzontali, l-intensità luminuża għandha tibqa' ta' 
l-inqas ugwali għal 80% fl-ewwel każ, u 60% fit-tieni każ, ta' l-intensità luminuża li 
tikkorrispondi għal 0° ta' timjil, għalkemm m'għandhiex taqbiżha b'iżjed minn 1,2 drabi. 
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Kapitolu 3 

ĦTIĠIET GĦALL-FANALI TAS-SINJALI 

Artikolu 3.01 

Ħtiġiet tekniċi 

1. Il-kostruzzjoni ta' u l-materjali tal-fanali tas-sinjali u tas-sorsi tad-dawl għandhom ikunu 

tali li jiżguraw is-sigurtà u r-reżistenza tagħhom. 

2. Il-komponenti tal-fanali (per eżempju, l-cross braces) m'għandhomx idgħajfu l-intensità, 

il-kuluri u d-dispersjoni tad-dawl. 

3. Għandu jkun possibli li l-fanali tas-sinjali jiġu installati abbord b'mod sempliċi u fil-

posizzjoni korretta. 

4. Għandu jkun faċli li tissostitwixxi s-sors tad-dawl. 

KAPITOLU 4 

TESTIJIET, APPROVAZZJONI U MARKI 

Artikolu 4.01 

Testijiet tat-tip 

It-test tat-tip skond il-"Kondizzjonijiet għall-ittestjar u l-approvazzjoni tal-fanali tas-sinjali 
f'bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni" huwa maħsub biex jiżgura jekk il-fanali tas-sinjali u s-
sors tad-dawl jissodisfawx jilħqux dawn ir-rekwiżiti. 

Artikolu 4.02 

Proċedura tat-test 

1. Applikazzjoni għal test tat-tip għandha tiġi sottomessa lill-awtorità ta' l-ittestjar 
kompetenti, b'ta' l-inqas żewġ kopji tal-pjanti u żewġ kampjuni tal-fanali kif ukoll tas-sorsi 
tad-dawl meħtieġa. 
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2. Jekk it-test ma jqajjimx objezzjonijiet, għandhom jiġu rritornati lill-applikant kopja waħda 
tal-pjanti li jakkumpanjaw l-applikazzjoni bl-approvazzjoni mdaħħla fiha, u waħda tal-
kampjun ta' fanali approvati. It-tieni kopja u t-tieni kampjun ta' fanal għandhom jinżammu 
mill-awtorità ta' l-ittestjar. 

3. Il-manifattur għandu jiddikkjara lill-awtorità ta' l-ittestjar li l-komponenti kollha tal-fanal 
prodott f'serje jikkonformu ma' dawk tal-fanal ttestjati skond it-tip.  

Artikolu 4.03 

Ċertifikat ta' approvazzjoni 

1. Jekk it-test tat-tip juri li dawn ir-rekwiżiti ġew sodisfatti, it-tip ta' fanal tas-sinjali għandu 
jkun approvat u għandu jinħareġ ċertifikat ta' approvazzjoni lill-applikant ibbażat fuq il-
mudell fl-Appendiċi 1 u li jkollu l-marki msemmija fl-Artikolu 4.05. 

2. Id-detentur taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni: 

– għandu jkun awtorizzat li jwaħħal il-marki msemmija fl-Artikolu 4.05 fid-diversi 
partijiet; 

– jista' jwettaq manifattura biss f'konformità mal-pjanti approvati mill-awtorità ta' l-
ittestjar u skond it-teknika użata għall-fanali ttestjati skond it-tip;  

– jista' jimmodifika l-pjanti approvati u l-mudelli tal-fanal bl-approvazzjoni ta' l-awtorità 
ta' l-ittestjar biss. Dan ta' l-aħħar għandu jiddeċiedi wkoll jekk iċ-ċertifikat ta' 
approvazzjoni maħruġ jeħtieġx biss li jsirulu żidiet miegħu jew jekk hijiex meħtieġa 
applikazzjoni ġdida għall-approvazzjoni. 

Artikolu 4.04 

Testijiet fil-post 

1. L-awtorità ta' l-ittestjar għandha tingħata s-setgħa li tieħu kampjuni ta' fanali tas-sinjali 
mis-serje ta' produzzjoni għall-ittestjar. 

2. Jekk it-test jikxef nuqqasijiet serji, l-approvazzjoni tista' tiġi rtirata. 



 

 
13274/05  TS/gc 13 
ANNESS IX DG C III  MT 

Artikolu 4.05 

Marki 

1. Il-fanali tas-sinjali approvati, l-ottiki u s-sorsi tad-dawl għandhom jiġu mmarkati kif 

indikat hawn taħt: 

 e. X. YY . nnn 

fejn " e " hija l-marka ta' approvazzjoni, 

"X" tindika l-pajjiż ta' approvazzjoni, fejn: 

 1 = Il-Ġermanja 18 = Id- Danimarka 

 2 = Franza 20      = Il-Polonja  

 3 = L-Italja 21 = Il-Portugall 

 4 = L-Olanda 23 = Il-Greċja 

 5 = L-Isvezja 24 = L-Irlanda 

 6 = Il-Belġju 26      = Is-Slovenja  

 

7      = L-Ungerija 27     = Is-Slovakkja 

8      = Ir-Repubblika Ċeka 29 = L-Estonja 

9 = Spanja 32      = Il-Latvja 

11 = Ir-Renju Unit 36     = Il-Litwanja 

12 = L-Awstrija 49 = Ċipru 

13 = Il-Lussemburgu 50      = Malta 

17 = Il-Finlandja  

"YY" huma l-aħħar żewġ figuri tas-sena ta' approvazzjoni, u 

"nnn" huwa n-numru ta' approvazzjoni assenjat mill-awtorità ta' l-ittestjar.) 
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2. Il-marki għandhom ikunu leġibbli b'mod ċar u jitwaħħlu b'mod li ma jitħassrux. 

3. Il-marki fuq il-kisi għandhom ikun b'tali mod li biex jinstabu abbord ma jkunx hemm ir-
rekwiżit li l-fanal tas-sinjali jiġi żarmat. Jekk l-ottiku u l-kisi jkunu inseparabbli, marka fuq 
il-kisi għandha tkun biżżejjed. 

4. Il-fanali tas-sinjali, l-ottiki u s-sorsi tad-dawl approvati biss jista' jkollhom il-marki indikati 
fil-paragrafu 1 ta' hawn fuq. 

5. L-awtorità ta' l-ittestjar għandha tinforma immedjatament lill-Kumitat dwar il-marka 
assenjata.  
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Appendiċi 

Mudell ta' ċertifikat ta' approvazzjoni għall-fanali tas-sinjali tal-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma 

interni 

Il-fanal tas-sinjal ........................................................................................................................... 

(Deskrizzjoni tat-tip, il-mudell u it-trademark) 

huwa awtorizzat għall-użu f'bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni fil-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva .../.../KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 

għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE*. 

 

Ġie assenjat in-Nru  e  

Il-komponenti tal-fanal għandhom ikunu mmarkati b'konformità ma' l-Artikolu 4.05 tal-Parti I ta' l-
Anness IX tad-Direttiva .../.../KE**. 

Id-detentur ta' l-approvazzjoni għandu jiggarantixxi, b'konformità ma' l-Artikolu 4.03 tal-"Ħtiġiet li 
jikkonċernaw il-kulur u l-intensità tad-dwal u l-approvazzjoni tal-fanali tas-sinjali tal-bastimenti tal-
passaġġi fuq l-ilma interni" li l-manifattura ssir biss f'konformità mal-pjanti approvati mill-awtorità 
ta' l-ittestjar u skond it-teknika użata għall-fanali ttestjati skond it-tip. Modifikazzjonijiet huma 
permessi biss bl-approvazzjoni ta' l-awtorità ta' l-ittestjar. 

Kummenti speċjali: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 

 (Post) (Data) 
  ..................................... 

 (Awtorità ta' l-ittestjar) 
 ..................................... 
 (Firma) 

                                                 

* Nota għall-ĠU:  Daħħal in-numru u d-data ta' din id-Direttiva.  
*  Nota għall-ĠU:  Daħħal in-numru ta' din id-Direttiva. 
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Parti II: 

Ħtiġiet li jikkonċernaw il-kondizzjonijiet għall-ittestjar u l-

approvazzjoni tal-fanali tas-sinjal għal bastimenti tal-passaġġi fuq l-

ilma interni 

Il-Werrej 

Kapitolu 1 Disposizzjonijiet ġenerali 

Artikolu 1.01 Vultaġġi standard 

 1.02 Ħtiġiet tal-ħidma 

 1.03 Muntaġġ 

 1.04 Ħtiġiet fotometriċi 

 1.05 Komponenti 

 1.06 Manutenzjoni 

 1.07 Ħtiġiet ta' sigurtà 

 1.08 Aċċessorji 

 1.09 Fanali tas-sinjali mhux elettriċi 

 1.10 Fanali doppji 

 

Kapitolu 2 Ħtiġiet fotometriċi u kolorimetriċi 

Artikolu 2.01 Ħtiġiet fotometriċi 

 2.02 Ħtiġiet kolorimetriċi 
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Kapitolu 3 Ħtiġiet tal-manifattura 

Artikolu 3.01 Fanali elettriċi 

 3.02 Filtri u ħġieġ ottiku 

 3.03 Sorsi ta' dawl elettriċi 

 

Kapitolu 4 Test u proċedura ta' approvazzjoni 

Artikolu 4.01 Regoli ġenerali ta' proċedura 

 4.02 Applikazzjoni 

 4.03 Test 

 4.04 Approvazzjoni 

 4.05 Waqfien tal-validità ta' l-approvazzjoni 

 

 

Appendiċi Testijiet ambjentali 

 1. Test rigward il-protezzjoni kontra t-titjir ta' l-ilma u t-trab 

 2. Test ta' l-umidità fl-atmosfera 

 3. Test tal-kesħa 

 4. Test tas-sħana 

 5. Test tal-vibrazzjoni 

 6. Test tar-reżistenza għat-temp aċċellerat 

 7. Test għall-ilma mielaħ u tar-reżistenza għat-temp (test għaċ-ċpar fuq il-baħar). 
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KAPITOLU 1 

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI 

Artikolu 1.01 

Vultaġġi standard 

Il-vultaġġi standard għall-fanali tas-sinjal għal bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni għandhom 
ikunu 230 V, 115 V, 110 V, 24 V and 12 V. Fejn ikun possibbli, għandhom jintużaw tagħmir ta' 24 
V. 

Artikolu 1.02 

Ħtiġiet ta' tħaddim 

It-tħaddim normali tal-fanali tas-sinjali u l-aċċessorji tagħhom m'għandux ikun imfixkel mit-
tħaddim ta' rutina abbord. B'mod partikolari, il-komponenti ottiċi kollha użati u l-partijiet prinċipali 
għall-muntaġġ u l-aġġustar tagħhom għandhom jiġu manifatturati b'tali mod li l-posizzjoni 
tagħhom, ladarba tiġi stabbilità, ma tkunx tista' tiġi modifikata waqt it-tħaddim. 

Artikolu 1.03 

Muntaġġ 

Il-partijiet għall-muntaġġ tal-fanali tas-sinjali abbord għandhom isiru b'tali mod li, ladarba jiġu 
aġġustati, il-posizzjoni tal-fanali, meta mwaħħla, ma tkunx tista' tiġi modifikata waqt it-tħaddim. 
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Artikolu 1.04 

Ħtiġiet fotometriċi 

Il-fanali tas-sinjali għandhom jipproduċu d-dispersjoni ta' l-intensità luminuża preskritta; l-
identifikar tal-kulur tad-dawl u l-intensità preskritta għandhom jinkisbu minnufih hekk kif 
jinxtegħel id-dawl.  

Artikolu 1.05 

Komponenti 

Komponenti manifatturati għall-iskop biss għandhom jintużaw f'fanali tas-sinjal. 

Artikolu 1.06 

Manutenzjoni 

Il-metodu ta' kostruzzjoni tal-fanali tas-sinjali u l-aċċessorji tagħhom għandhom jippermettu l-
manutenzjoni regolari tagħhom u, jekk ikun meħtieġ, jippermettu li s-sorsi tad-dawl jitbiddlu 
faċilment, anke fid-dlam. 

Artikolu 1.07 

Ħtiġiet tas-sigurtà 

Il-fanali tas-sinjal u l-aċċessorji tagħhom għandhom ikunu manifatturati u proporzjonati b'tali mod 
li jkunu jistgħu jiġu mħaddma, ikkontrollati u monitorjati mingħajr periklu għall-persuni. 
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Artikolu 1.08 

Aċċessorji 

L-aċċessorji tal-fanali għandhom ikunu mfassla u manifatturati b'mod li l-arranġament, il-muntaġġ 
u l-konnessjoni tagħhom ma jxekklux l-użu normali u l-iffunzjonar korrett tal-fanali. 

Artikolu 1.09 

Fanali tas-sinjal mhux elettriċi 

Fanali mhux elettriċi għandhom jiġu mfassla u manifatturati b'konformità ma' l-Artikoli 1.02 sa 
1.08 ta' dan il-Kapitolu u b'tali mod li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kapitolu 3. Ir-rekwiżiti li jinsabu 
fil-Kapitolu 2 ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' ittestjar u approvazzjoni għandhom japplikaw mutatis 
mutandis. 

Artikolu 1.10 

Fanali doppji 

Għandu jkun possibbli li jintużaw żewġ fanali mmuntati wieħed fuq l-ieħor f’kisi wieħed (fanal 
doppju) bħala fanal waħdu. Taħt l-ebda ċirkostanza m'għandhom iż-żewġ sorsi ta' dawl ta' fanal 
doppju jintużaw simultanjament. 
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Kapitolu 2 

ĦTIĠIET FOTOMETRIĊI U KOLORMETRIĊI 

Artikolu 2.01 

Ħtiġiet fotometriċi 

1. L-ispeċifikazzjonijiet fotometriċi għall-fanali tas-sinjal huma stabbiliti fil-Parti I. 

2. Il-kostruzzjoni ta' fanali tas-sinjal għandhom jiggarantixxu li d-dawl ma jkunx jista' jiġi 
rifless jew interrott. L-użu ta' rifletturi m'għandux ikun permess. 

3. Fil-każ ta' dwal ta' żewġ kuluri jew ta' tliet kuluri, il-projezzjoni ta' dawl ta' kulur taħt il-
limiti tas-settur preskritt għal dak il-kulur għandha tkun prevenuta b'mod effettiv, inkluż 
ġewwa l-ħġieġ. 

4. Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw mutatis mutandis għal dwal mhux elettriċi. 

Artikolu 2.02 

Ħtiġiet kolormetriċi 

1. L-ispeċifikazzjonijiet kolorimetriċi għall-fanali tas-sinjali huma stabbiliti fil-Parti I. 

2. Il-kulur tad-dawl li joħroġ mill-fanali tas-sinjali għandu jkun jinsab, għat-temperatura tal-
kulur użat mis-sors tad-dawl, fil-posizzjoni kromatika xierqa stabbilita fil-Parti I. 

3. Il-kulur tad-dwal tas-sinjali għandu jiġi biss minn filtri (ottiċi, ħġieġ) u ħġieġ ottiku 
kkulurit kollu jekk il-punti kromatiċi tad-dawl trasmess ma jiddevjawx b'iżjed minn 0,01 
mill-koordinati fid-disinn tal-kromatiċità IEC. Bozoz ikkuluriti m'għandhomx ikunu 
permessi. 
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4. It-trasparenza ta' ħġieġ ikkulurit (filtri) għandha tkun tali li, fit-temperatura tal-kulur tas-
sors tad-dawl użat, għandha tintlaħaq l-intensità luminuża preskrita. 

5. Ir-riflessjoni tas-sors tad-dawl fuq il-partijiet tal-fanali tas-sinjali m'għandhiex tkun 
selettiva, jiġifieri, il-koordinati trikromatiċi x u y tas-sors użat fil-fanal tas-sinjali 
m'għandhomx, fit-temperatura tal-kulur użat, jiddevjaw b'iżjed minn 0,01 wara r-
riflessjoni. 

6. Il-ħġieġ mingħajr kulur m'għandux, fit-temperatura tal-kulur użat, jinfluwenza b'mod 
selettiv id-dawl li joħroġ. B'mod simili, wara perijodu ta' tħaddim estensiv, il-koordinati 
trikromatiċi x u y tas-sors tad-dawl użat fil-fanal tas-sinjali m'għandhomx jiddevjaw b'iżjed 
minn 0,01, ladarba d-dawl ikun għadda minn ġewwa l-ħġieġ. 

7. Il-kulur tad-dawl tal-fanali tas-sinjal mhux elettriċi, fit-temperatura tas-sors tad-dawl użat, 
għandu jkun allokat fil-posizzjoni kromatika xierqa stabbilita fil-Parti I. 

8. Il-kulur tad-dawl minn fanali tas-sinjal kkuluriti mhux elettriċi għandu jiġi biss minn ħġieġ 
silikat, ikkulurit kollu. Għall-fanali kkuluriti mhux elettriċi, il-ħġieġ silikat ikkulurit kollu 
għandu jkun tali li, fit-temperatura tal-kulur l-eqreb tas-sors tad-dawl mhux elettriku, 
għandha tintlaħaq l-intensità luminuża preskrita. 



 

 
13274/05  TS/gc 23 
ANNESS IX DG C III  MT 

Kapitolu 3 

ĦTIĠIET TAL-MANIFATTURA 

Artikolu 3.01 

Fanali tas-sinjal elettriċi 

1. Il-partijiet kollha tal-fanali għandhom jifilħu l-istress tat-tħaddim partikolari li jirriżulta 
mill-moviment tal-bastiment, il-vibrazzjonijiet, il-korrużjoni, il-varjazzjonijiet fit-
temperatura, il-ħbit waqt it-tagħbija u n-navigazzjoni fis-silġ u influwenzi oħra li jistgħu 
jinħolqu abbord. 

2. Il-kostruzzjoni, il-materjali u l-kwalità tax-xogħol tal-fanal għandhom jiggarantixxu 
stabbiltà u jiżguraw li, wara stress mekkaniku u termali u esposizzjoni għal raġġi ultravjola 
skond dawn ir-rekwiżiti, il-prestazzjoni ma tinbidilx; b'mod partikolari, għandhom jiġu 
ppreservati l-proprjetajiet fotometriċi u kolorimetriċi. 

3. Il-komponenti esposti għal-korrużjoni għandhom ikunu magħmula minn materjal reżistenti 
għal-korrużjoni jew ikunu provduti bi protezzjoni effettiva kontra l-korrużjoni. 

4. Il-materjali użati m'għandhomx ikunu igroskopiċi fejn dan ikun ta' detriment għat-tħaddim 
ta' l-installazzjonijiet, it-tagħmir u l-aċċessorji. 

5. Il-materjali użati għandhom ikunu reżistenti għan-nirien ħafna. 

6. L-awtorità ta' l-ittestjar tista' tikkonċedi eċċezzjonijiet dwar il-proprjetajiet tal-materjali 
użati sakemm tkun iggarantita s-sigurtà mill-manifattur. 

7. Il-fanali tas-sinjali għandhom jiġu ttestjati biex tkun zgurata l-adegwatezza tagħhom għall-
użu abbord. It-testijiet għandhom jiġu maqsuma bejn rekwiżiti ambjentali u ta' tħaddim. 

8. Ħtiġiet ambjentali: 

(a) Klassijiet ta' ambjent 

– Klassijiet ta' klima: 

X Tagħmir maħsub għall-użu f'postijiet esposti għall-kondizzjonijiet klimatiċi. 

S Tagħmir maħsub għall-immersjoni jew għall-kuntatt prolungat ma' l-ilma 
mielaħ. 
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– Klassijiet ta' vibrazzjoni: 

V Tagħmir u strumenti maħsuba għall-installazzjoni fuq arbli u f'punti oħra 

partikolarment esposti għall-vibrazzjonijiet. 

– Klassijiet ta' diffikultà: 

Il-kondizzjonijiet ambjentali huma maqsuma fi tliet klassijiet ta' diffikultà: 

(1) Kondizzjonijiet ambjentali normali: 
Dawn jistgħu jseħħu abbord regolarment matul perijodu twil.  

(2) Kondizzjonijiet ambjentali estremi: 
Dawn jistgħu jseħħu abbord eċċezzjonalment f'każijiet speċjali.  

(3) Kondizzjonijiet ambjentali tat-trasport: 
Dawn jistgħu jseħħu waqt it-trasport u l-waqfien għajr waqt it-tħaddim ta' l-
installazzjonijiet, tat-tagħmir u ta' l-aċċessorji. 

It-testijiet taħt kondizzjonijiet ambjentali normali huma deskrittie bħala "testijiet 
ambjentali normali", it-testijiet taħt kondizzjonijiet ambjentali estremi bħala "testijiet 
ambjentali estremi" u t-testijiet taħt kondizzjonijiet ambjentali tat-trasport bħala 
"testijiet ambjentali tat-trasport". 

b) Ħtiġiet 

Il-fanali tas-sinjal u l-aċċessorji tagħhom għandhom ikunu adatti għal tħaddim fit-tul 
taħt l-influwenza taċ-ċaqliq tal-baħar, u tal-vibrazzjonijiet, l-umidità u l-varjazzjonijiet 
tat-temperatura li għandhom ikunu mistennija abbord ta' bastiment. 

Il-fanali tas-sinjal u l-aċċessorji tagħhom għandhom, f'esposizzjoni għall-kondizzjonijiet 
ambjentali elenkati fl-appendiċi dwar "testijiet ambjentali", jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
klassi ta' l-ambjent tagħhom, kif definiti fil-paragrafu 8(a). 

9. Adegwatezza għall-operat 

(a) Il-provvista ta' l-enerġija: matul il-varjazzjonijiet fil-vultaġġi u fil-frekwenzi tal-
provvista tal-kurrent mill-valuri ratati tagħhom1 fil-limiti speċifikati fit-tabella mniżżla 
hawn taħt u l-oxxillazzjonijiet ta' 5% fil-vultaġġ tal-provvista alternanti, il-fanali tas-
sinjal u l-aċċessorji tagħhom għandhom joperaw fit-tolleranzi permessi tat-tħaddim 
abbord applikabbli għalihom abbażi tat-test u l-kondizzjonijiet ta' approvazzjoni.  
Teoretikament, il-provvista tal-vultaġġ għall-fanali m'għandhiex tiddevja b'iżjed minn 
±5% mill-vultaġġ ratat magħżul. 

                                                 

1 Il-vultaġġ u l-frekwenza ratati huma dawk indikati mill-manifattur. 
 Il-firxiet ta' vultaġġi u/jew frekwenzi tista' tkun indikata wkoll. 
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Provvista Varjazzjonijiet fil-vultaġġ u fil-frekwenza 

tal-provvista tal-kurrent tal-fanali u l-

aċċessorji tagħhom  

(Vultaġġ ratat) Varjazzjoniji

et fil-vultaġġ

Varjazzjoniji

et fil-

frekwenza 

Tul ta’ 

żmien 

Kurrent dirett ta' iżjed minn 48 V 

u kurrent li jalterna 

Kurrent dirett sa u inkluż 48 V 

± 10% 

± 20% 

± 10% 

± 5% 

± 10% 

- 

Kontinwa 

mass. 3 s 

Kontinwa 

L-ogħla vultaġġi sa ±1 200 V b'ħin ta' tlugħ ta' bejn 2 u 10 µs u dewmien massimu ta' 20 
µs u t-treġġigħ lura tal-provvista tal-vultaġġ m'għandhomx jikkawżaw ħsara lill-fanali 
tas-sinjali u l-aċċessorji tagħhom. Wara l-okkorrenza tagħhom, meta seta' kien hemm l-
intervent ta' strumenti tas-sigurtà, il-fanali tas-sinjali u l-aċċessorji tagħhom għandhom 
joperaw fit-tolleranza permessa għall-operat abbord abbażi tal-kondizzjonijiet tat-test u 
ta' l-approvazzjoni. 

(b) Kompattibbiltà elettromanjetika: għandhom jittieħdu l-miżuri raġonevoli u prattiċi 
kollha biex jiġu eliminati jew imnaqqsa l-effetti elettromanjetiċi reċiproki tal-fanali u l-
aċċessorji tagħhom u ta' installazzjonijiet u tagħmir ieħor li jifformaw parti mit-tagħmir 
tal-bastimenti. 

10. Kondizzjonijiet ambjentali abbord il-bastiment 

Il-kondizzjonijiet ambjentali normali, estremi u tat-trasport imsemmija fil-paragrafu 8(a) 
huma bbażati fuq iż-żidiet proposti għall-pubblikazzjonijiet IEC 92-101 u 92-504. Valuri 
oħra li huma differenti minnhom huma mmarkati *. 
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 Normali Estremi Tat-trasport 

 Kondizzjonijiet ambjentali 

 a) Temperatura ta' l-arja ambjentali: 

  Klassijiet ta' klima:.......................................................  

  Klassijiet klimatiċi X u S skond il-paragrafu 8(a)........  

 

 _ 25 sa’ 

 +55°C* 

 

 _ 25 sa’ 

 +55°C* 

 

 _ 25 sa’ 

 + 70°C* 

 b) Umidità ta' l-arja ambjentali: 

  Temperatura kostanti....................................................  

  Umidità relattiva massima ...........................................  

 

 + 20°C 

 95% 

 

 + 35°C 

 75% 

 

 + 45°C 

 65% 

  Bidla fit-temperatura ....................................................   Possibbiltà li jintlaħaq il-punt tat-tiswir tan-nida 

 ċ) Kondizzjonijiet klimatiċi fuq il-gverta: 

  Dawl tax-xemx.............................................................  

  Riħ  

  Xita  

  Veloċità ta' l-ilma waqt il-moviment (mewġ) ..............  

  Melħ fl-ilma .................................................................  

 

 1 120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Kamp manjetiku: 

  Kamp manjetiku minn kwalunkwe direzzjoni..............  

 

 80 A/m 

 e) Vibrazzjoni: 

  Vibrazzjoni sinusojdali minn kwalunkwe direzzjoni 

  Klassi ta' vibrazzjoni V skond il-paragrafu 8(a) (stress sever e.ż. fuq l-arbli) 

 Frekwenzi  2 to 10 Hz  2 to 13,2 Hz* 

 Firxa   ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Frekwenzi  10 to 100 Hz  13,2 to 100 Hz* 

 Firxa ta' aċċelerazzjoni .....................................................   ± 7 m/s2  ± 11 m/s2 * 
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11. Il-fanali tas-sinjali għandhom jgħaddu mit-testijiet ambjentali pprovduti fl-Appendiċi: 

12. Il-komponenti tal-fanali magħmula minn materjali orkaniċi m'għandhomx ikunu sensittivi 
għar-radjazzjoni ultravjola. 

Wara ttestjar għal 720 siegħa b'konformità mas-Sezzjoni 6 ta' l-Appendiċi, m'għandu jkun 
hemm l-ebda deterjorazzjoni fil-kwalità u l-koordinati trikromatiċi x u y m'għandhomx 
jiddevjaw b'iżjed minn 0,01 minn dawk għall-partijiet trasparenti li la ġew esposti għar-
radjazzjoni u lanqas għall-ilma. 

13. L-iskrins u l-partijiet trasparenti tal-fanali għandhom ikunu mfassla u manifatturati b'tali 
mod li, bi rekwiżiti normali abbord, bi tħaddim estiż b'vultaġġ żejjed ta' 10% u 
f'temperatura ambjentali ta' +45°C, ma jiġux iddeformati, alterati jew meqruda. 

14. Bi tħaddim estiż u vultaġġ żejjed ta' 10% u f'temperatura ambjentali ta' +60°C, il-fanali 
għandhom jibqgħu intatti fuq il-holders tagħhom meta jkunu sottoposti għal tmien siegħat 
għal saħħa ta' 1 000 N (Newton). 

15. Il-fanali għandhom ikunu reżistenti għal immersjoni temporanja. Waqt operat estiż b' 
vultaġġ żejjed ta' 10% u f'temperatura ambjentali ta' +45°C, m'għandhomx jiġu affettwati 
minn tixrib kbir bil-kontenut ta' reċipjent li jkun fih 10 litri ta' ilma f'temperatura ta' + 15° 
sa + 20°C. 

16. Ir-reżistenza tal-materjali użati għandha tkun żgurata taħt il-kondizzjonijiet ta' tħaddim; 
b'mod partikolari, il-materjali għandhom ikunu kapaċi li jifilħu, waqt it-tħaddim, l-ogħla 
temperaturi kontinwi tagħhom. 
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17. Jekk il-fanali jinkludu komponenti mhux metalliċi, it-temperatura ta' l-użu kontinwa 
tagħhom taħt il-kondizzjonijiet abbord f'temperatura ambjentali ta' + 45°C għandha tkun 
iddeterminata. 

Jekk it-temperatura ta' l-użu kontinwa tal-materjali mhux metalliċi kif iddeterminata tiqbeż 
t-temperaturi massimi indikati fit-Tabelli X u XI fil-pubblikazzjoni IEC 598, parti 1, 
għandhom isiru eżamijiet speċjali biex tiġi ddeterminata r-reżistenza għal stress 
mekkaniku, termali u klimatiku kontinwu fuq dawn il-partijiet tal-fanali. 

18. Għat-testijiet dwar in-nuqqas ta' deformabbiltà tal-partijiet f'temperatura ta' użu kontinwa, 
il-fanal għandu jiġi mqiegħed fil-posizzjoni ta' tħaddim fi fluss ħafif ta' arja kostanti (v = 
madwar 0,5 m/s) f'temperatura ambjentali ta' + 45°C u taħt il-kondizzjonijiet abbord.  
Waqt li jkunu qed jinġabu għat-temperatura, u ladarba tintlaħaq it-temperatura tat-tħaddim, 
il-partijiet mhux metalliċi għandhom jiġu suġġetti għal stress mekkaniku skond l-iskop 
tagħhom jew skond il-possibbiltà ta' manipulazzjoni tagħhom.  Il-partijiet trasparenti tal-
fanali ta' materjali differenti minn ħġieġ silikat għandhom ikunu soġġetti għall-azzjoni ta' 
punch metallika ta' 5 mm x 6 mm li tapplika saħħa kontinwa ta' 6,5 N (ekwivalenti għal 
pressjoni ta' saba) fin-nofs bejn in-naħiet ta' fuq u ta' isfel tal-parti trasparenti. 

Il-parti m'għandha ssofri l-ebda deformazzjoni permanenti bħala riżultat ta' tali stress 
mekkaniku. 

19. Għat-test tar-reżistenza tal-komponenti għal aġenti atmosferiċi, il-fanali b'komponenti 
mhux metalliċi esposti għall-elementi għandhom jitpoġġew f'kamra klimatika, għal 12-il 
siegħa konsekuttivi b'alternanza f'atmosfera ta' 45°C u 95% umidità relattiva u atmosfera 
ta' - 20°C, u operati b'mod intermittenti taħt il-kondizzjonijiet abbord, biex hekk ikunu 
esposti għal-ċikli umidi-sħan u kiesħa u għal kambjamenti minn temperaturi baxxi għal 
għoljin għal perijodi li jikkorrispondu mal-ħinijiet ta' tħaddim tagħhom. 

It-tul ta' ħin totali ta' dan it-test għandu jkun mill-inqas 720 siegħa. It-test m'għandux 
jaffettwa l-kapaċità operattiva tal-partijiet mhux metalliċi tal-fanal. 

20. Il-partijiet tal-fanali li jistgħu jintlaħqu faċilment m'għandhomx, f'temperatura ambjentali 
ta' +45°C, jilħqu temperaturi ogħla minn + 70°C meta jkunu magħmula mill-metall jew 
+85°C jekk ma jkunux magħmula mill-metall. 
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21. Il-fanali għandhom ikunu mfassla u manifatturati skond l-istandards aċċettati u 
jikkonformaw, b'mod partikolari, mal-pubblikazzjoni IEC 598, parti 1, "Dgħajjes, dwal - 
Speċifikazzjonijiet ġenerali u Testijiet". Ir-rekwiżiti tas-sezzjonijiet li ġejjin għandhom 
ikunu sodisfatti: 
– Protezzjoni tal-konnessjonijiet (Nru 7.2), 
– Protezzjoni kontra x-xokkijiet elettriċi (Nru 8.2), 
– Reżistenza ta' insulament u stabbilità tal-vultaġġ (Nru 10.2 u Nru 10.3), 
– Linji ta' l-art u ta' l-overhead (Nru 11.2), 
– Reżistenza u tisħin (Nru 12.1, Tabelli X, XI u XII), 
– Reżistenza għas-sħana, in-nar u kurrenti iżolati (Nru 13.2, Nru 13.3 u Nru 13.4), 
– Konnessjonijiet filettati (Nru 14.2, Nru 14.3 u Nru 14.4). 

22. Il-wajers ta' l-elettriku għandu normalment ikollhom cross-section ta' mhux inqas minn 1,5 
mm2. Il-wajer użat għall-konnessjoni għandu jkun mill-inqas tat-tip HO 7 RN-F jew 
ekwivalenti. 

23. It-tip ta' protezzjoni tal-fanal għal żoni f'periklu ta' splużjoni għandha tiġi stabbilita u 
ċċertifikata għall-iskop mill-awtoritajiet ta' l-ittestjar kompetenti. 

24. Il-metodu ta' manifattura tal-fanali għandu jipprevedi għal: 

(1) Mod faċli għat-tindif, inkluż in-naħa ta' ġewwa tal-fanal, u mod faċli għat-tbiddil tas-
sors tad-dawl, anke fid-dlam, 

(2) Il-prevenzjoni ta' akkumulazzjoni ta' kondensazzjoni, 

(3) Użu ta' fittings elastiċi reżistenti biex jiġi żgurat biss li l-partijiet li ma jiġux 
immuntati jirreżistu l-ilma, 

(4) Jiġi żgurat li l-ebda dawl ta' kwalunkwe kulur ħlief dak previst ma jkun jista' joħroġ 
mill-fanal. 

25. Il-fanali kollha għall-installazzjoni għandhom ikunu akkumpanjati minn istruzzjonijiet ta' 
l-installazzjoni u pposizzjonar li jindikaw fejn għandu jiġi mmuntat id-dawl, u l-iskop u t-
tip tal-partijiet li jistgħu jitbiddlu ma' xulxin.  Għandu jkun possibbli li l-fanali li jistgħu 
jiċċaqilqu jiġu pposizzjonati b'faċilità u mingħajr perikolu. 

26. Il-muntaturi meħtieġa għandhom ikunu tali li, fil-posizzjoni maħsuba għalih, il-pjan ta' 
simetrija orizzontali tal-fanal ikun parallel mal-linja ta' l-ilma tal-bastiment. 
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27. Il-marki li ġejjin għandhom jitpoġġew b'mod reżistenti fuq kull fanal, f'punt li jibqa' 
viżibbli wara l-installazzjoni abbord: 

(1) L-enerġija ikkalkolata tas-sors, inkwantu li enerġiji ikkalkolati differenti jistgħu 
jagħtu firxiet differenti, 

(2) It-tip ta' fanal għad-dawl tas-settur, 

(3) Ir-referenza ta' direzzjoni-żero, fuq id-dawl tas-settur, b'użu ta' marka immedjatament 
fuq jew taħt is-sezzjoni trasparenti, 

(4) It-tip ta' dawl eż. "qawwi", 

(5) It-trademark, 

(6) Il-post tal-marka ta' approvazzjoni, per eżempju .F.91.235. 

 

Artikolu 3.02 

Filtri u ħġieġ ottiku 

1. Il-filtri (ottiċi u ħġieġ) u l-ħġieġ ottiku jistgħu jkunu magħmula minn ħġieġ organiku 
(ħġieġ sintetiku) jew ħġieġ mhux organiku (ħġieġ silikat). 

Il-filtri u l-ħġieġ ottiku tal-ħġieġ silikat għandhom ikunu magħmula minn ħġieġa mill-
inqas tal-klassi tat-tip idrolitiku IV imsemmija fl-istandard ISO 719 li tiggarantixxi 
reżistenza għall-ilma fit-tul.  

Il-filtri u l-ħġieġ ottiku tal-ħġieġ sintetiku għandu jkollhom reżistenza għall-ilma fit-tul 
mqabbla ma' dawk magħmula mill-ħġieġ silikat. 

Il-ħġieġ ottiku għandu jkun manifatturat fi ħġieġ bi stress intern baxx. 

2. Il-filtri u l-ħġieġ ottiku għandu sa fejn ikun possibli jkun mingħajr infafet, bżieżaq u 
impuritajiet. M'għandu jkun hemm l-ebda difett tal-wiċċ bħal sezzjonijiet mhux 
ippolixxjati (matti), grif fond, etc.  

3. Il-filtri u l-ħġieġ ottiku għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' l-Artikolu 3.01. Il-
proprjetajiet fotometriċi u kolorimetriċi tagħhom m'għandhomx ikunu affettwati minn 
dawk il-kondizzjonijiet. 
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4. Il-ħġieġ ottiku aħmar u aħdar tad-dwal tal-ġenb m'għandhomx ikunu jistgħu jitbiddlu ma' 
xulxin. 

5. Minbarra l-marka tal-manifattur, in-numru ta' approvazzjoni u d-deskrizzjoni tat-tip 
għandhom ikunu mmarkati b'mod li jistgħu jinqraw u b'mod reżistenti fuq il-filtri u l-ħġieġ 
ottiku f'punt fejn jibqgħu viżibbli ladarba jitpoġġew fil-fanali. 

Dawn il-marki m'għandhomx jirriżultaw f'valuri taħt ir-rekwiżiti minimi fotometriċi u 
kolorimetriċi. 

 

Artikolu 3.03 

Sorsi ta' dawl elettriċi 

1. Lampi tal-filament manifatturati għall-iskop biss għandhom jintużaw f'fanali tas-sinjal. 
Dawn għandhom ikunu disponibbli fil-vultaġġi standard. Eċċezzjonijiet jistgħu jkunu 
permessi f'każijiet speċjali.  

2. Għandu jkun possibbli li jiġu installati lampi tal-filament biss fil-posizzjoni maħsuba fil-
fanali tas-sinjal. Massimu ta' żewġ posizzjonijiet inekwivokabbli għandhom jiġu permessi 
fil-fanali tas-sinjal. Posizzjonijiet mhux korretti u intermedjarji m'għandhomx ikunu 
possibli. Għat-test, għandha tintgħażel l-inqas posizzjoni favorevoli. 

3. Il-lampi tal-filament m'għandu jkollhom l-ebda karatteristika speċjali li taffettwa ħażin l-
effiċjenza tagħhom, bħal grif u tbajja fuq il-bulk jew ipposizzjonar difettus tal-filament. 

4. It-temperatura tal-kulur ta' tħaddim tal-lampi tal-filament m'għandhiex tkun inqas minn 
2 360 K. 

5. Il-holders tal-lampi u l-muntaġġi użati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti speċjali tas-
sistema ottika u jkunu jifilħu għall-istress mekkaniku tat-tħaddim abbord. 

6. Il-kappa tal-lampa tal-filament għandha tkun b'saħħitha u mwaħħla sewwa mal-bulk biex 
b'hekk wara li tkun ħadmet għal 100 siegħa b'vultaġġ żejjed ta' 10% tkun tiflaħ rotazzjoni 
uniformi b'mument ta' 25 kgcm. 

7. It-trademark, il-vultaġġ ikkalkolat u l-enerġija ikkalkolata u/jew l-intensità luminuża 
ikkalkolata kif ukoll in-numru ta' approvazzjoni għandhom ikunu mmarkati b'mod 
leġġibbli u reżistenti fuq il-bulk jew fuq il-kappa tal-lampi tal-filament. 
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8. Il-lampi tal-filament għandhom jissodisfaw it-tolleranzi li ġejjin: 

(a) Lampi tal-filament għall-vultaġġi ikkalkolati ta' 230 V, 115 V, 110 V u 24 V 
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Formatted: Swedish
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Kummenti 

Dwar 1) It-tolleranza tat-tul taċ-ċentru tad-dawl tal-lampa ta' l-24 V/40 W:  ± 1,5 mm. 
Dwar 2)  
Il-broad lug tal-kappa P 28 S qiegħed fuq ix-xellug meta l-lampa tkun f'posizzjoni wieqfa, min-naħa tad-

direzzjoni ta' l-emissjoni. 
Dwar 3) Qabel il-kejl tal-valuri fil-bidu tat-test, il-lampi tal-filament għandhom diġà jkunu ilhom fis-servizz 

fil-vultaġġ ikkalkolat għal 60 minuta. 
Dwar 4) Dawn il-limiti għandhom ikunu rispettati f'żona li testendi ± 10° fuq kull naħa tal-linja orizzontali li 

tgħaddi mill-punt mejan tal-bòdi tal-fanal meta l-lampa tkun imdawra 360° fuq il-linja tagħha. 

 

(b) Lampi tal-filament għall-vultaġġi ikkalkolati ta' 24 V u 12 V 
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Vultaġġ 
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30 
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2 360 
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Kummenti 

Dwar 1) Qabel il-kejl tal-valuri fil-bidu tat-test, il-lampi tal-filament għandhom diġà jkun ilhom fis-servizz fil-

vultaġġ imkejjel għal 60 minuta. 
Dwar 2) Dawn il-limiti għandhom ikunu rispettati f'żona li testendi ± 30° fuq kull naħa tal-linja orizzontali li 

tgħaddi mill-punt medjan tal-bòdi tal-fanal meta l-lampa tkun imdawra 360° fuq il-linja tagħha. 

 

(ċ) Il-lampi tal-filament għandhom ikunu mmarkati fuq il-kappa b'indikazzjoni tad-daqsijiet 
korrispondenti. Jekk dawn il-marki jkunu fuq il-bozza, l-operat tal-lampa m'għandux jiġi 
affettwat. 

(d) Jekk jiġu użati lampi tal-kwittanza minflok lampi tal-filament, għandhom ikunu 
applikabbli l-istess rekwiżiti għal-lampi tal-filament. 
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Kapitolu 4 

PROĊEDURA TA' TTESTJAR U APPROVAZZJONI 

Artikolu 4.01 

Regoli ta' proċedura ġenerali 

Il- Parti I għandha tkun applikabbli għall-proċedura ta' ttestjar u approvazzjoni. 

Artikolu 4.02 

Applikazzjoni 

1. Id-data u d-dokumenti li ġejjin kif ukoll kampjuni tal-fanali u l-aċċessorji tagħhom, jekk 
ikun il-każ, għandhom ikunu mehmuża ma' l-applikazzjoni għall-approvazzjoni sottomessa 
mill-manifattur jew minn rappreżentant awtorizzat tiegħu: 

(a) It-tip ta' dawl (eż. "qawwi"); 

(b) L-isem tal-kummerċ u d-deskrizzjoni tat-tip ta' fanal, is-sors ta' dawl tiegħu u l-aċċessorji 
jekk ikun il-każ,  

(ċ) Għal fanali tas-sinjal elettriċi, il-provvista ta' vultaġġ abbord meħtieġa mill-fanali skond l-
użu tagħhom; 

(d) Speċifikazzjonijiet tal-karatterisitiċi u l-kapaċitajiet kollha; 

(e) Deskrizzjoni teknika qasira li tindika l-materjal li minnu fanal sempliċi hu magħmul u 
disinn tas-sistema tal-wajers b'deskrizzjoni teknika qasira jekk aċċessorji tal-fanal li jistgħu 
jinfluwenzaw il-mod kif jaħdem huma inklużi; 
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(f) Għal fanali sempliċi u, fejn rilevanti, l-aċċessorji tagħhom, żewġ kopji ta':  

(i) Istruzzjonijiet ta' tiswija jew muntaġġ b'data dwar is-sors ta' dawl u l-apparat ta' 
muntaġġ jew ta' appoġġ; 

(ii) Skeċċ ta' disinn bid-dimensjonijiet u l-ismijiet tat-tip u d-deskrizzjonijiet meħtieġa 
biex jiġu identifikati l-kampjun tat-test u l-fanali installati abbord u l-aċċessorji 
tagħhom, jekk ikun il-każ; 

(iii) Dokumenti oħra bħal tpinġijiet, listi tal-partijiet, disinni tas-sistema tal-wajers, 
istruzzjonijiet ta' tħaddim u ritratti li jikkonċernaw jew li jistgħu jikkonċernaw id-
dettalji importanti kollha msemmija fil-Kapitoli 1 sa 3 ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' 
ttestjar u approvazzjoni, sakemm dawn ikunu neċessarji għall-verifika tal-konformità 
tal-fanali li għandhom ikunu manifatturati mal-kampjun tat-test. Id-data u t-tpinġijiet 
li ġejjin huma rilevanti b'mod partikolari: 

- Sezzjoni lonġitudinali li turi d-dettalji ta' l-istruttura tal-filtru u l-profil tas-sors ta' 
dawl (bozza bil-filament), kif ukoll il-posizzjonar u l-muntatura; 

- Cross-section tal-fanal min-nofs minn isfel għal fuq lejn il-filtru li turi d-dettalji 
tat-tqassim tas-sors tad-dawl, tal-filtru, tal-ħġieġ ottiku, jekk ikun hemm, u l-
angolu ta' dispersjoni orizzontali għad-dwal għad-dwal tas-settur; 

- Veduta minn wara għad-dwal tas-settur, b'dettalji tas-sistema ta' appoġġ jew ta' 
muntatura; 

- Veduta minn tad-dwal ċirkolari b'dettalji tas-sistema ta' appoġġ jew ta' muntatura; 

(iv) Data li tikkonċerna t-tolleranzi dimensjonali f'sorsi ta' dawl prodotti f'massa, filtri, 
ħġieġ ottiku, apparati ta' muntaġġ jew ta' appoġġ u tas-sors tad-dawl li jinsab fil-fanal 
b'relazzjoni mal-filtru; 

(v) Data li tikkonċerna l-intensità luminuża orizzontali tas-sorsi prodotti fil-massa bil-
vultaġġ irratat; 

(vi) Data li tikkonċerna t-tolleranzi għall-produzzjoni f'massa għal ħġieġ ikkulurit fir-
rigward tal-kulur u t-trasparenza ta' illuminant standard A (2856 K) jew it-tip ta' dawl 
mis-sors ta' dawl intenzjonat. 
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2. Żewġ kampjuni lesti għall-użu għandhom jiġu fornuti ma' l-applikazzjoni, kull wieħed 
b'għaxar sorsi ta' dawl b'kull vultaġġ irratat u, fejn rilevanti, ħames filtri kkuluriti ta' kull 
kulur ta' sinjal, flimkien ma' l-apparat tal-muntaġġ jew ta' posizzjonar. 

L-aċċessorji speċifiċi addizzjonali meħtieġa għat-testijiet ta' approvazzjoni għandhom 
ikunu disponibbli ukoll fuq talba. 

3. Il-kampjun għandu jikkorrispondi fir-rispetti kollha għall-mudelli ta' produzzjoni ppjanati. 
Hu għandu jkun mgħammar bl-aċċessorji kollha meħtieġa għall-muntaġġ u l-posizzjonar 
fil-posizzjoni ta' tħaddim normali tiegħu li fiha se jintuża abbord skond l-għan tiegħu. Xi 
aċċessorji jistgħu jitħallew barra jekk l-awtorità kompetenti ta' l-ittestjar taqbel ma' dan. 

4. Kampjuni, dokumenti u data addizzjonali għandhom jingħataw fuq talba. 

5. Id-dokumenti għandhom ikunu sottomessi bil-lingwa tal-pajjiż ta' l-awtorità ta' l-ittestjar u 
l-approvazzjoni. 

6. Jekk applikazzjoni għal approvazzjoni tkun sottomessa għal apparat addizzjonali, il-
paragrafi minn 1 sa 5 japplikaw mutatis mutandis, fejn wieħed jifhem li l-partijiet 
addizzjonali jistgħu jkunu approvati biss flimkien mal-fanali approvati. 

7. Dwal tas-settur għandhom ikunu, fil-prinċipju, sottomessi bħala sett komplut. 

 

Artikolu 4.03 

Test 

1. Għal testijiet fuq il-verżjoni ġdida jew emendata ta' fanal jew aċċessorju approvat, għandu 
jkun żgurat jekk il-kampjun jissodisfax dawn ir-rekwiżiti tal-kondizzjonijiet ta' ttestjar u 
approvazzjoni u jekk jikkorrispondix mad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 4.02(1)(f). 

2. It-test ta' approvazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-kondizzjonijiet abbord il-bastimenti. It-
test għandu jkopri s-sorsi kollha ta' dawl, il-ħġieġ ottiku kollu u l-aċċessorji kollha li 
għandhom ikunu provduti u li huma maħsuba għall-fanali tas-sinjali. 
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3. It-test fotometriku u kolorimetriku għandu jsir bil-vultaġġ irratat. 

Il-valutazzjoni tal-lanterna għandha tikkunsidra l-intensità luminuża orizzontali operattiva 
IB u t-temperatura operattiva tal-kulur. 

4. Partijiet jew aċċessorji għandhom ikunu ttestjati biss bit-tip ta' fanal li għalih huma 
maħsuba. 

5. Testijiet magħmula minn awtoritajiet kompetenti oħra jistgħu jkunu aċċettati bħala prova 
ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Kapitolu 3, jekk dawn ikunu ġew ikkonfermati bħala 
ekwivalenti mat-testijiet stabbiliti fl-Appendiċi. 

 

Artikolu 4.04 

Approvazzjoni 

1. Approvazzjoni tal-fanali tas-sinjali għandha tkun ibbażata fuq l-Artikoli 4.01 sa 4.05 tal- 
Parti I. 

2. Għal fanali u aċċessorji li huma jew se jkunu manifatturati bil-balk, l-approvazzjoni tista' 
tinħareġ lill-applikant wara test fuq spiża ta' l-applikant jekk l-applikant jiggarantixxi li se 
jsir użu tajjeb tad-drittijiet li jirriżultaw mill-approvazzjoni.  

3. Fil-każ ta' approvazzjoni, iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni msemmi fl-Artikolu 4.03 tal-Parti I 
għandu jinħareġ għat-tip ta' fanal korrispondenti u marka ta' approvazzjoni skond l-
Artikolu 4.05 tal-Parti I għandha tiġi allokata. 

Il-marka ta' approvazzjoni u n-numru tas-serje għandhom ikunu leġġibbli u mwaħħla 
b'mod durabbli fuq kull fanal manifatturat skond il-kampjun, f'punt li jibqgħu jidhru għal 
kollox wara li jiġu installati abbord.  Marki oriġinali u deskrizzjonijiet tat-tip għandhom 
ikunu leġġibbli sew u jitwaħħlu b'mod li ma jitħassrux. Marki li jistgħu jiġu mfixkla ma' 
marki ta' approvazzjoni m'għandhomx jitwaħħlu mal-fanali. 

4. L-approvazzjoni tista' tingħata għal perijodu limitat u tkun suġġetta għall-kondizzjonijiet. 

5. Modifiki ta' fanal approvat u addizzjonijiet għal fanali approvati għandhom ikunu suġġetti 
għall-ftehim ta' l-awtorità ta' l-ittestjar. 
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6. Jekk l-approvazzjoni ta' fanal titreġġa' lura, l-applikant għandu jkun mgħarraf direttament. 

7. Kampjun ta' kull tip ta' fanal approvat għandu jitħalla għand l-awtorità ta' l-ittestjar li tkun 
approvatu. 

 

Artikolu 4.05 

Waqfien tal-validità ta' l-approvazzjoni 

1. L-approvazzjoni m'għandhiex tibqa' valida wara l-iskadenza tal-perijodu preskritt, jew jekk 
tkun revokata jew imreġġa' lura. 

2. L-approvazzjoni tista' tkun revokata jekk: 

– sussegwentement u konklużivament, il-kondizzjonijiet għall-ħruġ tagħha m'għadhomx 
jeżistu, 

– il-kondizzjonijiet ta' l-ittestjar u l-approvazzjoni m'għadhomx sodisfatti, 

– fanal ma jkunx jikkorrispondi mal-kampjun approvat, 

– il-kondizzjonijiet imposti ma jkunux sodisfatti, jew 

– id-detentur ta' l-approvazzjoni juri li mhux ta' min jorbot fuqu. 

Hi għandha titneħħa jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti meta hi nħarġet ma jkunux ġew 
sodisfatti. 

3. Jekk il-produzzjoni ta' fanal tas-sinjali approvat ma titkompliex, l-awtorità ta' l-ittestjar li 
tkun ħarġet l-approvazzjoni għandha tkun mgħarrfa minnufih. 

4. It-treġġigħ lura jew ir-revoka ta' approvazzjoni għandha tfisser li l-użu tan-numru ta' 
approvazzjoni allokat hu pprojbit. 

5. Ladarba l-approvazzjoni ma tibqax valida, iċ-ċertifikat għandu jkun sottomess għall-
annullament lill-awtorità ta' l-ittestjar li tkun ħarġitu. 
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Appendiċi 

Testijiet fuq l-ambjent 

1. Test rigward il-protezzjoni kontra titjir ta' l-ilma u t-trab 

1.1. It-tip ta' protezzjoni tal-fanali għandu jkun garantit skond il-klassifika IP 55 tal-
pubblikazzjoni IEC- Parti 598-1. 

It-test li jikkonċerna l-protezzjoni tal-kampjun kontra t-titjir ta' l-ilma u kontra t-trab, u l-
valutazzjoni tar-riżultati, għandu jitwettaq skond il-pubblikazzjoni IEC 529, klassifika IP 
55. 

L-ewwel "5" jirrapreżenta l-protezzjoni kontra t-trab. Dan ifisser: protezzjoni totali kontra 
t-trab ta' komponenti live u protezzjoni kontra depożitu noċiv ta' trab. Il-penetrazzjoni ta' 
trab mhix evitata kompletament. 

It-tieni "5" jirrapreżenta l-protezzjoni kontra t-titjir ta' l-ilma. Dan ifisser li ġett ta' l-ilma 
mmirat fuq il-fanal mid-direzzjonijiet kollha ma jkollu l-ebda effett dannuż. 

1.2. Il-protezzjoni tal-kampjun kontra l-ilma hi valutata kif ġej: il-protezzjoni hi meqjusa bħala 
adekwata jekk xi ilma li jkun daħal ma jkollu l-ebda effett ta' ħsara fuq it-tħaddim tal-
kampjun. 

Ma jridux ikunu ffurmaw depożiti ta' ilma fuq il-materjal ta' insolazzjoni, jekk dan ifisser li 
l-valuri minimi tal-vanishing point ma jkunux jistgħu jintlaħqu.  Komponenti live 
m'għandhomx jixxarbu u m'għandhomx ikunu milquta minn ilma li jakkumula fil-fanal. 

2. Test ta' l-umidità fl-atmosfera 

2.1. Skop u applikazzjoni 

Dan it-test għandu jiddetermina l-azzjoni tas-sħana umida u ta' l-umidità matul bidla fit-
temperatura, kif deskritta fl-Artikolu 3.01 (10)(b), matul it-tħaddim jew matul it-trasport jew ħażna, 
fuq installazzjonijiet, tagħmir u strumenti nawtiċi, peress li fuqhom tista' tinġabar umidità fil-wiċċ 
mill-kondensazzjoni. 

Din il-kondensazzjoni hi simili, fil-każ ta' komponenti mhux magħluqa, għall-azzjoni tad-depożitu 
tat-trab jew ta' strat ta' melħ igroskopiku li jifforma matul it-tħaddim. 
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L-ispeċifikazzjoni li ġejja hi bbażata fuq pubblikazzjoni IEC 68, Parti 2-30 flimkien ma' l-Artikolu 
3.01(10)(a) u (b). Informazzjoni żejda tista' tinstab fil-pubblikazzjoni. 

Komponenti u gruppi ta' komponenti sottomessi mhux magħluqa għall-approvazzjoni bħala mudelli 
tat-tip għandhom ikunu ttestjati f'dak l-istat mhux magħluq jew, jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba n-natura tal-komponenti, billi jiġi provdut bl-apparat ta' protezzjoni minima li l-applikant 
iqis bħala meħtieġ għall-użu abbord.  

 

2.2. Twettiq 

(1) It-test jitwettaq f'kamra tat-testijiet li fiha, jekk hemm bżonn permezz ta' apparat taċ-
ċirkolazzjoni ta' l-arja, it-temperatura u l-livell ta' l-umdità jkunu prattikament l-istess 
fil-punti kollha. Il-moviment ta' l-arja m'għandux ikessaħ b'mod konsiderevoli l-
apparat li jkun qiegħed jiġi ttestjat, iżda għandu jkun biżżejjed biex jiżgura li l-valuri 
preskritti għat-temperatura ta' l-arja u l-umdità jinżammu fil-viċinanza immedjata 
tiegħu. 

Il-kondensat għandu jiġi evakwat kontinwament mill-kamra tat-testijiet. M'għandhu jqattar 
l-ebda kondensat fuq il-kampjun. Il-kondensat jista' jerġa' jintuża biss għall-
umidifikazzjoni wara l-ipproċessar mill-ġdid, b'mod partikolari ladarba l-kimiċi jkunu ġew 
eliminati mill-kampjun. 

(2) Il-kampjun m'għandux ikun espost għar-radjazzjoni ta' sħana mit-tisħin mill-kamra. 

(3) Il-kampjun għandu ma jkunx ġie mħaddem immedjatament qabel it-test għal 
perijodu twil biżżejjed biex il-partijiet tiegħu jkollhom temperatura ta' l-atmosfera. 

(4) Il-kampjun jitqiegħed fil-kamra tat-testijiet f'temperatura ta' l-atmosfera ta' + 25 ± 
10°C li tikkorrispondi għall-użu normali tiegħu abbord. 

(5) Il-kamra tkun magħluqa. It-temperatura ta' l-arja tkun -25 ± 3°C u l-umidità relattiva 
tkun bejn 45% u 75% u dawk il-kondizzjonijiet jinżammu sakemm il-kampjun ikun 
laħaq l-istess temperatura. 

(6) L-umdità relattiva ta' l-arja tittella' sa mhux anqas minn 95% f'ħin massimu ta' 
siegħa, filwaqt li t-temperatura ta' l-arja ma tinbidilx. Din iż-żieda tista' ssir matul l-
aħħar siegħa ta' kondizzjonament tat-temperatura tal-kampjun. 
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(7) It-temperatura ta' l-arja fil-kamra tiżdied bil-mod-il mod għal +40 ± 2°C fuq perijodu 
ta' 3 h ± 0,5 h. Hekk kif it-temperatura togħla, l-umdità relattiva ta' l-arja tinżamm 
għal mhux anqas minn 95%, u għal mhux anqas minn 90% matul l-aħħar 15-il 
minuta. Matul din iż-żieda fit-temperatura, il-kampjun isir niedi. 

(8) It-temperatura ta' l-arja tinżamm għal + 40 ± 2°C għal perijodu ta' ħin ta' 12 h ± 0,5 h 
li jitqies mill-bidu tal-fażi (7), b'umdità relattiva ta' l-arja ta' 93% ± 3%. Matul l-
ewwel 15 u matul l-aħħar 15-il minuta tal-perijodu li matulu t-temperatura tkun + 40 
± 2°C, l-umdità relattiva ta' l-arja tista' tkun bejn 90% u 100%. 

(9) It-temperatura ta' l-arja hi mnaqqsa għal + 25 ± 3°C fuq perijodu ta' tlieta sa sitt 
sigħat. L-umdità relattiva ta' l-arja għandha tinżamm kostantement għal aktar minn 
80%. 

(10) It-temperatura ta' l-arja tinżamm għal +25 ± 3°C għal perijodu ta' 24 siegħa mill-bidu 
tal-fażi (7), b'umdità relattiva ta' l-arja ta' aktar minn 95%. 

(11) Il-fażi (7) hi ripetuta. 

(12) Il-fażi (8) hi ripetuta. 

(13) Mhux qabel 10 sigħat wara l-bidu tal-fażi (12) it-tagħmir ta' l-arja kondizzjonata tal-
kampjun jinxtgħel. Meta d-data klimatika indikata mill-manifattur tal-kampjun tkun 
inkisbet, il-kampjun jitħaddem skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur u bil-vultaġġ 
irratat tan-network abbord, b'tolleranza ta' ± 3%. 

(14) Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali skond l-istruzzjonijiet tal-
manifattur ikun għadda, il-funzjonijiet ikunu ċċekkjati u d-data ta' tħaddim li jkollha 
importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u nnotata.  Jekk il-kamra jeħtieġ li 
tinfetaħ għal dan l-iskop, hi għandha tingħalaq mill-ġdid mill-aktar fis possibbli. 

Jekk jinħtieġu aktar minn 30 minuta biex jintlaħaq it-tħaddim normali, din il-fażi 
għandha tiġi estiża biżżejjed biex, ladarba l-istat ta' tħaddim ikun intlaħaq, mill-
anqas 30 minuta jkunu disponibbli biex jiġu monitorati l-funzjonijiet u tiġi mkejjla 
d-data ta' tħaddim. 

(15) F'perijodu ta' bejn siegħa u tliet sigħat, waqt li l-kampjun ikun qed jerġa' jiffunzjona, 
it-temperatura ta' l-arja titbaxxa għal temperatura ta' l-atmosfera, b'tolleranza ta' ± 
3°C, u l-umdità relattiva ta' l-arja għal anqas minn 75%. 
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(16) Il-kamra tinfetaħ u l-kampjun ikun espost għat-temperatura normali u l-umdità ta' l-
arja ta' l-atmosfera. 

(17) Wara tliet sigħat, u meta l-umdità kollha viżibbli fuq il-kampjun tkun evaporat, il-
funzjonijiet tal-kampjun ikunu monitorati mill-ġdid, u data ta' tħaddim ta' importanza 
għall-użu abbord tkun rikordjata u nnutata. 

(18) Il-kampjun ikun suġġett għal spezzjoni viżiva. Il-bòdi tal-fanal jinfetaħ u l-parti ta' 
ġewwa tal-fanal ikunu eżaminati għal xi effetti tat-test klimatiku u għal kondensat 
residwu. 

2.3. Riżultati li għandhom jinkisbu 

2.3.1. Il-kampjun għandu jiffunzjona b'mod normali taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-fażijiet 
(12) sa (18). M'għandha tiġi osservata l-ebda deterjorazzjoni. 

2.3.2. Id-data ta' tħaddim għall-fażijiet (12) u (18) għandha tkun fil-limiti tat-tolleranzi permessi 
għall-kampjun fuq il-bażi ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' ttestjar u approvazzjoni. 

2.3.3. M'għandu jkun hemm l-ebda korrożjoni jew kondensat residwu ġewwa l-fanal li, bħala 
riżultat ta' l-azzjoni għal tul ta' żmien ta' l-umidità atmosferika għolja, jistgħu jwassluh biex 
jiffunzjona ħażin. 

3. It-test tal-kesħa 

3.1. Skop 

Dan it-test għandu jiddetermina l-azzjoni tal-kesħa matul l-operazzjoni jew matul it-trasport u l-
ħażna, skond l-Artikolu 3.01 (8) u (10). Informazzjoni addizzjonali tista' tinstab fil-pubblikazzjoni 
IEC 68, Parti 3-1. 

3.2. Twettiq 

(1) It-test jitwettaq f'kamra tat-testijiet li fiha, jekk hemm bżonn permezz ta' apparat taċ-
ċirkolazzjoni ta' l-arja, it-temperatura tkun prattikament l-istess fil-punti kollha. L-umdità ta' 
l-arja għandha tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li l-kampjun ma jixxarrabx mill-
kondensazzjoni matul xi waħda mill-fażijiet. 

(2) Il-kampjun jitqiegħed fil-kamra tat-testijiet f'temperatura ta' l-atmosfera ta' +25 ± 10°C li 
tikkorrispondi għall-użu normali tiegħu abbord. 

(3) It-temperatura tal-kamra titbaxxa għal -25 ± 3°C b'rata ta' mhux aktar minn 45°C/h. 
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(4) It-temperatura fil-kamra tinżamm f' -25 ± 3°C sakemm il-kampjun ikun laħaq l-ekwilibriju 
tat-temperatura, u għal mill-anqas sagħtejn wara. 

(5) It-temperatura tal-kamra tiġi miżjuda għal 0 ± 2°C b'rata ta' mhux aktar minn 45°C/h. 

Għall-kampjuni kollha msemmija fl-Artikolu 3.01(10)(a), dan li ġej japplika wkoll: 

(6) Matul l-aħħar siegħa tal-fażi (4) fil-klassi tal-klima X, il-kampjun jitħaddem skond l-
istruzzjonijiet tal-manifattur, bil-vultaġġ irratat tan-network abbord, b'tolleranza ta' ± 3%. Is-
sorsi ta' sħana li jinsabu fil-kampjun għandhom ikunu qed jaħdmu. 

Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali ikun għadda, il-funzjonijiet ikunu 
ċċekkjati u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u 
nnotata.  

(7) It-temperatura tal-kamra togħla għal temperatura ta' l-atmosfera b'rata ta' mhux aktar minn 
45°C/h. 

(8) Ladarba l-kampjun ikun laħaq l-ekwilibriju tat-temperatura, il-kamra tinfetaħ. 

(9) Il-funzjonijiet jiġu ċċekkjati għal darb'oħra u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-
użu abbord tkun rikordjata u nnotata.  

3.3. Riżultati li għandhom jinkisbu 
 

Il-kampjun għandu jiffunzjona b'mod normali taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-fażijiet (7), (8) u 
(9). M'għandha tiġi osservata l-ebda deterjorazzjoni. 

Id-data ta' tħaddim għall-fażijiet (7) u (9) għandha tkun fil-limiti tat-tolleranzi permessi għall-
kampjun fuq il-bażi ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' ttestjar u approvazzjoni. 
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4. It-test tas-sħana 

4.1. Skop u applikazzjoni 

Dan it-test għandu jiddetermina l-azzjoni tas-sħana matul l-it-tħaddim, matul it-trasport u l-ħażna, 
skond l-Artikolu 3.01 (8)(a) u (10)(a). L-ispeċifikazzjoni li ġejja hi bbażata fuq pubblikazzjoni IEC 
68, Parti 2-2 flimkien ma' l-Artikolu 3.01(10)(a). Informazzjoni addizzjonali tista' tinstab fil-
pubblikazzjoni IEC. 

 Normali Estremi 

 Testijiet ambjentali 

Klassijiet klimatiċi X u S  +55°C +70°C 

 Tolleranza permissibbli ± 
2°C  

It-test taħt kondizzjonijiet atmosferiċi estremi għandu, fil-prinċipju, isir l-ewwel. Jekk id-data ta' 
tħaddim hija fil-limiti tat-tolleranza applikabbli taħt kondizzjonijiet atmosferiċi normali, it-test 
atmosferiku normali jista' ma jsirx. 

4.2. Twettiq 

(1) It-test jitwettaq f'kamra tat-testijiet li fiha, jekk hemm bżonn permezz ta' apparat taċ-
ċirkolazzjoni ta' l-arja, it-temperatura tkun prattikament l-istess fil-punti kollha. Il-
moviment ta' l-arja m'għandux ikessaħ b'mod konsiderevoli l-kampjun li jkun qiegħed jiġi 
ttestjat .Il-kampjun m'għandux ikun espost għar-radjazzjoni tas-sħana mit-tisħin tal-kamra. 
L-umdità ta' l-arja għandha tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li l-kampjun ma jixxarrabx 
mill-kondensazzjoni matul xi waħda mill-fażijiet. 

(2) Il-kampjun jitqiegħed fil-kamra tat-testijiet f'temperatura ta' + 25 ± 10°C li tikkorrispondi 
ma' l-użu normali tiegħu abbord. Il-kampjun jitħaddem skond l-istruzzjonijiet tal-
manifattur bil-vultaġġ irratat tan-network abbord b'tolleranza ta' ± 3%. 

Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali ikun għadda, il-funzjonijiet ikunu 
ċċekkjati u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u 
nnotata.  

(3) It-temperatura ta' l-arja fil-kamra togħla għat-temperatura tat-test imsemmija fl-Artikolu 
3.01(10)(a) b'rata ta' mhux aktar minn 45°C/h. 
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(4) It-temperatura ta' l-arja tinżamm fit-temperatura tat-test sakemm il-kampjun jilħaq it-
temperatura ta' l-ekwilibriju, u għal sagħtejn wara. 

Matul l-aħħar sagħtejn, il-funzjonijiet jiġu ċċekkjati mill-ġdid u d-data ta' tħaddim tkun 
rikordjata u nnutata.  

(5) It-temperatura titbaxxa għal temperatura ta' l-atmosfera fuq perijodu ta' mhux anqas minn 
siegħa. Il-kamra imbgħad tinfetaħ. 

Wara li l-kampjun jinġieb għal temperatura ta' l-atmosfera, il-funzjonijiet jiġu ċċekkjati 
għal darb'oħra u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u 
nnotata.  

4.3. Riżultati li għandhom jinkisbu 

Il-kampjun għandu jiffunzjona b'mod normali taħt il-kondizzjonijiet stipulati fil-fażijiet kollha tat-
test. M'għandha tiġi osservata l-ebda deterjorazzjoni. Id-data ta' tħaddim għall-fażijiet (2), (4) u (5) 
għandha tkun fil-limiti tat-tolleranzi permessi għall-kampjun għal testijiet ta' ambjent atmosferiku 
normali fuq il-bażi ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' ttestjar u approvazzjoni. 

 

5. It-test tal-vibrazzjoni 

5.1. Skop u applikazzjoni 

Dan it-test għandu jiddetermina l-effetti funzjonali u strutturali tal-vibrazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 3.01 (10) (e). Effetti strutturali jikkonċernaw il-ħidma tal-komponenti mekkaniċi, b'mod 
partikolari vibrazzjonijiet b'resonanza u stress fuq materjal li jwassal għall-għejja mingħajr ma 
jipproduċi neċessarjament effetti diretti fuq it-tħaddim jew bidliet fid-data ta' tħaddim. 

L-effetti funzjonali jikkonċernaw b'mod dirett it-tħaddim u d-data ta' tħaddim tal-kampjun. Huma 
jistgħu jkunu marbuta ma' effetti strutturali. 

L-ispeċifikazzjoni li ġejja hi bbażata fuq pubblikazzjoni IEC 68, Parti 2-6 flimkien ma' l-Artikolu 
3.01(10)(e). Valuri li jiddevjaw mid-disposizzjonijiet hawn fuq imsemmija huma indikati permezz 
ta' *. Informazzjoni addizzjonali tista' tinstab fil-pubblikazzjoni IEC 68, Parti 2-6. 
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Il-ħtiġijiet tat-test 

It-test għandu jsir b'vibrazzjonijiet sinusojdali bl-użu tal-frekwenzi li ġejjin fl-amplitudnijiet 
indikati: 

 

 Normali Estremi 

 Testijiet ambjentali 

Klassi ta' vibrazzjoni V: 

Frekwenzi 

Amplitudni 

Frekwenzi 

Amplitudni ta' l-aċċellerazzjoni 

 

2 sa 10 Hz 

± 1,6 mm 

10 sa 100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2 sa 13,2 Hz* 

± 1,6 mm 

13,2 sa 100 Hz* 

± 11 m/s2 

 

It-test taħt kondizzjonijiet atmosferiċi estremi għandu, fil-prinċipju, jitwettaq l-ewwel. Jekk id-data 
ta' tħaddim tidħol fil-limiti tat-tolleranzi applikabbli taħt kondizzjonijiet atmosferiċi normali, it-test 
atmosferiku normali jista' ma jsirx. 

Kampjuni maħsuba biex jintużaw f'apparat li jassorbi x-xokkijiet għandhom ikunu ttestjati b'dak l-
apparat.  Jekk, f'każijiet eċċezzjonali, ma jkunx possibbli li jsir it-test b'apparat li jassorbi x-
xokkijiet maħsub għat-tħaddim normali, it-tagħmir għandu jkun ittestjat mingħajr apparat li jassorbi 
x-xokkijiet u l-istress ikun immodifikat biex jikkunsidra l-azzjoni ta' l-apparat li jassorbi x-
xokkijiet. 

Test mingħajr apparat li jassorbi x-xokkijiet hu aċċettabbli wkoll sabiex jiġu determinati l-
frekwenzi karatteristiċi. 

It-test tal-vibrazzjoni għandu jsir fi tliet direzzjonijiet prinċipali perpendikulari wieħed għall-ieħor. 
Għal kampjuni li minħabba l-kostruzzjoni tagħhom jistgħu jkunu suġġetti għal stress speċjali mill-
vibrazzjoni f'angolu oblikwu lejn id-direzzjonijiet prinċipali, it-test għandu jsir ukoll fid-
direzzjonijiet ta' sensittività speċjali. 
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5.2. Twettiq 

(1) Apparat tat-test 

It-test jitwettaq bl-użu ta' apparat li jivvibra magħruf bħala mejda vibranti, li tippermetti 

lill-kampjun li jkun suġġett għal vibrazzjonijiet mekkaniċi skond il-kondizzjonijiet li 

ġejjin: 

– Il-moviment bażiku għandu jkun sinusojdali u b'tali mod li l-punti tal-muntaġġ tal-
kampjun bażikament jiċċaqalqu gradwalment u fuq linji paralleli. 

– L-amplitudni massima tal-vibrazzjoni tal-moviment laterali ta' kull punt tal-muntaġġ 
m'għandhiex teċċedi 25% ta' l-amplitudni speċifikata tal-moviment bażiku. 

– L-importanza relattiva tal-vibrazzjoni artifiċjali, espressa mill-formola 

100 
² - ²

 = 
1

1 

⋅
a

aa
d tot  (f'%) 

 fejn a1 hu l-valur effettiv ta' l-aċċellerazzjoni prodotta mill-frekwenza applikata, 

u fejn atot hu l-valur effettiv ta' l-aċċellerazzjoni totali, inkluzi a1, imkejjel fil-

frekwenzi < 5 000 Hz, 

 m'għandhomx jeċċedu 25% fuq il-punt tal-muntaġġ meħud bħala l-punt ta' referenza 

għat-tkejjil ta' l-aċċellerazzjoni. 

– L-amplitudni tal-vibrazzjoni m'għandhiex tkun differenti mill-valur teoretiku tagħha 
b'aktar minn: 

± 15% fuq il-punt tal-muntaġġ meħud bħala l-punt ta' referenza u  

± 25% fuq kull punt ieħor tal-muntaġġ. 
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Sabiex jiġu determinati l-frekwenzi karatteristiċi, għandu jkun possibbli li l-amplitudni tal-

vibrazzjoni tkun aġġustata f'passi żgħar bejn żero u l-valur teoretiku. 

– Il-frekwenza tal-vibrazzjoni m'għandhiex tkun differenti mill-valur teoretiku tagħha 
b'aktar minn: 

 ± 0,05 Hz għal frekwenzi sa 0,25 Hz, 

± 20%  għal frekwenzi akbar minn 0,25 Hz u sa 

5 Hz, 

 ± 1Hz għal frekwenzi akbar minn 5 Hz u sa 50 

Hz, 

± 2%  għal frekwenzi akbar minn 50 Hz, 

 

Sabiex il-frekwenzi karatteristiċi jiġu mqabbla, għandu jkun possibbli li dawn jiġu 
aġġustati fil-bidu u fit-tmiem tat-test ta' vibrazzjoni sa: 

 ± 0,05 Hz għal frekwenzi sa 0,5 Hz, 

± 10% ± 0,5 Hz għal frekwenzi sa 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz għal frekwenzi akbar minn 5 Hz u sa 100 

Hz, 

± 0,5%  għal frekwenzi akbar minn 100 Hz. 

 

Sabiex jiġu skennjati l-frekwenzi, għandu jkun possibbli li l-frekwenza tal-vibrazzjoni 
tvarja kontinwament u b'mod esponenzjali fiż-żewġ direzzjonijiet bejn l-akbar u l-iżgħar 
limiti tal-firxiet ta' frekwenza indikati fis-sezzjoni 5.1 , b'veloċità ta' skennjar ta' 1 
ottava/minuta ± 10%. 
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Sabiex il-frekwenzi karattersitiċi jiġu ddeterminati, għandu jkun possibbli li titnaqqas il-
veloċità tal-frekwenza tal-vibrazzjoni kif mixtieq. 

– L-intensità tal-kamp manjetiku maħluq mill-apparat li jivvibra fil-qrib tal-kampjun 
m'għandiex teċċedi 20 kA/m. L-awtorità ta' l-ittestjar tista' tirrikjedi valuri permissibbli 
aktar baxxi għal xi kampjuni.- 

(2) L-ewwel ispezzjoni, muntaġġ u tqegħid fis-servizz 

Il-kampjun hu spezzjonat viżwalment biex jiġi verifikat li jinsab f'kondizzjoni impekkabbli 
sa fejn jista' jidher, u li l-muntaġġ hu impekkabbli mill-ottika tal-kostruzzjoni tal-
komponenti kollha u tal-gruppi ta' komponenti. 

Il-kampjun jiġi mmuntat fuq il-mejda vibranti skond it-tip ta' muntaġġ previst għall-
installazzjoni abbord. Il-kampjuni, li t-tħaddim u l-prestazzjoni tagħhom taħt l-influwenza 
tal-vibrazzjonijiet jiddependu fuq il-posizzjoni tagħhom b'relazzjoni mal-vertikali, 
għandhom ikunu ttestjati fil-posizzjoni ta' tħaddim normali tagħhom. Il-muntaturi u l-
apparat użati għall-muntaġġ m'għandhomx jimmodifikaw b'mod konsiderevoli l-wisa' u l-
movimenti tal-kampjun fil-firxa tal-frekwenzi użati fit-test. 

Il-kampjun jitħaddem skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur bil-vultaġġ irratat tan-network 
abbord, b'tolleranza ta' ± 3%. 

Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali jkun għadda, il-funzjonijiet jiġu 
ċċekkjati u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u 
nnotata.  

(3) Ispezzjoni prelimari ta' prestazzjoni meta suġġett għal vibrazzjonijiet 

Din il-fażi ta' ttestjar għandha ssir għall-kampjuni kollha. Għal kampjuni li jistgħu jintużaw 
għal skopijiet differenti b'effetti ta' vibrazzjoni li jvarjaw, it-testijiet għandhom isiru għall-
użu differenti kollu jew parti minnu. 

Ċiklu ta' frekwenza jinħoloq mill-mejda vibranti sabiex il-firxa ta' frekwenza indikata fis-
sezzjoni 5.1 , bl-amplitudnijiet korrispondenti tagħha, tkun koperta mill-iżgħar sa l-ogħla 
frekwenza u viċi-versa, bir-rata ta' ottava kull minuta.  Il-kampjun ikun osservat matul din 
l-operazzjoni bl-użu tal-mezzi adekwati ta' tkejjil u viżwalment, jekk hemm bżonn bl-użu 
ta' stoboskopji, biex jiġi ċċekkjat fil-fond għal xi problemi ta' tħaddim, modifiki ta' data ta' 
tħaddim u fenomena mekkaniċi bħal vibrazzjonijiet b'resonanza u ħsejjes ta' ċekċik li 
jinstemgħu bi frekwenzi speċifiċi. Dawn il-frekwenzi huma deskritti bħala "karatteristiċi". 
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Jekk ikun bżonn, sabiex jiġu determinati l-frekwenzi karatteristiċi u l-effetti tal-
vibrazzjoni, il-varjazzjoni tal-frekwenza titnaqqas fil-veloċità, titwaqqaf jew tinqaleb u l-
wisa' tal-vibrazzjonijiet titnaqqas. Matul il-modifika gradwali tad-data ta' tħaddim, hemm 
bżonn li wieħed jistenna li l-valur finali jintlaħaq filwaqt li tinżamm il-frekwenza tal-
vibrazzjoni, għalkemm mhux għal aktar minn ħames minuti. 

Matul eżami li jiskannja l-frekwenza, għall-anqas il-frekwenzi u d-data ta' tħaddim ta' 
importanza għall-użu abbord huma rikordjati, u l-frekwenzi karatteristiċi kollha huma 
nnuttati, b'effetti tagħhom, għal tqabbil sussegwenti matul il-fażi (7). 

Jekk ir-rispons tal-kampjun għall-vibrazzjonijiet mekkaniċi ma tistax tkun determinata 
b'mod adegwat matul it-tħaddim, test addizzjonali ta' rispons għall-vibrazzjoni għandu jsir 
mingħajr ma l-kampjun jiġi kkonnettjat. 

Jekk matul l-eżami li jiskannja l-frekwenza d-data ta' tħaddim teċċedi b'mod konsiderevoli 
t-tolleranzi permissibbli, it-tħaddim ikun imfixkel b'mod inaċċettabbli jew jekk il-
vibrazzjonijiet ta' resonanza strutturali jirriskjaw li joħolqu distruzzjoni jekk it-test kellu 
jitkompla, it-test jista' jitwaqqaf.  

(4) Test ta' funzjonijiet ta' swiċċjar 

Din il-fażi tat-test għandha ssir għall-kampjuni kollha fejn l-istress vibratorju jista' 
jinfluwenza l-funzjonijiet ta' swiċċjar, per eżempju relays. 

Il-kampjun hu suġġett għal vibrazzjonijiet fil-firxiet ta' frekwenza indikati fis-sezzjoni 5.1  
mill-passi ta' varjazzjoni tal-frekwenza b'konformita mas-serje E-121 u l-amplitudnijiet 
korrispondenti. F'kull pass ta' frekwenza, il-funzjonijiet kollha ta' swiċċjar li jistgħu jkunu 
sensittivi għall-vibrazzjoni, jekk hemm bżonn inkluża l-funzjoni li biha tixgħel u dik li biha 
titfi, jitwettaq mill-anqas darbtejn. 

Funzjonijiet ta' swiċċjar jistgħu jkunu ttestjati wkoll fil-frekwenzi li jidhru bejn il-valuri 
tas-serje E-12. 

                                                 

1 Valuri fundamentali tas-serje E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 
8,2. 



 

 
13274/05  TS/gc 52 
ANNESS IX DG C III  MT 

(5) Test estiż 

Din il-fażi ta' ttestjar għandha titwettaq għall-kampjuni kollha. Għal kampjuni li jistgħu 
jintużaw għal skopijiet differenti b'effetti ta' vibrazzjoni li jvarjaw, l-ewwel parti ta' din il-
fażi (fejn il-kampjun ikun qiegħed jitħaddem) tista' titwettaq għal diversi drabi, għall-użi 
differenti kollha jew parti minnhom. 

Meta l-kampjun ikun qiegħed jitħaddem kif deskritt fil-fażi (2) hawn fuq, hu jkun suġġett 
għal ħames ċikli li matulhom il-firxa ta' frekwenza indikata bħalali tipproduċi stress fis-
sezzjoni 5.1 , bl-amplitudnijiet korrispondenti, tkun koperta kull darba mill-iżgħar sa l-
ogħla frekwenza u viċi-versa, b'rata ta' ottava kull minuta.  

Wara l-ħames ċiklu, il-mejda vibranti tista' titwaqqaf, il-funzjonijiet ikunu ttestjati u d-data 
ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u nnotata.  

(6) Test estiż ta' frekwenza fissa  

Din il-fażi tat-test għandha ssir jekk, waqt l-eżami tal-prestazzjoni vibratorja matul il-fażi 
(3) t'hawn fuq, ir-resonanzi mekkaniċi jkunu osservati matul eżami li jiskannja l-frekwenza 
aktar minn 5Hz, li huma aċċettabbli għal użu fit-tul abbord skond il-manifattur jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu, iżda li għalihom is-saħħa tal-partijiet ikkonċernati ma 
tistax ma tingħatax importanza. B'mod partikolari, din il-fażi tikkonċerna apparat 
mgħammar b'apparat li jassorbi x-xokkijiet bi frekwenza ta' resonanza fil-firxa ta' 
frekwenza indikata fis-sezzjoni 5.1  u akbar minn 5Hz. 

Meta l-kampjun ikun qiegħed f'servizz kif deskritt fil-fażi (2) hawn fuq, għal kull 
frekwenza ta' resonanza konċernata, hu jkun suġġett għal sagħtejn għal vibrazzjonijiet bil-
wisa' provvdut fit-test ta' atmosfera estrema u bil-frekwenza korrispondenti kif imsemmija 
fis-sezzjoni 5.1 , fejn id-direzzjoni tal-vibrazzjoni tkun dik li f'użu normali toħloq l-aktar 
stress fuq il-partijiet in kwistjoni. Jekk hemm bżonn, il-frekwenza applikata għandha tkun 
retifikata biex il-vibrazzjonijiet ta' resonanza jkomplu f'mhux anqas minn 70% ta' l-
amplitudni tagħhom, jew għandu jsir b'mod li l-frekwenza tvarja kontinwament bejn żewġ 
valuri 2% aktar baxxa u 2% ogħla mill-frekwenza ta' resonanza li tkun ġiet osservata fil-
bidu, bir-rata ta' mill-anqas 0, iżda mhux aktar minn ottava kull minuta. Matul l-istress 
vibratorju, il-funzjonijiet tal-kampjun huma monitorati sakemm jibdew jidhru il-
funzjonijiet ħżiena, bħala riżultat tal-partijiet mekkaniċi li jinqalgħu jew jiċċaqalqu jew 
bħala riżultata ta' qtugħ fil-konnessjoni elettrika jew ta' xort elettriku. 

Kampjuni li għalihom it-twettiq ta' din il-fażi tat-test hi rilevanti meta mitfija jistgħu jkunu 
ttestjati f'dak l-istat, dejjem jekk l-istress mekkaniku fuq il-partijiet konċernati ma jkunx 
inqas minn dak fl-użu normali. 
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(7) Ispezzjoni finali ta' prestazzjoni meta suġġett għal vibrazzjonijiet 

Din il-fażi tat-test għandha titwettaq skond il-ħtieġa. 

L-ispezzjoni tal-prestazzjoni meta suġġetta għall-vibrazzjonijiet imsemmija fil-fażi (3) hi 
ripetuta bl-użu tal-frekwenzi u l-amplitudnijiet applikati f'dik il-fażi. Il-frekwenzi 
karatteristiċi osservati u l-effetti osservati ta' l-istress tal-vibrazzjoni huma mqabbla mar-
riżultati tal-fażi (3) sabiex jiġu determinati xi bidliet li jkunu seħħew matul it-test ta' 
vibrazzjoni. 

(8) Konklużjonijiet ta' l-ispezzjoni 

Ladarba l-mejda vibratni tkun waqfet u l-ħin meħtieġ biex jinkiseb stat ta' tħaddim normali 
mingħajr stress vibratorju ikun għadda, il-funzjonijiet ikunu ttestjati u d-data ta' tħaddim li 
jkollha importanza għall-użu abbord tkun rikordjata u nnotata.  

Finalment, il-kampjun ikun ispezzjonat viżwalment biex jiġi verifikat li jinsab 
f'kondizzjoni impekkabbli. 

5.3. Riżultati li għandhom jinkisbu 

Il-kampjun u l-komponenti u l-gruppi ta' komponenti tiegħu m'għandhomx juru vibrazzjonijiet ta' 
resonanza mekkaniċi fil-firxiet ta' frekwenza indikati fis-sezzjoni 5.1 . Meta l-vibrazzjonijiet ta' 
resonanza ta' dan it-tip ikunu inevitabbli, għandhom jittieħdu l-miżuri ta' kostruzzjoni biex jiġi 
żgurat li l-kampjun, il-komponenti u l-gruppi ta' komponenti tiegħu ma jsofru ebda ħsara. 

 

Matul u wara t-test ta' vibrazzjoni, m'għandu jidher l-ebda effett li jinħass ta' stress vibratorju, u 
b'mod partikolari m'għandha tkun osservata l-ebda differenza bejn il-frekwenzi karatteristiċi fil-fażi 
(7) u l-valuri determinati fil-fażi (3) u l-ebda ħsara jew funzjonament ħażin bħala riżultat ta' 
vibrazzjoni fit-tul m'għandhomx ikunu osservati. 

Fil-każ tat-test ta' atmosfera normali, id-data ta' tħaddim rikordjata fil-fażijiet (3) u (8) għandha 
tibqa' fil-limiti tat-tolleranzi permessi fuq il-bażi ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' ttestjar u 
approvazzjoni. 

Matul it-test tal-funzjonijiet ta' swiċċjar fil-fażi (4), m'għandu jidher l-ebda funzjonament ħażin jew 
nuqqas ta' funzjonament ta' l-iswiċis.  
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6. Test aċċellerat ta' resistenza għat-temp 

6.1. Skop u applikazzjoni 

It-test aċċellerat ta' resistenza għat-temp (simulazzjoni ta' l-esposizzjoni għall-elementi permezz ta' 
esposizzjoni għal radjazzjoni minn lampi tal-kseno b'filtri u bit-tbexxix) huwa mwettaq skond il-
Partijiet 2-3, 2-5 u 2-9 tal-pubblikazzjoni IEC 68 flimkien ma' l-addizzjonijiet li ġejjin: 

Skond din il-pubblikazzjoni, it-test aċċellerat ta' resistenza għat-temp hu maħsub biex jistimula l-
kondizzjonijiet naturali tat-temp permezz ta' apparat ta' ttestjar taħt kondizzjonijiet riproduċibbli 
speċifiċi, sabiex jipprovoka tibdliet rapidi fil-proprjetajiet tal-materjali. 

It-test aċċellerat jitwettaq f'apparat ta' ttestjar b'radjazzjoni ffiltrata minn lampi tal-kseno u bi 
tbexxix intermittenti. Wara esposizzjoni għall-elementi, imkejjla permezz tal-prodott ta' l-intensità 
tar-radjazzjoni u t-tul tagħha, il-proprjetajiet miftiehma tal-kampjuni jkunu mqabbla ma' dawk ta' 
kampjuni ta' l-istess oriġini li jkunu għadhom ma ġewx esposti għall-elementi. L-ewwel li 
għandhom jiġu speċifikati huma l-proprjetajiet kruċjali għall-użu prattiku, bħall-kulur, il-kwalità 
tal-wiċċ, ir-resistenza għax-xokkijiet, ir-robustezza tat-tensili u s-solidità. 

Sabiex ir-riżultati jiġu mqabbla ma' dawk ta' l-esposizzjoni għal kondizzjonijiet ta' temp naturali, hu 
maħsub li l-alterazzjoni tal-proprjetajiet mill-elementi hi kkawżta b'mod partikolari minn 
radjazzjoni naturali u l-azzjoni simultanja ta' ossiġnu, ilma u sħana fuq il-materjali. 

Għat-test aċċellerat, għandu jittieħed kont partikolari tal-fatt li r-radjazzjoni fl-apparat hu qrib ħafna 
tar-radjazzjoni naturali (ara l-pubblikazzjoni IEC). Ir-radjazzjoni mil-lampa tal-kseno b'filtru 
speċjali tissimula r-radjazzjoni naturali. 

L-esperjenza uriet li, taħt il-kondizzjonijiet ta' ttestjar indikati, hemm korrelazzjoni qawwija bejn ir-
resistenza għat-temp fit-test aċċellerat u r-resistenza għall-kondizzjonijiet ta' temp naturali. It-test 
aċċellerat, li ma jiddependix mill-post, mill-klima u mill-istaġun, għandu l-vantaġġ fuq 
kondizzjonijiet ta' temp naturali li hu riproduċibbli u li permezz tiegħu t-tul tat-test jista' jitqassar 
peress ma jiddependix mill-alternazzjoni tal-jum u l-lejl u ta' l-istaġuni. 
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6.2. Numru ta’ kampjuni 

Għat-test ta' reżistenza għat-temp, ħlief jekk ikun miftiehem mod ieħor, jintuża numru adegwat ta' 
kampjuni. Numru adegwat ta' kampjuni mhux suġġetti għall-kondizzjonijiet tat-temp hu meħtieġ 
għal finijiet ta' tqabbil. 

6.3. Tħejjija ta’ kampjuni 

Il-kampjuni huma suġġetti għat-testijiet fl-istat li fih huma mibgħuta, ħlief jekk ikun miftiehem mod 
ieħor. Il-kampjuni li għandhom jintużaw għat-tqabbil jinżammu fid-dlam f'temperatura ta' l-
atmosfera matul it-testijiet. 

6.4. Apparat tat-testijiet 

L-apparat tat-testijiet jikkonsisti bażikament f'kamra tat-testijiet ivventilata b'sors ta' radjazzjoni fiċ-
ċentru. Il-filtri ottiċi jitqiegħdu madwar is-sors ta' radjazzjoni. Il-kampjuni ta' muntatura jiddawru 
madwar linja lonġitudinali tas-sistema bid-distanza meħtieġa mis-sors u l-filtri biex tintlaħaq l-
intensità tar-radjazzjoni preskritta fis-sezzjoni 6.4.1 . 

L-intensità tar-radjazzjoni fuq kull komponent ta' l-uċuħ totali tal-kampjuni esposti m'għandhiex 
tkun differenti b'aktar minn ± 10% mill-medja aritmetika ta' l-intensità tar-radjazzjoni fuq l-uċuħ 
differenti. 

6.4.1. Is-sors tar-radjazzjoni 

Bozza tal-kseno tintuża bħala s-sors ta' radjazzjoni. Il-fluss tar-radjazzjoni għandu jkun selezzjonat 
sabiex l-intensità tar-radjazzjoni fuq il-wiċċ tal-kampjun tkun 1 000 ± 20O W . m-2

 tkun fil-
frekwenza 300 sa 830 nm (ara s-sezzjoni 6.9  għall-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni). 

Jekk jintużaw bozoz tal-kseno mkessħa bl-arja, l-arja li tkun diġà ntużat u li jkun fiha l-ożonu 
m'għandhiex tidħol fil-kamra ta' l-ittestjar u għandha tkun evakwata b'mod separat.  

Il-valuri sperimentali juru li l-fluss tar-radjazzjoni mill-bozoz tal-kseno jaqa' għal 80% tal-valur 
inizzjali tiegħu wara madwar 1,500 siegħa ta' tħaddim; wara dan il-perijodu, il-proporzjon tar-
radjazzjoni ultravjola ukoll titnaqqas b'mod konsiderevoli meta mqabbla ma' forom oħra ta' 
radjazzjoni. Għaldaqstant il-bozza tal-kseno għandha tinbidel wara dan il-perijodu (ara wkoll id-
data mogħtija mill-manifattur tal-bozza tal-kseno). 
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6.4.2. Filtri ottiċi 

Il-filtri ottiċi għandhom ikunu posizzjonati bejn is-sors ta' radjazzjoni u l-kampjuni ta' muntatura 
sabiex ir-radjazzjoni filtrata mill-bozoz tal-kseno tkun l-eqreb possibbli għar-radjazzjoni naturali 
(ara pubblikazzjoni IEC 68, Partijiet 2 sa 9). 

Il-filtri kollha tal-ħġieġ għandhom ikunu mnaddfa regolarment biex jiġi evitat tnaqqis mhux mixtieq 
fl-intensità tar-radjazzjoni. Il-filtri għandhom jinbidlu jekk is-similarità għar-radjazzjoni naturali ma 
tkunx tista' tibqa' tinkiseb. 

Fir-rigward tal-filtri ottiċi adekwati, id-data mogħtija mill-manifattur ta' l-apparat tat-test għandha 
tkun irrispettata. Waqt il-kunsinna ta' l-apparat tat-test, il-manifattur għandu jiggarantixxi li 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fis-sezzjoni 6.4. 

6.5. Apparat ta' tbexxix u ta' umidifikazzjoni ta' l-arja 

Il-kampjun għandu jixxarrab b'tali mod li l-azzjoni tkun l-istess bħal dik ta' xita u nida naturali. Il-
kampjun ta' l-apparat ta' tbexxix għandu jkun mibni b'tali mod li matul it-tbexxix l-uċuħ esterni 
kollha tal-kampjuni huma mxarrba. Hu għandu jkun ikkontrollat b'tali mod li ċ-ċiklu tal-perijodu ta' 
tbexxix/perijodu xott preskritt fis-sezzjoni 6.10.3  ikun irrispettat. L-arja fil-kamra ta' l-ittestjar 
għandha tkun umidifikata sabiex iżżomm l-umdità relattiva preskritta fis-sezzjoni 6.10.3 .  L-ilma 
użat għat-tbexxix u għall-umidifikazzjoni ta' l-arja għandu jkun ilma distillat jew ilma totalment 
desalinizzat (konduttività < 5 µS/cm). 

It-tankijiet, il-pajpijiet u r-raxxâxa għal ilma distillat jew totalment desalinizzat għandhom ikunu 
magħmula minn materjal li jirreżisti l-korrużjoni. L-umdità relattiva ta' l-arja fil-kamra ta' l-ittestjar 
hi mkejjla bl-użu ta' igrometru protett kontra t-tbexxix u r-radjazzjoni diretta u aġġustata bl-użu ta' 
l-igrometru.  

Meta jintuża ilma totalment desalinizzat jew ilma f'ċirkwitu magħluq jeżisti r-riskju (bħal fit-test 
tal-verniċ) tal-formazzjoni ta' depożitu fuq il-wiċċ tal-kampjuni jew ta' kedd fuq il-wiċċ mis-
sustanzi f'sospensjoni. 

6.6. Apparat ta' ventilazzjoni 

It-temperatura tal-panew iswed preskritt fis-sezzjoni 6.10.2  tinżamm fil-kamra ta' l-ittestjar 
permezz taċ-ċirkolazzjoni fuq il-kampjuni ta' arja nadifa, iffiltrata, umidifikata u jekk meħtieġ, 
b'temperatura kkontrollata. Il-fluss u l-veloċità ta' l-arja għandhom ikunu selezzjonati sabiex 
jiżguraw li l-uċuħ esterni kollha tal-muntaturi tal-kampjuni fis-sistemi jkollhom temperatura 
uniformi. 
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6.7. Kampjuni tal-muntatura 

Kwalunkwe muntatura f'azzar li ma jissaddadx li tippermetti lill-kampjuni biex ikunu mmuntati kif 
stabbilit fis-sezzjoni 6.10.1  tista' tintuża. 

6.8. Termometru tal-panew iswed 

Sabiex titkejjel it-temperatura tal-panew iswed matul il-perijodu xott taċ-ċiklu, jintuża termometru 
tal-panew iswed. Dan it-termometru jikkonsisti f'panew ta' l-azzar li ma jissaddadx termikament 
insulat mill-muntatura tiegħu, l-istess qies bħall-kampjuni tal-muntaturi u bi ħxuna ta' 0,9 ± 0,1 mm. 
Iż-żewġ naħat tal-panew huma koperti minn verniċ iswed ileqq li hu reżistenti ħafna għat-temp u 
għandu qawwa ta' riflessjoni massima ta' 5% b'wave-lengths ta' aktar minn 780 nm. It-temperatura 
tal-panew titkejjel bl-użu ta' termometru bimetalliku li s-sensur tiegħu jitqiegħed f'nofs il-panew 
b'kuntatt termiku tajjeb. 

Ma jaqbilx li t-termometru jitħalla fl-apparat matul it-test imsemmi fis-sezzjoni 6.10. Hu biżżejjed li 
dan jiddaħħal fl-apparat ta' l-ittestjar kull 250 siegħa, għal 30 madwar minuta, u li t-temperatura tal-
panew iswed tittieħed matul il-perijodu xott. 

6.9. Apparat li jkejjel l-irradjazzjoni 

Irradjazzjoni (unità ta' kejl: W . s m-²) hu l-prodott ta' l-intensità ta' l-irradjazzjoni (unità: W . m-²) u 
t-tul ta' l-irradjazzjoni (unità: s) L-irradjazzjoni ta' l-uċuħ tal-kampjun fl-apparat tat-test titkejjel 
b'apparat adekwat li jkejjel l-irradjazzjoni, adattat għall-funzjoni ta' radjazzjoni tas-sistema li 
tikkonsisti fis-sors ta' radjazzjoni u l-filtru.  L-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni għandu jkun gradwat 
jew kalibrat sabiex radjazzjoni infra-red 'il fuq minn 830 nm ma titqiesx. 

Il-kapaċità ta' l-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni bażikament tiddependi fuq jekk is-sensur tiegħu 
ikunx reżistenti sew għat-temp u għaż-żmien u jkollux sensittività spettrali adegwata għar-
radjazzjoni naturali. 
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L-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni jista' jinkludi l-partijiet li ġejjin, per eżempju: 

(a) ċellula foto-elettrika tas-silikon bħala sensur tar-radjazzjoni; 

(b) filtru ottiku mqiegħed quddiem iċ-ċellula foto-elettrika; u 

(ċ) koulometru li jkejjel ir-riżultat (unità: C=A.s) ta' l-intensità tal-kurrent prodott f'ċellula 

foto-elettrika fi proporzjoni ma' l-intensità tar-radjazzjoni (unità: A) u t-tul tar-radjazzjoni 

(unità: s) 

Il-grad ta' l-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni għandu jkun kalibrat. L-ikkalibrar għandu jkun iċċekkjat 
wara li jkun ilu jintuża għal sena u jkun korrett jekk meħtieġ. 

L-intensità ta' l-irradjazzjoni fuq il-wiċċ tal-kampjuni tiddependi fuq id-distanza mis-sors ta' 
radjazzjoni. Għaldaqstant l-uċuħ tal-kampjuni għandhom, sa fejn hu possibbli, jkollhom l-istess 
distanza mis-sors bħas-sensur ta' l-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni. Jekk dan ma jkunx possibbli, ir-
riżultat ta' l-irradjazzjoni fuq l-apparat li jkejjel għandu jkun immultiplikat b'fattur ta' korrezzjoni.  

6.10. Twettiq 

6.10.1. Il-kampjuni jitqiegħdu f'muntaturi sabiex l-ilma ma jkunx jista' jinġabar fuq il-wiċċ ta' 
wara. Il-kampjuni ta' muntatura għandhom jikkawżaw biss l-inqas ammont ta' stress mekkaniku 
possibbli. Sabiex jiġi żgurat li l-irradjazzjoni u t-tbexxix huma mqassma indaqs kemm jista' jkun, il-
kampjuni jiddawru matul it-test b'rata ta' minn waħda sa ħames rotazzjonijiet għal kull minuta 
madwar is-sistema tal-filtru tas-sors u l-apparat ta' tbexxix. Normalment, naħa waħda tal-kampjun 
tkun esposta għall-kondizzjonijiet tat-temp. Skond id-disposizzjonijiet applikabbli tal-
pubblikazzjoni IEC, jew kif miftiehem mod ieħor, l-uċuħ ta' quddiem u ta' wara ta' kampjun wieħed 
ukoll jistgħu jkunu esposti. F'dan il-każ, kull wiċċ ikun espost għall-istess radjazzjoni u l-istess 
tbexxix. 
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L-esposizzjoni ta' l-uċuħ ta' quddiem u ta' wara ta' kampjun partikolari għall-istess radjazzjoni u 
tbexxix tista' tkun prodotta mir-rotazzjoni perijodika tal-kampjun.  Dan jista' jsir biss 
awtomatikament bl-użu ta' strumenti rotanti jekk il-muntatura tkun f'forma ta' qafas miftuħ. 

6.10.2. It-temperatura tal-panew iswed fil-punt fejn il-kampjuni jitqiegħdu matul il-perijodu 
xott tkun issettjata u rregolata skond il-pubblikazzjonijiet IEC applikabbli għat-tagħmir in 
kwistjoni. Sakemm ma jkunx miftiehem b'mod ieħor, it-temperatura medja tal-panew iswed 
għandha tinżamm għal + 45°C. It-temperatura medja tal-panew iswed tfisser il-medja aritmetika tat-
temperatura tal-panew iswed milħuqa fi tmiem il-perijodu xott. Matul il-perijodu xott, differenza 
lokali ta' ±5°C, u ±3°C f'każijiet qrib il-limitu, hi permissibbli. 

Sabiex tinżamm it-temperatura meħtieġa tal-panew iswed u, meta meħtieġ, jiġi żgurat li tasal 
radjazzjoni ta' intensità indaqs fuq l-uċuħ ta' quddiem u ta' wara tal-kampjun (ara Sezzjoni 6.10.1 ), 
il-kampjuni jistgħu jiddawru awtomatikament f'180° wara kull revoluzzjoni. F'dan il-każ, it-
termometru tal-panew iswed u l-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni għandhom ikunu inklużi fil-
moviment ta' rotazzjoni. 

6.10.3. Kampjuni installati f'muntaturi u s-sensur ta' l-apparat li jkejjel l-irradjazzjoni 
msemmija fis-sezzjoni 6.9  huma esposti bl-istess mod għar-radjazzjoni u mibxuxa skond iċ-ċiklu 
definit hawn taħt, li jiġi ripetut suċċessivament: 

Tbexxix  3 minuti 

Perijodu xott: 17-il minuta 

L-umdità relattiva ta' l-arja għandha tkun bejn 60 u 80% matul il-perijodu xott. 

6.11. Tul u proċedura tat-test 

It-test isegwi l-proċedura B fil-pubblikazzjoni IEC 68, Parti 2-9. It-tul tat-test hu ta' 720 siegħa, biċ-
ċiklu ta' tbexxix definit fis-sezzjoni 6.10.3. 

Hu rrakkomandat li t-test tar-reżistenza għat-temp għandu jsir b'kampjun wieħed li jkun dejjem l-
istess (fil-każ ta' test li mhux distruttiv li jqis il-modifika tal-proprjetajiet, bħat-test tar-reżistenza 
għat-temp, per eżempju) jew b'diversi kampjuni (fil-każ ta' test li mhux distruttiv, bħal dak dwar ir-
reżistenza għax-xokkijiet, per eżempju) fi gradi differenti ta' irradjazzjoni, li għandhom jiġu deċiżi. 
Għaldaqstant jista' jkun determinat l-iżvilupp tal-modifika tal-proprjetajiet ta' biċċa tagħmir matul 
it-test tat-temp. 
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6.12. Valutazzjoni 

Wara li l-esposizzjoni għat-temp ikrah tkun intemmet, il-kampjun jinżamm fid-dlam għal mill-
anqas 24 siegħa f'temperatura ta' l-arja ta' +23°C, b'punt li fih tifforma n-nida ta' +12°C, umdità 
relattiva ta' l-arja ta' 50%, veloċità taċ-ċirkolazzjoni ta' l-arja ta' 1m/s u pressjoni atmosferika ta' 860 
sa 1060 hPa. (Id-differenza permissibbli tista' tkun ta' ±2°C għat-temperatura ta' l-arja u ta' ±6% 
għall-umdità relattiva.) 

Dawn il-kampjuni u dawk użati għat-tqabbil imsemmija fis-Sezzjonijiet 6.2. u 6.3 jkunu eżaminati 
sabiex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet skond ir-rekwiżiti indikati fl-Artikoli 2.01(1) u (2) u fl-
Artikolu 3.01 (12). 

 

7. Ilma mielaħ u test tar-reżistenza għat-temp 

 (test għaċ-ċpar fuq il-baħar) 

7.1. Skop u applikazzjoni 

Dan it-test għandu jiddetermina l-azzjoni ta' l-ilma mielaħ u atmosfera mielħa matul it-tħaddim, 
matul it-trasport u l-ħażna, skond l-Artikolu 3.01. 

Hu jista' jkun ristrett għall-kampjun jew għall-kampjuni tal-materjali użati.  

L-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin huma bbażati fuq pubblikazzjoni IEC 68, Parti 2-52. Informazzjoni 
addizzjonali tista' tinsab fil-pubblikazzjoni. 

7.2. Twettiq 

(1) Apparat ta' l-ittestjar 

It-test jitwettaq f'kamra tat-testijiet bl-użu ta' atomizzatur u taħlita ta' melħ li tissodisfa l-
kondizzjonijiet li ġejjin: 

– Il-materjali tal-kamra tat-testijiet u ta' l-atomizzatur m'għandhomx jinfluwenzaw l-azzjoni 
korrosiva ta' l-irxiex bil-melħ. 
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– Għandu jinfirex irxiex fin, omoġeneu, imxarrab u oħxon fil-kamra tat-testijiet; it-tifrix 
m'għandux ikun effettwat minn milqut minn belligħat żgħar jew mill-preżenza tal-
kampjun. Il-ġett m'għandux imiss il-kampjun b'mod dirett. Qtar li jifforma fuq ġewwa tal-
kamra m'għandux ikun jista' jaqa' fuq il-kampjun.  

– Il-kamra tat-testijiet għandha tkun ventilata b'mod adegwat u l-ftuħ tal-ventilazzjoni jkun 
protett kontra bidliet f'daqqa tal-moviment ta' l-arja, sabiex jipprevjeni l-formazzjoni ta' 
kurrent ta' l-arja qawwi fil-kamra.  

– It-taħlita ta' melħ użata għandha tikkonsisti f'5 ± 1 partijiet ta' klorur tas-sodjum pur- 
b'massimu ta' 0.1% ta' sodjum jodur u 0.3% ta' impuritajiet, fi stat xott- għal 95 ± 1 partijiet 
ta' ilma distillat jew totalment desalinizzat, tal-massa. Il-pH tagħha għandha tkun bejn 6.5 u 
7.2 f'temperatura ta' +20 ± 2°C u jinżamm f'dawn il-limiti matul it-tħaddim. Ladarba t-
taħlita tkun traxxet, ma tistax terġa tintuża. 

– L-arja kompressata użata għat-traxxix għandha tkun ħielsa mill-impuritajiet bħal żejt jew 
trab u għandu jkollha livell ta' umdità ta' mill-anqas 85% sabiex tevita li ż-żennuna 
tinstadd.  

– L-irxiex imxerred fil-kamra għandu jkollu densità tali biex, f'reċipjent nadif b'wiċċ miftuħ 
orizzontali ta' 80 cm², imqiegħed fi kwalunkwe post fil-kamra, il-preċipitazzjoni medja l-
irxiex matul il-ħin kollu tkun bejn 1.0 ml u 2.0 ml kull siegħa.  Sabiex tiġi monitorata d-
densità ta' l-irxiex, mill-anqas żewġ reċipjenti għandhom jitqiegħdu fil-kamra b'tali mod li 
ma jkunux miksija mill-kampjun u biex ma jaqgħux qtar ta' kondensazzjoni fuqhom. 
Sabiex il-kwantità tat-taħlita mraxxa tiġi kalibrata, it-traxxix għandu jdum għal mill-anqas 
tmien sigħat. 

Il-perijodu ta' l-umdità bejn il-fażijiet tat-traxxix jgħaddi f'kamra b'arja kondizzjonata li 

fiha l-arja tista' tinżamm f'temperatura ta' + 40 ± 2°C u f'umdità relattiva ta' 93 ± 3%. 

(2) Ispezzjoni preliminari 

Il-kampjun hu spezzjonat viżwalment biex jiġi verifikat li jinsab f'kondizzjoni impekkabbli, 
u b'mod partikolari li hu mmuntat korrettament u li l-iżbokkijiet kollha jagħlqu kif suppost. 
Uċuħ esterni maħmuġa b'xaħam, żejt jew tajn huma mnaddfa. Il-partijiet ta' kontroll u ta' 
moviment huma manipulati u ċċekkjati għal tħaddim kif suppost. Iċ-ċaqliq tal-partijiet li 
jagħlqu, li jgħattu u li jiċċaqalqu maħsuba biex jiġu separati jew imċaqalqa matul it-tħaddim 
jew il-manutenzjoni għandhom ikunu spezzjonati għaċ-ċaqliq u sostitwiti korrettament.  
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Il-kampjun jitħaddem skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur bil-vultaġġ irratat tan-network 
abbord, b'tolleranza ta' ± 3%. 

Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali ikun għadda, il-funzjonijiet ikunu 
ttestjati u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord u biex tiġi valutata l-
azzjoni ta' l-atmosfera bl-irxiex mielaħ tkun rikordjata u nnotata.  Imbagħad il-kampjun ikun 
skonnettjat biex ikun espost għat-traxxix. 

(3) Fażi ta' traxxix 

Il-kampjun jitqiegħed fil-kamra bl-irxiex mielaħ u jkun espost għall-irxiex mielaħ għal 
sagħtejn f'temperatura ta' +15°C sa +35°C. 

(4) Perijodu ta' umdità 

Il-kampjun jitqiegħed f'kamra bl-arja kondizzjonata sabiex l-anqas ammont possibbli ta' 
taħlita ta' melħ iqattar minnu. Hu jinżamm fil-kamra bl-arja kondizzjonata għal sebat ijiem, 
f'temperatura ta' l-arja ta' +40 ± 2°C u umdità relattiva ta' 93 ± 3%. Hu m'għandux jiġi 
f'kuntatt ma xi kampjun ieħor jew oġġett tal-metall. Diversi kampjuni jistgħu jkunu rranġati 
b'tali mod li tiġi evitata l-influwenza reċiproka. 

(5) Ripetizzjoni taċ-ċiklu tat-testijiet 

Iċ-ċiklu tat-testijiet, inklużi l-fażijiet (3) u (4), hu rripetut għal tliet darbiet. 

(6) Trattament sussegwenti 

Wara r-raba ċiklu ta' testijiet, il-kampjun jinħareġ mill-kamra bl-arja kondizzjonata u jkun 
immedjatament maħsul għal ħames minuti taħt l-ilma tal-vit u mlaħlaħ f'ilma distillat jew 
desalinizzat.  Qtar li jeħel mal-kampjun jitneħħew b'ġett ta' arja jew imfarfra. 

Il-kampjun ikun espost għall-arja atmosferika normali għal mill-anqas tliet sigħat, u f'kull 
każ għal tul ta' ħin biżżejjed biex kull umdità viżibbli tkun laħqet evaporat, qabel ma jkun 
suġġett għall-ispezzjoni finali. Il-kampjun ikun imnixxef għal siegħa b'temperatura ta' + 55 
± 2°C wara t-tlaħliħ. 

(7) Konklużjonijiet ta' l-ispezzjoni 

L-apparenza esterna tal-kampjun hi spezzjonata viżwalment. In-natura u l-livell tad-
deterjorazzjoni mill-istat inizzjali huma rikordjati fir-rapport tat-test, b'ritratti ta' sostenn 
jekk meħtieġ.  
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Il-kampjun jitħaddem skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur bil-vultaġġ irratat tan-network 
abbord, b'tolleranza ta' ± 3%. 

Wara li l-ħin meħtieġ biex jinkiseb tħaddim normali jkun għadda, il-funzjonijiet ikunu 
ttestjati u d-data ta' tħaddim li jkollha importanza għall-użu abbord u biex tiġi valutata l-
azzjoni ta' l-atmosfera bl-irxiex mielaħ tkun rikordjata u nnotata.  

Il-partijiet ta' kontroll u ta' moviment huma manipulati u ċċekkjati għal tħaddim kif suppost. 
Il-mobilità tal-partijiet li jagħlqu, li jgħattu u li jiċċaqalqu maħsuba biex jiġu separati jew 
imċaqalqa matul it-tħaddim jew il-manutenzjoni hi ċċekkjata.  

7.3. Riżultati li għandhom jinkisbu 

Il-kampjun m'għandux juri xi bidla li tista': 

– tfixkel l-użu u t-tħaddim tiegħu; 

– tipprevjeni sa kwalunkwe limitu konsiderevoli l-istakkar ta' partijiet li jagħlqu u li jgħattu, jew il-
moviment tal-partijiet li jiċċaqalqu sakemm dan ikun meħtieġ għall-użu jew il-manutenzjoni; 

– iddgħajjef is-sistema li tipprevjeni d-dħul ta' ilma fil-kamra; 

– tkun mistennija li maż-żmien toħloq problemi ta' funzjonament. 

Id-data ta' tħaddim rikordjata fil-fażijiet (3) u (7) għandha tibqa' fil-limiti tat-tolleranzi stabbiliti 
f'dawn il-kondizzjonijiet ta' ttestjar u approvazzjoni. 
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Parti III: 

Ħtiġiet minimi u kondizzjonijiet għall-ittestjar għat-tagħmir tar-radar użat għan-navigazzjoni 

f'bastimenti ta' passaġġi fuq l-ilma interni 

 

Kapitolu  1: Ġenerali 
Artikolu 1.01 Kamp ta' applikazzjoni 
Artikolu 1.02 Skop tat-tagħmir tar-radar 
Artikolu 1.03 Test ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.04 Applikazzjoni għat-test ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.05 Approvazzjoni skond it-tip 
Artikolu 1.06 Immarkar tat-tagħmir u numru ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.07 Dikjarazzjoni tal-manifattur 
Artikolu 1.08 Modifiki għal tagħmir approvat 
 
Kapitolu  2: Ħtiġiet minimi ġenerali għat-tagħmir tar-radar 
Artikolu 2.01 Kostruzzjoni, disinn 
Artikolu 2.02 Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika  
Artikolu 2.03 Tħaddim 
Artikolu 2.04 Struzzjonijiet tat-tħaddim 
Artikolu 2.05 Installazzjoni u testijiet ta' tħaddim 
 
Kapitolu  3: Ħtiġiet minimi għat-tagħmir tar-radar 
Artikolu 3.01 Kemm it-tagħmir tar-radar ikun lest għat-tħaddim 
Artikolu 3.02 Risoluzzjoni 
Artikolu 3.03 Grad tad-distanza 
Artikolu 3.04 Markatur tad-distanza varjabbli 
Artikolu 3.05 Is-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla 
Artikolu 3.06 Rappreżentazzjoni mbiegħda miċ-ċentru ta' l-istampa 
Artikolu 3.07 Gonjometru 
Artikolu 3.08 Faċilitajiet tal-gonjometru 
Artikolu 3.09 Faċilitajiet biex jitnaqqsu l-eki mhux mixtieqa mill-baħar u x-xita  
Artikolu 3.10 Tnaqqis ta' interferenza minn tagħmir tar-radar ieħor  
Artikolu 3.11 Kompatibilità mas-sinjali tar-radar 
Artikolu 3.12 Kontroll tal-gwadan 
Artikolu 3.13 Aġġustar tal-frekwenzi  
Artikolu 3.14 Linji u informazzjoni ta' orjentazzjoni nawtika fuq l-iskrin  
Artikolu 3.15 Sensittività tas-sistema 
Artikolu 3.16 Traċċa ta' l-objettiv 
Artikolu 3.17 Indikaturi sekondarji 
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Kapitolu  4 Ħtiġiet minimi tekniċi għat-tagħmir tar-radar 
Artikolu 4.01 Tħaddim 
Artikolu 402 Stampa fuq l-iskrin 
Artikolu 4.03 Karatteristiċi ta' l-istampa tar-radar 
Artikolu 4.04 Kulur ta' l-istampa fuq l-iskrin 
Artikolu 4.05 Aġġornament u persistenza ta' l-istampa 
Artikolu 4.06 Linearità ta' l-istampa 
Artikolu 4.07 Preċiżjoni tal-kejl tad-distanza u ażimut 
Artikolu 4.08 Karatteristiċi ta' l-antenni u ta' l-ispektrum ta' emissjoni 
 
Kapitolu 5 Kondizzjonijiet ta' l-ittestjar u metodi tat-testijiet għat-tagħmir tar-radar 
Artikolu 5.01 Sigurtà, kapaċità ta' tagħbija u tixrid ta' interferenza 
Artikolu 5.02 Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 
Artikolu 5.03 Proċedura tat-test 
Artikolu 5.04 Qisien ta' l-antenna  
 
Appendiċi 1 Riżoluzzjoni angolari f'distanza sa 1200m, inklużi. 
Appendiċi 2 Kamp ta' ttestjar għad-determinazzjoni tar-riżoluzzjoni tat-tagħmir tar-radar 
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Kapitolu 1 

ĠENERALI 

Artikolu 1.01 

Kamp ta' applikazzjoni 

Dawn id-disposizzjonijiet jistabbilixxu r-rekwiżiti tekniċi u ta' tħaddim minimi għat-tagħmir tar-
radar użat għan-navigazzjoni ta' bastimenti ta' passaġġi fuq l-ilma interni kif ukoll il-kondizzjonijiet 
għall-ittestjar tal-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti minimi.  Tagħmir ECDIS intern li jista' jintuża 
b'mod ta' navigazzjoni jgħodd bħala tagħmir ta' radar ta' navigazzjoni fis-sens ta' dawn id-
disposizzjonijiet. 

Artikolu 1.02 

Skop tat-tagħmir tar-radar 

It-tagħmir tar-radar għandu jiffaċilita n-navigazzjoni tal-bastiment billi joffri stampa intelliġibbli 
tar-radar tal-posizzjoni tiegħu fir-rigward ta' bagi, xtut u strutturi tan-navigazzjoni, kif ukoll li 
jippermetti r-rikonoxximent f'waqtu u ta' min iserraħ fuqu ta' bastimenti oħra u ostakoli li jkunu 
jinsabu f'wiċċ l-ilma. 

Artikolu 1.03 

Test ta' approvazzjoni 

Tagħmir tar-radar m'għandux ikun installat abbord bastimenti sakemm ikun stabbilit permezz ta' 
test skond it-tip li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti f'dawn id-disposizzjonijiet.  

Artikolu 1.04 

Applikazzjoni għat-test ta' approvazzjoni 

1. Applikazzjonijiet għal test skond it-tip tat-tagħmir tar-radar għandhom ikunu sottomessi lil 
awtorità ta' l-ittestjar kompetenti f'wieħed mill-Istati Membri. 

Il-Kumitat previst għandu jkun infurmat bl-awtoritajiet ta' l-ittestjar kompetenti. 
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2. Id-dokumenti li ġejjin għandhom jakkumpanjaw kull applikazzjoni: 

a. żewġ kopji ta' deskrizzjoni teknika dettaljata; 

b. żewġ settijiet kompluti ta' dokumenti ta' istallazzjoni u servizz;  

ċ. żewġ kopji ta' manwâl ta' tħaddim dettaljat; u 

d. żewġ kopji ta' manwâl ta' tħaddim fil-qosor. 

3. Permezz ta' testijiet, l-applikant għandu jistabbilixxi jew jitlob li jiġi stabbilit li t-tagħmir 
tar-radar jissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' dawn id-disposizzjonijiet. 

Ir-riżultati tat-test u r-rapporti tal-qisien dwar il-pattern orizzontali u vertikali ta' l-antenna 
għandhom ikunu mehmuża ma' l-applikazzjoni. 

Dawn id-dokumenti u l-informazzjoni miskuba matul il-fażi ta' ttestjar għandhom 
jinżammu mill-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti. 

4. Għal għanijiet ta' ttestjar ta' l-approvazzjoni, "applikant" ifisser kwalunkwe persuna fiżika 
jew ġuridika li taħt isimha, it-trademark tagħha jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni 
tagħha, it-tagħmir sottomess għall-ittestjar hu manifatturat jew kummerċjalizzat. 

Artikolu 1.05 

Approvazzjoni skond it-tip 

1. Jekk it-tagħmir jgħaddi mit-test skond it-tip, l-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti għandha 
toħroġ ċertifikat ta' konformità. 

Jekk it-tagħmir ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi, l-applikant għandu jkun mgħarraf bil-
miktub dwar ir-raġunijiet tar-rifjut.  

L-approvazzjoni għandha tingħata mill-awtorità kompetenti. 

L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kumitat dwar it-tagħmir li hi tkun approvat.  
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2. Kull awtorità ta' l-ittestjar għandha tkun intitolata biex fi kwalunkwe ħin tagħżel tagħmir 
mis-serje ta' produzzjoni għall-ispezzjoni. 

Jekk din l-ispezzjoni tikxef xi difetti fit-tagħmir, l-approvazzjoni skond it-tip tista' tkun 
irtirata. 

L-approvazzjoni skond it-tip għandha tkun irtirata mill-awtorità li tkun ħarġitha. 

3. L-approvazzjoni skond it-tip għandha tkun valida għal perijodu ta' 10 snin u għandha tkun 
imġedda fuq talba. 

Artikolu 1.06 

Immarkar tat-tagħmir u numru ta' approvazzjoni 

1. Kull komponent tat-tagħmir għandu jkun immarkat b'mod li ma jitħassarx bl-isem tal-
manifattur, it-titlu tal-kummerċ tat-tagħmir, it-tip ta' tagħmir u n-numru tas-serje.  

2. In-numru ta' approvazzjoni mogħti mill-awtorità kompetenti għandu jitwaħħal b'mod li ma 
jitħassarx fuq il-parti tal-wiri b'tali mod li jibqa' jidher biċ-ċar wara li t-tagħmir ikun ġie 
installat. 
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Komposizzjoni ta' numru ta' approvazzjoni: 

e-NN-NNN 

(e) Unjoni Ewropea 

NN = kodiċi għall-pajjiż ta' approvazzjoni, fejn 

 1 = Ġermanja 18 = Danimarka

 2 = Franza 20 = Polonja 

 3 = Italja 21 = Portugall 

 4 = Olanda  23 = Greċja 

5 = Svezja  24 = Irlanda 

6 = Belġju  26 = Slovenja 

7 = Ungerija  27 = Slovakkja

8 = Repubblika Ċeka 29 = Estonja 

9 = Spanja 32 = Latvja 

11 = Renju Unit 36 = Litwanja 

12 = Awstrija 49 = Ċipru 

13 = Il-Lussemburgu 50 = Malta 

17 = Finlandja  

NNN = numru bi tliet figuri, li għandu jkun determinat mill-awtorità kompetenti.) 
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3. In-numru ta' approvazzjoni għandu jintuża biss flimkien ma' l-approvazzjoni relatata. 

L-applikant għandu jkun responsabbli milli jipproduċi u jwaħħal in-numru ta' 
approvazzjoni. 

4. L-awtorità kompetenti għandha tinforma immedjatament lill-Kumitat dwar in-numru ta' 
approvazzjoni mogħti.  

Artikolu 1.07 

Dikjarazzjoni tal-manifattur 

Kull unità ta' tagħmir għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tal-manifattur li tgħid li hi 
tissodisfa r-rekwiżiti minimi prevalenti u li hi identika f'kull rispett għat-tagħmir sottomess għat-
testijiet.  

Artikolu 1.08 

Modifiki għal tagħmir approvat 

1. L-approvazzjoni skond it-tip għandha tiġi rtirata bħala riżultat ta' kwalunkwe modifika 
magħmula lit-tagħmir li jkun diġà ġie approvat. Meta xi modifiki jkunu ppjanati, id-dettalji 
għandhom jintbagħatu bil-miktub lill-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti.  

2. L-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti għandha tiddeċiedi jekk l-approvazzjoni tkunx għada 
tapplika jew jekk hemmx bżonn ta' ispezzjoni jew ta' test skond it-tip ġdid.  

Jekk tingħata approvazzjoni ġdida, għandu jingħata numru ta' approvazzjoni ġdid. 
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Kapitolu 2 

Ħtiġiet ġenerali minimi għat-tagħmir tar-radar 

Artikolu 2.01 

Kostruzzjoni, disinn 

1. It-tagħmir tar-radar għandu jkun adatt għat-tħaddim abbord bastimenti ta' passaġġi fuq l-ilma 
interni.  

2. Il-kostruzzjoni u d-disinn tat-tagħmir għandhom ikunu konformi mat-teknoloġija l-aktar 
avvanzata, kemm mekkanikament kif ukoll elettronikament. 

3. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe disposizzjoni speċifika fl-Anness II għal din id-Direttiva jew f'dawn 
id-disposizzjonijiet, ir-rekwiżiti u l-metodi tat-testijiet fil-pubblikazzjoni IEC 945 "Marine 
Navigational Equipment General Requirements" għandhom japplikaw għall-provvista ta' l-
enerġija, għas-sigurtà, għall-interferenza reċiproka ta' tagħmir abbord, għad-distanza ta' 
protezzjoni tal-boxxla, għar-reżistenza għall-influwenzi klimatiċi, għas-saħħa mekkanika, 
għall-influwenzi ambjentali, għall-emissjoni tal-ħsejjes li jinstemgħu u għall-immarkar tat-
tagħmir. 

Barra minn hekk, ir-rekwiżiti tar-Regolamenti tar-Radju ITU għandhom japplikaw. It-tagħmir 
għandu jissodisfa r-rekwiżiti kollha ta' dawn id-disposizzjonijiet f'temperaturi ta' l-atmosfera 
bejn 0°C u 40°C. 

Artikolu 2.02 

Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 

1. Fil-firxa ta' frekwenza ta' 30 sa 2,000 MHz, il-qawwa tal-kamp ta' l-emissjonijiet artifiċjali 
m'għandhiex teċċedi 500 µV/m. 

Fil-firxa ta' frekwenza ta' 156 sa 165 MHz, 450 sa 470 MHz u 1,53 sa 1,544 GHz il-qawwa tal-
kamp m'għandhiex teċċedi l-valur ta' 15 µV/m. Dawn il-qawwiet tal-kamp għandhom 
japplikaw b'distanza ta' tliet metri mit-tagħmir li jkun qiegħed jiġi ttestjat.  
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2. It-tagħmir għandu jissodisfa r-rekwiżiti minimi b'qawwiet tal-kamp elettromanjetiku sa 15 
V/m fil-viċinanza immedjata tat-tagħmir li jkun qiegħed jiġi ttestjat fil-kamp ta' frekwenza ta' 30 sa 
2000 MHz. 

Artikolu 2.03 

Tħaddim 

1. It-tagħmir m'għandux ikollu aktar apparati ta' kontroll milli meħtieġa biex hu jaħdem b'mod 
korrett. 

Id-disinn, il-marki u l-manipulazzjoni ta' l-apparati ta' kontroll għandhom ikunu tali biex 
jippermettu tħaddim sempliċi, mhux ambigwu u veloċi. L-arranġament tagħhom għandu jkun 
tali biex kemm jista' jkun jipprevjeni żbalji ta' tħaddim. 

Apparati ta' kontroll mhux meħtieġa għat-tħaddim normali m'għandhox ikunu direttament 
aċċessibbli. 

2. L-apparati ta' kontroll u l-indikaturi kollha għandu jkollhom simboli u/jew marki bl-Ingliż. 
Is-simboli għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Rakkomandazzjoni IMO Nru A.278 (VII) 
"Symbols for controls on marine navigational radar equipment" jew ir-rekwiżiti li jinsabu 
fil-pubblikazzjoni IEC Nru 417; iċ-ċifri u l-ittri kollha għandu jkollhom għoli ta' mill-
anqas 4 mm. 

Jekk jista' jintwera li, għal raġunijiet tekniċi, ċifri u ittri ta' għoli ta' 4 mm mhumiex 
possibbli u jekk għal finijiet ta' tħaddim numri u ittri iżgħar huma aċċettabbli, għandu jkun 
permess tnaqqis għal 3 mm. 

3. It-tagħmir għandu jkun imfassal b'tali mod li żbalji tat-tħaddim ma jkunux jistgħu 
joħolqulu ħsara. 

4. Xi funzjonijiet li jmorru lil hinn milr-rekwiżiti minimi, bħal faċilitajiet għall-konnessjoni 
ma' tagħmir ieħor, għandhom ikunu pprovduti b'tali mod li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti 
minimi taħt il-kondizzjonijiet kollha. 
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Artikolu 2.04 

Struzzjonijiet tat-tħaddim 

1. Manwâl ta' tħaddim dettaljat għandu jingħata ma' kull unità. Hu għandu jkun disponibbli 
bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u għandu jinkludi mill-anqas l-
informazzjoni li ġejja: 

(a) attivazzjoni u tħaddim; 

(b) manutenzjoni u l-isservizzjar; 

(ċ) struzzjonijiet ġenerali dwar is-sigurtà (perikoli għas-saħħa, eż. l-influwenza ta' 
pacemakers, eċċ. mir-radjazzjoni elettromanjetika); 

(d) struzzjonijiet għal installazzjoni teknika korretta. 

2. Manwâl ta' tħaddim fil-qosor f'forma reżistenti għandu jiġi fornut ma' kull unità. 

Hu għandu jkun disponibbli bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. 

Artikolu 2.05 

Installazzjoni u testijiet ta' tħaddim 

L-installazzjoni, is-sostituzzjoni u t-testijiet ta' tħaddim għandhom ikunu konformi mal-Parti V." 
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Kapitolu 3 

ĦTIĠIET MINIMI GĦAT-TAGĦMIR TAR-RADAR 

Artikolu 3.01 

Kemm it-tagħmir tar-radar ikun lest għat-tħaddim 

1. Minn meta jinxtegħel, it-tagħmir tar-radar għandu jaħdem kompletament fi żmien erba' 
minuti. Wara dan il-perijodu, għandu jkun possibbli li t-trasmissjoni tiġi interrotta u 
attivata istantaneament. 

2. Persuna waħda għandha tkun kapaċi tħaddem it-tagħmir tar-radar u tara l-iskrin fl-istess 
ħin. 

Jekk il-panew tal-kontroll ikun unità separata, hu għandu jinkludi l-apparati tal-kontroll 
kollha użati direttament għan-navigazzjoni bir-radar. 

Apparati ta' kontroll mill-bogħod mingħajr wajers mhumiex permessi. 

3. L-iskrin għandu jkun jista' jinqara anke meta jkun hemm dawl pjuttost qawwi. Fejn 
meħtieġ, għajnuna viżiva xierqa għandha tkun disponibbli u għandha tkun tista' titwaħħal u 
titneħħa faċilment. 

Għajnuna viżiva għandha tintuża wkoll minn persuni li jilbsu n-nuċċali. 

Artikolu 3.02 

Riżoluzzjoni 

1. Riżoluzzjoni angolari 

Ir-risoluzzjoni angolari hi relatata mal-grad u d-distanza.  Ir-riżoluzzjoni minima mitluba 
għal distanzi iqsar, sa 1,200m inklużi, hi murija fl-Appendiċi 1. 

B'risoluzzjoni minima wieħed jifhem id-distanza azimutali minima bejn żewġ rifletturi 
standard (ara l-Artikolu 5.03(2)) li fiha, fuq l-istampa tar-radar, jidhru separati b'mod ċar. 



 

 
13274/05  TS/gc 75 
ANNESS IX DG C III  MT 

2. Distanza u riżoluzzjoni ta' distanza minimi 

Fid-distanzi kollha bejn 15 u 1 200 m fil-grad tad-distanzi sa 1 200m inklużi, rifletturi 
standard jitqiegħdu 15-il metru mbiegħdin bejniethom fuq l-istess livell għandhom jidhru 
separati b'mod ċar fuq l-iskrin tar-radar. 

3. Apparati ta' tħaddim li joħolqu tnaqqis fir-risoluzzjoni m'għandhomx ikunu jistgħu 
jintużaw f'medda ta' 2 000 m. 

Artikolu 3.03 

Grad tad-distanza 

1. It-tagħmir tar-radar għandu jiġu provdut bil-gradi tad-distanza u ċ-ċirki li jintużaw 
f'sekwenza: 

Grad tad-distanza 1  500m ċirku wieħed kull 100m  

Grad tad-distanza 2  800 m ċirku wieħed kull 200 m  

Grad tad-distanza 3 1 200 m ċirku wieħed kull 200 m  

Grad tad-distanza 4 1 600 m ċirku wieħed kull 400 m  

Grad tad-distanza 5 2 000 m ċirku wieħed kull 400 m  

2. Gradi tad-distanza oħra li jintużaw f'sekwenza għandhom ikunu permessi. 

3. Il-grad tad-distanza magħżul, id-distanza bejn iċ-ċirki tal-grad u d-distanza ta' l-indikatur 
tal-grad li jinbidel għandhom ikunu indikati f'metri jew kilometri. 

4. Il-wisa' taċ-ċirki tal-grad u l-indikatur tal-grad li jinbidel m'għandhomx, f'dawl normali, 
jeċċedu ż-2 mm. 

5. Rappreżentazzjoni u tkabbir tas-subsetturi m'għandhomx ikunu permessi. 
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Artikolu 3.04 

Markatur tad-distanza varjabbli 

1. It-tagħmir tar-radar għandu jkollu markatur tad-distanza varjabbli. 

2. Fi żmien tmien sekondi, il-markatur tad-distanza għandu jkun jista' jiġi ssettjat għal 
kwalunkwe distanza. 

3. Id-distanza li fiha l-markatur tad-distanza varjabbli jkun issettjat m'għandhiex tinbidel anke 
wara li jibda' jintuża markatur ieħor tad-distanzi. 

4. Id-distanza għandha tintwera b'numru ta' tlieta jew erba' figuri. 

L-eżattezza għal distanzi sa 2 000 m għandha tkun sa 10 metri. Ir-raġġ tal-markatur tad-
distanza għandu jikkorrispondi għall-iskrin diġitali. 

Artikolu 3.05 

Is-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla 

1. Sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla għandu jestendi mill-posizzjoni fuq l-iskrin tar-radar li 
jikkorrispondi għall-posizzjoni ta' l-antenna sax-xifer ta' l-iskrin tar-radar.  

2. Il-wisa' tas-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla fit-tarf ta' l-iskrin m'għandux ikun aktar minn 
0,5°. 

3. L-unità tar-radar għandha jkollha apparat ta' aġġustament biex jikkoreġi kwalunkwe żball 
angolari azimutali fil-muntaġġ ta' l-antenna. 

4. Wara korrezzjoni ta' l-iżball angolari u l-attivazzjoni ta' l-unità tar-radar, id-devjazzjoni 
tas-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla mil-linja tal-karina m'għandhiex teċċedi 0,5°. 
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Artikolu 3.06 

Rappreżentazzjoni mbiegħda miċ-ċentru ta' l-istampa 

1. Biex tippermetti perspettiva minn quddiem aktar miftuħa, ir-rappreżentazzjoni mbiegħda 
miċ-ċentru ta' l-istampa għandha tkun possibbli fuq il-gradi ta' distanza kollha speċifikati 
fl-Artikolu 3.03(1). 

Ir-rappreżentazzjoni mbiegħda miċ-ċentru ta' l-istampa għandha tirriżulta esklussivament 
mill-perspettiva minn quddiem u għandha tkun aġġustabbli għal mill-anqas 0.25 u mhux 
aktar minn 0.33 tad-dijametru effettiv ta' l-isrkin. 

2. Fil-grad b'perspettiva minn quddiem aktar miftuħa, iċ-ċirki tad-distanza għandhom ikunu 
estiżi u l-markatur tad-distanza varjabbli għandhu jkun aġġustabbli u jibqa' jinqara sal-
massimu tal-grad irrapreżentat. 

3. Estensjoni fissa fl-istampa tar-radar ta' quddiem skond l-ewwel paragrafu hu permessa 
dejjem jekk, għall-parti ċentrali ta' l-istampa, id-dijametru effettiv ma jkunx inqas minn 
dak speċifikat fl-Artikolu 4.03(1), u li l-gonjometru jkun iddisinjat b'tali mod li jista' jsir 
tkejjil skond l-Artikolu 3.08. 

F'dak il-każ il-faċilità ta' rappreżentazzjoni mbiegħda miċ-ċentru ta' l-istampa msemmija 
fil-paragrafu 1 m'għandhiex tkun meħtieġa. 

Artikolu 3.07 

Gonjometru 

1. It-tagħmir tar-radar għandu jkollu gonjometru fit-tarf ta' l-iskrin. 

2. Il-gonjometru għandu jkun maqsum f'mill-anqas 72 parti, fejn kull waħda tirrapreżenta 5 
gradi. Il-marki ta' gradwazzjoni li jirrapreżentaw 10 gradi għandhom ikunu itwal biċ-ċar 
minn dawk li jirrapreżentaw 5 gradi. 

Il-marka 000 fuq il-gonjometru għandha tkun posizzjonata fin-nofs tax-xifer ta' fuq ta' l-
iskrin. 

3. Il-gonjometru għandu jkun immarkat b'numri ta' tliet ċifri minn 000 sa 360 gradi f'dawran 
lemini. In-numri għandhom ikunu f'figuri Għarab kull 10 jew kull 30 grad. 

Il-figura 000 tista' tkun sostitwita minn viżibbli b'mod li tidher biċ-ċar. 
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Artikolu 3.08 

Faċilitajiet tal-gonjometru 

1. Għandhom ikunu permessi faċilitajiet biex jitkejjlu l-objettivi. 

2. Jekk tali faċilitajiet ikunu pprovduti, huma għandhom ikunu kapaċi jieħdu kejl ta' 
kwalunkwe objettiv f'madwar 5 sekondi, bi żball massimu ta' ± grad. 

3. Jekk tintuża linja elettronika ta' kejl, hi għandha: 

(a) tingħaraf biċ-ċar mis-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla;  

(b) tintwera kważi kontinwament; 

(ċ) tkun liberament bi 360 grad lejn ix-xellug u lejn il-lemin; 

(d) ma tkunx aktar minn 0,5 gradi wiesa' fit-tarf ta' l-iskin; 

(e) tkun mill-oriġini sal-gonjometru; 

(f) u jkollha indikazzjoni deċimali fi gradi ta' tliet figuri jew erba'. 

4. Jekk tintuża linja mekkanika ta' kejl, hi għandha: 

(a) tkun iddur liberament bi 360 grad lejn ix-xellug u lejn il-lemin; 

(b) tkun testendi mill-oriġini mmarkata sal-gonjometru; 

(ċ) ma ġġorx marki oħrajn; u 

(d) tkun iddisinjata b'tali mod li l-indikazzjonijiet ta' l-eku ma jkunux mgħottija 
għalxejn. 
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Artikolu 3.09 

Faċilitajiet biex jitnaqqsu l-eki mhux mixtieqa mill-baħar u x-xita 

1. It-tagħmir tar-radar għandu jkollu faċilitajiet b'apparati ta' kontroll manwali biex inaqqas l-
eki mhux mixtieqa mill-baħar u x-xita. 

2. L-apparat biex jitnaqqas l-eki mill-baħar (Sensitivity Time Control- Kontroll bil-ħin tas-
sensittività) għandu, fl-issettjar massimu tiegħu, ikun effettiv sa distanza ta' madwar 1 200 
m. 

3. It-tagħmir tar-radar m'għandux ikollu faċilitajiet b'apparati ta' kontroll awtomatiċi biex 
inaqqas l-eki mhux mixtieqa mill-baħar u x-xita. 

Artikolu 3.10 

Tnaqqis ta' interferenza minn tagħmir tar-radar ieħor 

1. Għandu jkun hemm faċilità li tiġi swiċċjata għat-tnaqqis ta' l-interferenza maħluqa minn 
tagħmir tar-radar ieħor. 

2. It-tħaddim ta' din il-faċilità m'għandux joħnoq ir-rappreżentazzjoni ta' objettivi utli. 

Artikolu 3.11 

Kompatibilità mas-sinjali tar-radar 

Sinjali mis-sinjali tar-radar skond ir-riżoluzzjoni IMO A.423 (XI) għandhom jintwerew b'mod ċar 
meta t-tagħmir li joħnoq l-eki mhux mixtieqa tax-xita (fast time constant- Ċirkwit b'kostanti qasira 
ta' ħin- FTC) ikun mitfi. 
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Artikolu 3.12 

Kontroll tal-gwadan 

Il-kamp tal-kontroll tal-gwadan għandu jkun tali li, bl-issettjar ta' soppressjoni ta' l-eki mhux 
mixtieqa tal-baħar minima, il-moviment tal-wiċċ ta' l-ilma jkun jidher b'mod ċar u li eki tar-radar 
qawwija b'żona ta' eku ekwivalenti għal 10 000 m² ikunu jistgħu jinqatgħu barra fi kwalunkwe 
distanza.  

Artikolu 3.13 

Aġġustar tal-frekwenzi  

L-iskrin għandu jkollu indikatur ta' sintonizzazzjoni. L-iskala ta' sintonizzazzjoni għandha tkun 
twila mill-anqas 30 mm. L-indikatur għandu jiffunzjona fil-gradi ta' distanza kollha, anke mingħajr 
eki tar-radar. L-indikatur għandu jiffunzjona tajjeb ukoll meta ż-żieda jew is-soppressjoni ta' l-eki 
ta' prossimità tkun attivata. 

Apparat ta' kontroll manwali biex jikkoreġi s-sintonizzazzjoni għandu jkun disponibbli. 

Artikolu 3.14 

Linji u informazzjoni ta' orjentazzjoni nawtika fuq l-iskrin 

1. Is-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla, il-linji ta' kejl u ċ-ċirki tad-distanza biss jistgħu jidhru 
fuq l-iskrin tar-radar.  

2. Minbarra l-istampa tar-radar u minbarra l-informazzjoni dwar it-tħaddim tat-tagħmir tar-
radar, informazzjoni nawtika bħal din imniżżla hawn taħt biss tista' tidher: 

(a) ir-rata tad-dawran; 

(b) il-veloċità tal-bastiment;  

(ċ) il-posizzjoni tat-tmun; 

(d) il-fond ta' l-ilma; 

(e) ir-rotta tal-boxxla. 
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3. L-informazzjoni kollha fuq l-iskrin minbarra l-istampa tar-radar għandha tidher kważi 
statistikament u r-rata ta' aġġornament għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' tħaddim. 

4. Ir-rekwiżiti li jirrigwardaw ir-rappreżentazzjoni u l-eżattezza ta' l-informazzjoni nawtika 
għandhom ikunu l-istess bħal dawk applikabbli għat-tagħmir prinċipali. 

Artikolu 3.15 

Sensittività tas-sistema 

Is-sensittività tas-sistema għandha tkun tali li riflettur standard f'distanza ta' 1 200 m jidher ċar fuq 
l-istampa tar-radar fuq kull rotazzjoni ta' l-antenna. Fil-każ ta' riflettur ta' 1 m2 fl-istess distanza, il-
kwozjent tan-numru tar-rotazzjonijiet ta' l-antenna bl-eku tar-radar matul perijodu speċifiku u n-
numru totali ta' rotazzjonijiet ta' l-antenna matul l-istess perijodu bbażat fuq 100 rotazzjonijiet (rata 
blip-scan) m'għandux ikun anqas minn 0,8. 

Artikolu 3.16 

Traċċa ta' l-objettiv 

Posizzjonijiet preċedenti ta' objettivi għandhom jintwerew permezz ta' traċċa. 

Ir-rappreżentazzjoni tat-traċċa ta' l-objettiv għandha tkun kważi kontinwa u l-qawwa tad-dawl 
għandu jkun anqas minn dak ta' l-objettiv korrispondenti; it-traċċa ta' l-objettiv u l-istampa tar-radar 
għandu jkollhom l-istess kulur. Il-persistenza tat-traċċa għandha tkun tista' tinbidel skond ir-
rekwiżiti tat-tħaddim, iżda m'għandhiex tkun itwal minn żewġ rotazzjonijiet ta' l-antenna. 

It-traċċa ta' l-objettiv m'għandhiex tinterferixxi ma' l-istampa tar-radar. 

Artikolu 3.17 

Indikaturi sekondarji 

L-indikaturi sekondarji għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti applikabbli għat-tagħmir tar-radar 
ta' navigazzjoni. 
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Kapitolu 4 

Ħtiġiet minimi tekniċi għat-tagħmir tar-radar 

Artikolu 4.01 

Tħaddim 

1. L-apparati ta' kontroll kollha għandhom ikunu rranġati b'tali mod li matul it-tħaddim 
tagħhom l-ebda informazzjoni ma tiġi mogħttija u n-navigazzjoni bir-radar tibqa' 
kompletament possibbli. 

2. L-apparati tal-kontroll li jistgħu jintużaw biex jintefa' xi tagħmir, jew li jekk attivati, 
jistgħu joħolqu xi ħsara, għandhom ikunu protetti kontra tħaddim aċċidentali.  

3. L-apparati kollha ta' kontroll u l-indikaturi għandu jkollhom dawl li ma jgħammix adegwat 
għall-kondizzjonijiet kollha ta' dawl u li jkun regolabbli sa żero permezz ta' apparat ta' 
kontroll indipendenti.  

4. Il-funzjonijiet li ġejjin għandu jkollhom l-apparati ta' kontroll tagħhom b'aċċess dirett: 

(a) Stand-by/mixgħul; 

(b) Distanza 

(ċ) Sintonizzazzjoni; 

(d) Gwadan; 

(e) Apparat biex jitnaqqsu l-eki mhux mixtieqa mill-baħar (STC); 

(f) Apparat biex jitnaqqsu l-eki mhux mixtieqa mix-xita (FTC); 

(g) Markatur tad-distanza varjabbli (VRM); 

(h) Cursor jew linja elettronika ta' kejl (EBL) (jekk disponibbli); 

(i) Tneħħija ta' l-indikatur tar-rotta tal-vapur (SHM). 

Jekk il-funzjonijiet ta'  huma kontrollati b'pumi, l-arranġament konċentriku ta' l-apparati 
tal-kontroll għandu jkun projbit. 
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5. Mill-anqas l-apparati ta' kontroll għall-gwadan, għall-apparat biex jitnaqqsu l-eki mhux 

mixtieqa mill-baħar u għall-apparat biex jitnaqqsu l-eki mhux mixtieqa mix-xita għandhom 

ikunu kontrollati permezz ta' pumi b'effett proporzjonali għall-angolu ta' rotazzjoni. 

6. Bdil fl-apparat tal-kontroll għandu jkun tali biex il-movimenti lejn il-lemin u 'l fuq 

ikollhom effett pożittiv fuq kemm għandu jkun hemm bdil u l-movimenti lejn ix-xellug u l-

isfel ikollhom effett negattiv. 

7. Jekk jintużaw buttuni, dawn għandhom jinstabu u jingħafsu malli jintmessu. Meta dawn 

ma jibqgħux magħfusa, dan għandu jkun perċettibbli biċ-ċar. 

8. Il-qawwa tad-dawl ta' l-elementi varjabbli li ġejjin għandha tkun tista' tiġi regolata, 
separatament bejniethom, minn żero sal-valur meħtieġ għal skopijiet ta' tħaddim: 

(a) stampa tar-radar; 

(b) ċirki tad-distanza fissi; 

(ċ) ċirki tad-distanza varjabbli; 

(d) gonjometru; 

(e) linja ta' kejl; 

(f) informazzjoni nawtika kif speċifikat fl-Artikolu 3.14(2). 

9. Jekk id-differenza fil-qawwa tad-dawl ta' xi valuri esposti hi biss żgħira u ċ-ċirku tad-
distanza fiss, iċ-ċirku tad-distanza varjabbli u l-linja ta' kejl jistgħu jintfew 
indipendentement wieħed mill-ieħor, jista' jkun hemm erba' kontrolli tad-dawl, wieħed 
għal kull wieħed mill-gruppi ta' valuri li ġejjin: 

(a) stampa tar-radar u sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla; 

(b) ċirki tad-distanza fissi; 

(ċ) ċirki tad-distanza varjabbli; 

d) linja ta' kejl u gonjometru u infromazzjoni nawtika kif speċifikat fl-Artikolu 3.14(2). 
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10. Id-dawl tas-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla għandu jkun jista' jinbidel u m'għandux ikun 
reduċibbli sa żero. 

11. Biex jintefa' s-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla, għandu jkun hemm apparat ta' kontroll li jiġi 
ssettjat mill-ġdid b'mod awtomatiku. 

12. Minn żero, l-istrument ta' kontra l-eki mhux mixtieqa għandhom ikunu jistgħu jiġu 
aġġustati kontinwament. 

Artikolu 4.02 

Stampa fuq l-iskrin 

1. "Stampa tar-radar" tfisser ir-rappreżentazzjoni fuq skala ta' eki tar-radar tal-madwar u ċ-
ċaqliq tagħhom relattiv mal-bastimenti fuq l-iskrin tal-parti tal-wiri b'riżultat ta' rotazzjoni 
waħda ta' l-antenna fejn il-linja tal-karina u s-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla jikkoinċidu l-
ħin kollu. 

2. "Unità tal-wiri" tfisser dik il-parti tat-tagħmir li fiha l-iskrin. 

3. "Skrin" tfisser il-parti b'riflessjoni baxxa ta' l-unità tal-wiri li fiha tintwera jew l-istampa 
tar-radar waħidha, jew l-istampa tar-radar flimkien ma' informazzjoni nawtika 
addizzjonali. 

4. "Dijametru effettiv ta' l-istampa tar-radar" tfisser id-dijametru ta' l-ikbar stampa tar-radar 
kompletament ċirkolari li tista' tintwera fil-gonjometru. 

5. "Rappreżentazzjoni raster scan" tfisser ir-rappreżentazzjoni kważi statika ta' l-istampa tar-
radar b'riżultat ta' rotazzjoni kompluta ta' l-antenna, f'forma ta' stampa televiżiva. 

Artikolu 4.03 

Karatteristiċi ta' l-istampa tar-radar 

1. Id-dijametru effettiv ta' l-istampa tar-radar m'għandux ikun anqas minn 270 mm. 

2. Id-dijametru taċ-ċirku tad-distanza ta' barra fil-gradi ta' distanza speċifikati fl-Artikolu 
3.03 għandu jkun mill-anqas 90% tad-dijametru effettiv ta' l-istampa tar-radar. 

3. Għall-gradi ta' distanza kollha, il-posizzjoni ta' l-antenna għandha tkun viżibbli fl-istampa 
tar-radar. 



 

 
13274/05  TS/gc 85 
ANNESS IX DG C III  MT 

Artikolu 4.04 

Kulur ta' l-istampa fuq l-iskrin 

Il-kulur ta' l-istampa fuq l-iskrin għandu jintagħżel fuq il-bażi ta' fatturi fiżjoloġiċi. Jekk diversi 
kuluri jistgħu jkunu riprodotti fuq l-iskrin, l-istampa attwali tar-radar għandha tkun monokromatika. 
Ir-riproduzzjoni ta' kuluri differenti m'għandhiex tirriżulta f'kuluri mħalltin, permezz ta' 
sovraposizzjoni, fl-ebda parti ta' l-iskrin. 

Artikolu 4.05 

Aġġornament u persistenza ta' l-istampa 

1. L-istampa tar-radar murija mill-unità tal-wiri għandha tkun sostitwita minn stampa tar-
radar aġġornata f'2,5 sekondi. 

2. Kull eku fuq l-iskrin għandu jippersisti mill-anqas sakemm issir rotazzjoni ta' l-antenna 
waħda, iżda mhux aktar mill-ħin meħtieġ għal żewġ rotazzjonijiet ta' l-antenna. 

Il-persistenza ta' l-istampa tar-radar tista' tinkiseb permezz ta' żewġ metodi: jew permezz 
ta' wiri kontinwu jew permezz ta' aġġornament perjodiku ta' l-istampa. Dan l-aġġornament 
perjodiku ta' l-istampa għandu jsir b'mhux anqas minn 50Hz. 

3. Id-differenza fil-qawwa tad-dawl bejn il-kitba ta' eku u l-persistenza tagħha matul 
rotazzjoni waħda għandha tkun żgħira kemm jista' jkun. 

Artikolu 4.06 

Linearità ta' l-istampa 

1. L-iżball tal-linearità ta' l-istampa tar-radar m'għandux jeċċedi 5%. 

2. Fid-distanza kollha sa 2 000 m, linja tax-xatt dritt fiss f'distanza ta' 30 m mill-antenna tar-
radar għandha tidher bħala struttura ta' eku mingħajr distorsjonijiet li jidhru. 
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Artikolu 4.07 

Preċiżjoni tal-kejl tad-distanza u ażimut 

1. Id-determinazzjoni tad-distanza lejn objettiv permezz ta' ċirki tad-distanza varjabbli jew 
fissi għandha tkun preċiża għal ± 10 m jew ± 1,5%, skond liema hu l-ikbar. 

2. Il-valur angolari tal-kejl ta' oġġett m'għandux ikun differenti b'aktar minn grad mill-valur 
reali. 

Artikolu 4.08 

Karatteristiċi ta' l-antenni u ta' l-ispektrum ta' emissjoni 

1. Is-sistema ta' tħaddim ta' l-antenna u l-antenna għandhom ikunu tali li jippermettu tħaddim 
korrett f'veloċità tar-riħ sa 100 km fis-siegħa. 

2. Is-sistema ta' tħaddim ta' l-antenna għandu jkollha swiċċ ta' sigurtà li permezz tiegħu it-
trasmitittur u l-apparat li jdawwar l-antenna jkunu jistgħu jintfew. 

3. L-iskema tar-radjazzjoni orizzontali ta' l-antenna, imkejjla f'direzzjoni waħda, għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) -3 dB, wisa' tal-lobu prinċipali: massimu ta' 1.2 grad; 

(b) -20 dB, wisa' tal-lobu prinċipali: massimu ta' 3,0 grad; 

(ċ) tnaqqis ta' ± 10 gradi tal-lobu sekondarju madwar il-lobu prinċipali: mill-anqas -25 
dB; 

(d) tnaqqis ta' barra minn ± 10 gradi tal-lobu sekondarju madwar il-lobu prinċipali: mill-
anqas -32 dB. 
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4. L-iskema tar-radjazzjoni vertikali ta' l-antenna, imkejjla f'direzzjoni waħda, għandha 
tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin: 

(a) -3 dB, wisa' tal-lobu prinċipali: massimu ta' 30 grad; 

(b) il-massimu tal-lobu prinċipali għandu jkun fil-linja orizzontali; 

(ċ) tnaqqis tal-lobu sekondarju: mill-anqas -25 dB. 

5. L-enerġija irradjata ta' frekwenza għolja għandha tkun polarizzata b'mod orizzontali. 

6. Il-frekwenza ta' tħaddim tat-tagħmir għandha tkun f'kamp aktar minn 9 GHZ li jingħata lit-
tagħmir tan-navigazzjoni bir-radar mir-Regolamenti tar-Radju ITU applikabbli. 

7. L-ispektrum tal-frekwenza ta' l-enerġija ta' frekwenza għolja irradjata mill-antenna għandu 
jkun konformi mar-Regolamenti tar-Radju ITU. 
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Kapitolu 5 

Ħtiġiet tat-testijiet u metodi tat-testijiet għat-tagħmir tar-radar 

Artikolu 5.01 

Sigurtà, kapaċità ta' tagħbija u diffużjoni ta' interferenza 

Provvista ta' l-enerġija, sigurtà, interferenza reċiproka ta' tagħmir li jinsab abbord il-bastiment, 
distanza ta' sigurtà tal-boxxla, reżistenza għal influwenzi klimatiċi, robustezza mekkanika, impatt 
ambjentali u emissjoni tal-ħoss li jinstema' għandhom ikunu ttestjati skond il-pubblikazzjoni IEC 
945 "Ħtiġiet Ġenerali għat-Tagħmir tan-Navigazzjoni bil-Baħar". 

Artikolu 5.02 

Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 

1. Emissjonijiet artifiċjali għandhom ikunu mkejjla skond il-pubblikazzjoni IEC 945 
"Interferenza tat-Tagħmir tan-Navigazzjoni bil-Baħar" fil-kamp tal-frekwenza ta' 30 sa 2 
000 MHz. 

Ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 2.02 (1) għandhom ikunu sodisfatti. 

2. Ir-rekwiżiti ta' kompatibilità elettromanjetika ta’ l-Artikolu 2.02 (2) għandhom ikunu 
sodisfatti. 

Artikolu 5.03 

Proċedura tat-test 

1. Il-kamp tat-testijiet muri fl-Appendiċi 2 għall-ittestjar tat-tagħmir tar-radar għandu jiġi 
rranġat fuq wiċċ ta' l-ilma kalm twil mill-anqas 1,5 km u wiesa' 0,3 km, jew fuq art li 
għandha proprjetajiet ta' riflessjoni ekwivalenti. 

2. Riflettur standard għandu jkun riflettur tar-radar li, b'wavelength ta' 3.2 cm, jkollu cross-
section tar-radar ekwivalenti ta' 10m2. 



 

 
13274/05  TS/gc 89 
ANNESS IX DG C III  MT 

Il-cross-section tar-radar ekwivalenti (sigma) ta' riflettur tar-radar bi tliet linji b'uċuħ 
triangolari għall-frekwenza ta' 9GHz (3.2 cm) għandu jkun ikkalkolat skond il-formula li 
ġejja: 

 4 · π · a4 

 σ = _________ 

 3 · 0,032² 

a = it-tul tat-tarf f' m 

Għal riflettur standard b'uċuħ triangolari, it-tul tal-ġenb hu a = 0,222 m. 

Id-dimensjonijiet tar-rifletturi użati għall-ittestjar tal-kamp u d-diskriminazzjoni ta' 
wavelength ta' 3,2 cm għandhom ikunu użati meta t-tagħmir tar-radar li jkun qiegħed jiġi 
ttestjat jkollu wavelength mhux ta' 3,2 cm. 

3. Rifletturi standard għandhom jitqiegħdu f'distanzi ta' 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 
m, 800 m, 1 170 m, 1 185 m u 1 200 m mill-posizzjoni ta' l-antenna. 

Minbarra r-riflettur standard f'85m, rifletturi standard għandhom jitqiegħdu f'distanza ta' 5 
m fuq iż-żewġ naħat, f'angoli ta' 90 grad mal-linja ta' kejl. 

Minbarra r-riflettur standard f'300 m, riflettur bi cross-section tar-radar ekwivalenti ta' 
300m2 għandu jitqiegħed f'distanza ta' 18 m, f'angoli ta' 90 grad mal-linja ta' kejl. 

Rifletturi oħra bi cross-section tar-radar ekwivalenti ta' 1 m2 u 1000 m2 għandhom 
jitqiegħdu f'angolu ażimutali ta' mill-anqas 15 -il grad wieħed ma' l-ieħor, bl-istess distanza 
ta' 300 m mill-antenna. 

Minbarra r-riflettur standard f'1 200 m, rifletturi standard u rifletturi bi cross-section tar-
radar ekwivalenti ta' 1m2 għandu jitqiegħed f'distanza ta' 30 m fuq iż-żewġ naħat, f'angoli 
ta' 90 grad mal-linja ta' kejl. 



 

 
13274/05  TS/gc 90 
ANNESS IX DG C III  MT 

4. It-tagħmir tar-radar għandu jkun irregolat biex jikseb l-aħjar kwalità ta' l-istampa. Il-
gwadan jista' jkun irregolat b'tali mod li, fiż-żona immedjatament lil hinn mill-kamp ta' 
tħaddim ta' l-apparat ta' kontroll ta' l-eki mhux mixtieqa, il-ħoss ma jkunx jista' jibqa' 
jidher. 

L-apparat ta' kontroll għas-soppressjoni ta' l-eki mhux mixtieqa mill-baħar (STC) għandu 
jkun issettjat fuq il-minimi, filwaqt li l-apparat ta' kontroll għas-soppressjoni l-eki mhux 
mixtieqa mix-xita (FTC) għandu jkun mitfi. 

L-apparati ta' kontroll kollha li jinfluwenza il-kwalità ta' l-istampa m'għandhomx jinbidlu 
għat-tul kollu tat-test b'għoli speċifiku ta' l-antenna u jkunu mwaħħla bil-mod adegwat. 

5. L-antenna għandha tkun issettjata fi kwalunkwe għoli mixtieq bejn 5 u 10 m 'il fuq mill-
wiċċ ta' l-ilma jew ta' l-art. Ir-rifletturi għandhom jitqiegħdu f'dan l-għoli 'l fuq mill-wiċċ 
ta' l-ilma jew ta' l-art sabiex ir-riżultat effettiv tar-radar jikkorrispondi għall-valur 
speċifikat fil-paragrafu 2.  

6. Ir-rifletturi kollha mqiegħda f'kamp magħżul għandhom, fid-distanzi kollha sa 1 200 m 
inklużi, jidhru fuq l-iskrin fl-istess ħin bħala objettivi separati b'mod ċar, tkun xi tkun il-
posizzjoni ażimutali tal-kamp tat-testijiet b'relazzjoni mas-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla.  

Sinjali mis-sinjali tar-radar kif deskritti fl-Artikolu 3.11 għandhom jintwerew b'mod ċar. 

Ir-rekwiżiti kollha speċifikati f'dawn id-disposizzjonijiet għandhom ikunu sodisfatti f'għoli 
ta' l-antenna bejn 5 u 10 m, fejn l-aġġustament essenzjali ta' l-apparati tal-kontrolli biss 
huma awtorizzati. 
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Artikolu 5.04 

Qisien ta' l-antenna 

Il-karatteristiċi ta' l-antenna għandhom ikunu mkejjla skond il-pubblikazzjoni IEC 936 "Radar 

Abbord". 

 

Appendiċi 1 

Riżoluzzjoni angolari f'distanzi sa 1 200 m, inklużi. 

 

Appendiċi 2 

Kamp ta' ttestjar għad-determinazzjoni tar-riżoluzzjoni tat-tagħmir tar-radar 



 

 
13274/05  TS/gc 92 
ANNESS IX DG C III  MT 

Parti IV 

Ħtiġiet minimi u kondizzjonijiet għall-ittestjar 

 għal indikaturi tar-rata tad-dawran 

 użati f'bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni 

Kapitolu  1: Ġenerali 
Artikolu 1.01 Kamp ta' applikazzjoni 
Artikolu 1.02 Għan ta' l-indikatur tar-rata tad-dawran 
Artikolu 1.03 Test ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.04 Applikazzjoni għall-ittestjar ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.05 Approvazzjoni skond it-tip 
Artikolu 1.06 Immarkar tat-tagħmir u n-numru ta' approvazzjoni 
Artikolu 1.07 Dikjarazzjoni tal-manifattur 
Artikolu 1.08 Modifiki għal tagħmir approvat 
 
Kapitolu  2: Ħtiġiet minimi ġenerali għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 
Artikolu 2.01 Kostruzzjoni, disinn 
Artikolu 2.02 Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 
Artikolu 2.03 Tħaddim 
Artikolu 2.04 Istruzzjonijiet tat-tħaddim 
Artikolu 2.05 Installazzjoni u testijiet ta' tħaddim 
 
Kapitolu 3: Ħtiġiet minimi ta' tħaddim għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 
Artikolu 3.01 Kemm l-indikatur tar-rata tad-dawran ikun lest għat-tħaddim 
Artikolu 3.02 Indikazzjoni tar-rata tad-dawran 
Artikolu 3.03 Firxa ta' qisien 
Artikolu 3.04 Preċiżjoni tar-rata tad-dawran indikata 
Artikolu 3.05 Sensittività 
Artikolu 3.06 Monitoraġġ tat-tħaddim 
Artikolu 3.07 Nuqqas ta' sensittività għaċ-ċaqliq normali l-ieħor tal-bastiment 
Artikolu 3.08 Nuqqas ta' sensittività għall-kampijiet manjetiċi 
Artikolu 3.09 Indikaturi sekondarji  
 
Kapitolu 4: Ħtiġiet minimi tekniċi għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 
Artikolu 4.01 Tħaddim 
Artikolu 4.02 Tagħmir li jtaffi (damping devices) 
Artikolu 4.03 Konnessjoni ta' tagħmir addizzjonali 
 
Kapitolu  5:Kondizzjonijiet tat-test u proċeduri għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 
Artikolu 5.01 Sigurtà, kapaċità ta' tagħbija u tixrid ta' interferenza 
Artikolu 5.02 Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 
Artikolu 5.03 Proċedura tat-test 

Appendiċi: Tolleranzi massimi għall-iżbalji ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran 
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Kapitolu 1 

ĠENERALI 

Artikolu 1.01 

Kamp ta' applikazzjoni 

Dawn id-disposizzjonijiet jistabbilixxu l-ħtieġiet minimi tekniċi u ta' tħaddim għall-indikaturi tar-
rata tad-dawran użati f'bastimenti ta' passaġġi fuq l-ilma interni kif ukoll ir-rekwiżiti għall-ittestjar 
tal-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti minimi.  

Artikolu 1.02 

Għan ta' l-indikatur tar-rata tad-dawran 

L-indikatur tar-rata tad-dawran hu maħsub biex jiffaċilita n-navigazzjoni bir-radar, u biex ikejjel u 
jindika r-rata tad-dawran tal-bastiment għal fuq in-naħa tal-port u n-naħa tal-bastiment. 

Artikolu 1.03 

Test ta' approvazzjoni 

L-indikaturi tar-rata tad-dawran ma jistgħux jkunu installati abbord sakemm ma jkunx ġie stabbilit, 
permezz ta' test skond it-tip, li huma jirrispettaw ir-rekwiżiti minimi stabbiliti f'dawn id-
disposizzjonijiet. 

Artikolu 1.04 

Applikazzjoni għall-ittestjar ta' approvazzjoni 

1. Applikazzjonijiet għat-test skond it-tip ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom ikunu 
sottomessi lil awtorità kompetenti ta' l-ittestjar f'wieħed mill-Istati Membri. 

Il-Kumitat għandu jkun infurmat dwar l-awtoritajiet kompetenti ta' l-ittestjar. 
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2. Id-dokumenti li ġejjin għandhom jakkumpanjaw kull applikazzjoni: 

(a) żewġ kopji ta' deskrizzjoni teknika dettaljata; 

(b) żewġ settijiet kompluti ta' dokumenti ta' muntaġġ u ta' servizz;  

(ċ)  żewġ kopji ta' manwâl ta' tħaddim. 

3. Permezz ta' testijiet, l-applikant għandu jistabbilixxi jew jitlob li jiġi stabbilit li t-tagħmir 
tar-radar jissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' dawn id-disposizzjonijiet. 

Ir-riżultati tat-test u r-rapporti tal-qisien għandhom ikunu mehmuża ma' l-applikazzjoni. 

Dawn id-dokumenti u l-informazzjoni miskuba matul il-fażi ta' ttestjar għandhom 
jinżammu mill-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti. 

4. Għal għanijiet ta' ttestjar ta' l-approvazzjoni, "applikant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika 
jew ġuridika li taħt isimha, trademark jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni, it-tagħmir 
sottomess għall-ittestjar hu manifatturat jew kummerċjalizzat. 

Artikolu 1.05 

Approvazzjoni skond it-tip 

1. Jekk it-tagħmir jgħaddi mit-test skond it-tip, l-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti għandha 
toħroġ ċertifikat ta' konformità. 

Jekk it-tagħmir ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi, l-applikant għandu jkun notifikat bil-
miktub dwar ir-raġunijiet tar-rifjut.  

L-approvazzjoni għandha tingħata mill-awtorità kompetenti. 

L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kumitat dwar it-tagħmir li hi tkun approvat.  
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2. Kull awtorità ta' l-ittestjar għandha tkun intitolata biex f'kull ħin tagħżel tagħmir mis-serje 
ta' produzzjoni għall-ispezzjoni. 

Jekk din l-ispezzjoni tikxef xi difetti fit-tagħmir, l-approvazzjoni skond it-tip tista' tkun 
irtirata. 

L-approvazzjoni skond it-tip għandha tkun irtirata mill-awtorità li tkun ħarġitha. 

3. L-approvazzjoni skond it-tip għandha tkun valida għal perijodu ta' 10 snin u għandha tkun 
imġedda fuq talba. 

 

Artikolu 1.06 

Immarkar tat-tagħmir u numru ta' approvazzjoni 

1. Kull komponent tat-tagħmir għandu jkun immarkat b'mod li ma jitħassarx bl-isem tal-
manifattur, it-titlu tal-kummerċ tat-tagħmir, it-tip ta' tagħmir u n-numru tas-serje.  

2. In-numru ta' approvazzjoni maħruġ mill-awtorità kompetenti għandu jitwaħħal b'mod li ma 
jitħassarx fuq l-unità tal-kontroll b'tali mod li jibqa' jidher b'mod ċar wara li t-tagħmir ikun 
ġie installat. 

Komposizzjoni tan-numru ta' approvazzjoni: 

e-NN-NNN 

(e) Unjoni Ewropea 

NN = kodiċi għall-pajjiż ta' approvazzjoni, fejn 

 1 = Il-Ġermanja 23 = Il-Greċja 

 2 = Franza IRL = L-Irlanda 

 3 = L-Italja EST = L-Estonja 
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 4 = L-Olanda CYP = Ċipru 

 5 = L-Isvezja CZE = Ir-Repubblika Ċeka 

 6 = Il-Belġju HUN = L-Ungerija 

 9 = Spanja LVA = Il-Latvia 

11 = Ir-Renju Unit LTU = Il-Litwanja 

12 = L-Awstrija MLT = Malta 

13 = Il-Lussemburgu POL = Il-Polonja 

17 = Il-Finlandja SVK = Is-Slovakkja 

18 = Id- Danimarka SVN = Is-Slovenja 

21 = Il-Portugall  

 

NNN = numru bi tliet figuri, li għandu jkun determinat mill-awtorità kompetenti.) 

3. In-numru ta' approvazzjoni għandu jintuża biss flimkien ma' l-approvazzjoni relatata. 

L-applikant għandu jkun responsabbli milli jipproduċi u jwaħħal in-numru ta' 

approvazzjoni. 

4. L-awtorità kompetenti għandha tinforma immedjatament lill-Kumitat dwar in-numru ta' 

approvazzjoni assenjat.  
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Artikolu 1.07 

Dikjarazzjoni tal-manifattur 

Kull unità ta' tagħmir għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tal-manifattur li tgħid li hi 
tissodisfa r-rekwiżiti minimi prevalenti u li hi identika f'kull rispett għat-tagħmir sottomess għall-
ittestjar.  

 

Artikolu 1.08 

Modifiki għal tagħmir approvat 

1. L-approvazzjoni skond it-tip għandha tiġi rtirata bħala riżultat ta' kwalunkwe modifika 
magħmula għat-tagħmir li jkun diġà ġie approvat. 

Meta xi modifiki jkunu ppjanati, id-dettalji għandhom jintbagħatu bil-miktub lill-awtorità 
ta' l-ittestjar kompetenti.  

2. L-awtorità ta' l-ittestjar kompetenti għandha tiddeċiedi jekk l-approvazzjoni tkunx għada 
tapplika jew jekk hemmx bżonn ta' ispezzjoni jew test skond it-tip ġdid.  Jekk tingħata 
approvazzjoni ġdida, għandu jingħata numru ta' approvazzjoni ġdid. 
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Kapitolu 2 

Ħtiġiet minimi ġenerali għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 

Artikolu 2.01 

Kostruzzjoni, disinn 

1. L-indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom ikunu adatti għat-tħaddim abbord bastimenti ta' 
passaġġi fuq l-ilma interni.  

2. Il-kostruzzjoni u d-disinn tat-tagħmir għandhom ikunu konformi mat-teknoloġija l-aktar 
avvanzata, kemm mekkanikament kif ukoll elettrikament. 

3. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe disposizzjoni speċifika fl-Anness II għal din id-Direttiva jew 
f'dawn id-disposizzjonijiet, ir-rekwiżiti u l-metodi tat-testijiet fil-pubblikazzjoni IEC 945 
"Marine Navigational Equipment General Requirements" għandhom japplikaw għall-
provvista ta' l-enerġija, għas-sigurtà, għall-interferenza reċiproka ta' tagħmir abbord, għad-
distanza ta' protezzjoni tal-boxxla, għar-reżistenza għall-influwenzi klimatiċi, għas-saħħa 
mekkanika, għall-influwenzi ambjentali, għall-emissjoni tal-ħsejjes li jinstemgħu u għall-
immarkar tat-tagħmir. 

Barra minn hekk, it-tagħmir għandu jissodisfa r-rekwiżiti kollha ta' dawn id-
disposizzjonijiet f'temperaturi ta' l-atmosfera bejn 0°C u 40°C. 

 

Artikolu 2.02 

Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 

1. Emissjonijiet artifiċjali 

Fil-firxa ta' frekwenza ta' 30 sa 2000 MHz, il-qawwa tal-kamp ta' l-emissjonijiet artifiċjali 
m'għandhiex teċċedi 500 µV/m. 

Fil-firxa ta' frekwenza ta' 156 sa 165 MHz, 450 sa 470 MHz u 1,53 sa 1,544 GHz il-qawwa tal-
kamp m'għandhiex teċċedi l-valur ta' 15 µV/m. Dawn il-qawwiet tal-kamp għandhom japplikaw 
b'distanza ta' tliet metri mit-tagħmir li jkun qiegħed jiġi ttestjat.  
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2. Kompatibilità elettromanjetika 

It-tagħmir għandu jissodisfa r-rekwiżiti minimi b'enerġija tal-kamp elettromanjetiku sa 15 V/m fil-
viċinanza immedjata tat-tagħmir li jkun qiegħed jiġi ttestjat fil-kamp ta' frekwenza ta' 30 sa 2,000 
MHz. 

Artikolu 2.03 

Tħaddim 

1. It-tagħmir m'għandux ikollu aktar apparati ta' kontroll milli meħtieġa biex hu jaħdem 
b'mod korrett. 

Id-disinn, il-marki u l-manipulazzjoni ta' l-apparati ta' kontroll għandhom ikunu tali biex 
jippermettu tħaddim sempliċi, mhux ambigwu u veloċi. L-arranġamenti tagħhom għandu 
jkun tali biex kemm jista' jkun jipprevjeni żbalji ta' tħaddim. 

Apparati ta' kontroll mhux neċessarji għat-tħaddim normali m'għandhomx ikunu 
immedjatament aċċessibbli. 

2. L-apparati ta' kontroll u l-indikaturi kollha għandu jkollhom simboli u/jew marki bl-Ingliż. 
Is-simboli għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fil-pubblikazzjoni IEC Nru 417. 

Iċ-ċifri u l-ittri kollha għandhom ikunu għolja ta' l-inqas 4 mm. Jekk jista' jintwera li, għal 
raġunijiet tekniċi, ċifri u ittri ta' għoli ta' 4 mm mhumiex possibbli u jekk għal għanijiet ta' 
tħaddim ċifri u ittri iżgħar huma aċċettabbli, għandu jkun permess tnaqqis għal 3 mm. 

3. It-tagħmir għandu jkun imfassal b'tali mod li żbalji tat-tħaddim ma jkunux jistgħu joħolqu 
ħsara. 

4. Xi funzjonijiet li jmorru lil hinn milr-rekwiżiti minimi, bħal faċilitajiet għall-konnessjoni 
ma' tagħmir ieħor, għandhom ikunu pprovduti b'tali mod li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti 
minimi taħt il-kundizzjonijiet kollha. 
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Artikolu 2.04 

Struzzjonijiet tat-tħaddim 

Manwâl ta' tħaddim dettaljat għandu jiġi fornut ma' kull unità. Hu għandu jkun disponibbli bl-
Olandiż, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u għandu jinkludi mill-anqas l-informazzjoni li ġejja: 

(a) l-attivazzjoni u t-tħaddim; 

(b) il-manutenzjoni u l-isservizzjar; 

(ċ) l-istruzzjonijiet ta' sigurtà ġenerali. 

Artikolu 2.05 

Installazzjoni u testijiet ta' tħaddim 

1. L-installazzjoni, is-sostituzzjoni u t-testijiet ta' tħaddim għandhom ikun konformi mal-Parti 
V. 

2. Id-direzzjoni ta' l-installazzjoni fir-rigward tal-linja tal-karina għandha tkun indikata fuq l-
unità tas-sensur ta' l-indikatur tar-rata tad-dawran. Għandhom jingħataw istruzzjonijiet ta' 
installazzjoni sabiex tiġi żgurata l-anqas sensittività possibbli għal movimenti oħra tal-
bastiment. 
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Kapitolu 3 

Ħtiġiet ta' tħaddim minimi għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 

Artikolu 3.01 

Kemm l-indikatur tar-rata tad-dawran ikun lest għat-tħaddim 

1. Minn meta jinxtegħel, l-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jaħdem kompletament fi 
żmien erba' minuti u għandu jaħdem fil-qafas tat-tolleranzi tal-preċiżjoni meħtieġa. 

2. Sinjal ta' twissija għandu jindika li l-indikatur hu mixgħul. L-osservazzjoni u t-tħaddim ta' 
l-indikatur tar-rata ta' dawran għandhom ikunu jistgħu jsiru fl-istess ħin. 

3. Apparati ta' kontroll mill-bogħod mingħajr wajers m'għandhomx ikunu permessi. 

 

Artikolu 3.02 

Indikazzjoni tar-rata tad-dawran 

1. Ir-rata tad-dawran għandha tkun indikata fuq skala lineari gradwali li jkollha punt żero li 
jkun jinsab fin-nofs. Id-direzzjoni u l-livell massimu tar-rata tad-dawran għandhom ikunu 
jistgħu jinqraw bil-preċiżjoni meħtieġa. Indikaturi labra u bar-grafs għandhom ikunu 
permessi. 

2. L-iskala ta' l-indikatur għandu jkun twil mill-anqas 20 cm u tista' tkun ċirkolari jew 
rettilineari. 

Skali ta' għamla rettilineari jistgħu jkunu rranġati b'mod orizzontali biss. 

3. Indikaturi esklussivament diġitali m'għandhomx ikunu permessi. 

 



 

 
13274/05  TS/gc 102 
ANNESS IX DG C III  MT 

Artikolu 3.03 

Firxa ta' qisien 

Indikaturi tar-rata tad-dawran jistgħu jkunu provduti firxa ta' qisien jew aktar. Il-firxiet ta' qisien li 

ġejjin huma rakkomandati: 

30°/minuta 

60°/minuta 

90°/minuta 

180°/minuta 

300°/minuta. 

Artikolu 3.04 

Preċiżjoni tar-rata tad-dawran indikata 

Ir-rata ta' dawran indikata m'għandhiex tkun differenti b'aktar minn 2% mill-valur massimu li jista' 
jitkejjel jew b'aktar minn 10% mill-valur attwali, skond liema jkun l-ikbar (ara l-Appendiċi). 

Artikolu 3.05 

Sensittività 

Il-limitu tat-tħaddim għandu jkun anqas minn jew daqs bidla fil-veloċità angolari ekwivalenti għal 
1% tal-valur indikat. 
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Artikolu 3.06 

Monitoraġġ tat-tħaddim 

1. Jekk l-indikatur tar-rata tad-dawran ma jaħdimx fil-firxa ta' preċiżjoni meħtieġa, dan 
għandu jkun indikat. 

2. Jekk jintuża ġiroskopju, kull nuqqas kritiku fir-rata tar-rotazzjoni tal-ġiroskopju għandu 
jkun senjalat minn indikatur. Nuqqas kritiku fir-rata tar-rotazzjoni tal-ġiroskopju hu 
wieħed li jbaxxi l-preċiżjoni b'10%. 

 

Artikolu 3.07 

Nuqqas ta' sensittività għaċ-ċaqliq normali l-ieħor tal-bastiment 

1. L-irroljar tal-bastiment sa 10° b'rata ta' dawran sa 4° kull sekond m'għandux jagħti lok għal 

żbalji ta' tkejjil akbar mit-tolleranzi stipulati. 

2. Impatti bħal dawk li jiġru matul l-irmiġġ m'għandhomx iwasslu għal żbalji tal-kejl żejda 

tat-tolleranzi stipulati. 

 

Artikolu 3.08 

Nuqqas ta' sensittività għall-kampijiet manjetiċi 

L-indikatur tar-rata tad-dawran m'għandux ikun sensittiv għall-kampijiet manjetiċi li jidhru 

tipikament abbord il-bastiment. 

Artikolu 3.09 

Indikaturi sekondarji  

L-indikaturi sekondarji għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli għall-indikaturi tar-rata tad-

dawran. 
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Kapitolu 4 

Ħtiġiet minimi tekniċi għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 

Artikolu 4.01 

Tħaddim 

1. L-apparati ta' kontroll kollha għandhom ikunu rranġati b'tali mod li matul it-tħaddim 
tagħhom l-ebda informazzjoni ma tiġi mogħttija u n-navigazzjoni bir-radar tibqa' 
kompletament possibbli. 

2. L-apparati kollha ta' kontroll u l-indikaturi għandu jkollhom dawl li ma jgħammix adekwat 
għall-kondizzjonijiet kollha ta' dawl u li jkun regolabbli sa żero permezz ta' apparat ta' 
kontroll indipendenti.  

3. Aġġustament fl-apparat tal-kontroll għandu jkun tali li l-movimenti lejn il-lemin jew 'il fuq 
ikollhom effett pożittiv fuq kemm għandu jkun hemm bdil u l-movimenti lejn ix-xellug 
jew l-isfel ikollhom effett negattiv. 

4. Jekk jintużaw buttuni li jingħafsu, dawn għandhom ikunu jistgħu jinstabu u mħaddma 
b'mess. Meta dawn ma jibqgħux magħfusa, dan għandu jinħass biċ-ċar. 

Artikolu 4.02 

Tagħmir li jtaffi (damping devices) 

1. Is-sistema tas-sensuri għandha tkun imtaffija għal valuri kritiċi. Il-kostant li jtaffi (63% tal-
valur tal-limitu) m'għandux jeċċedi 0,4 sekondi. 

2. L-indikatur għandu jkun imtaffi għal valuri kritiċi. 

Kontrolli biex tiżdied is-sistema li ttaffi għandhom ikunu permessi. 

Il-kostant li jtaffi bl-ebda mod m'għandu jeċċedi l-ħames sekondi. 



 

 
13274/05  TS/gc 105 
ANNESS IX DG C III  MT 

Artikolu 4.03 

Konnessjoni ta' tagħmir addizzjonali 

1. Jekk l-indikatur tar-rata tad-dawran jista' jkun konness ma' indikaturi sekondarji jew 
tagħmir simili, l-indikatur tar-rata tad-dawran għandu jibqa' jista' jintuża bħala sinjal 
elettriku. 

Ir-rata tad-dawran għandha tkompli tkun indikata bl-insulazzjoni b'mod galvaniku u l-
ekwivalenti għal vultaġġ analogu ta' 20mV/grad ± 5% u reżistenza interna massima ta' 100 
ohms. 

Il-polarità għandha tkun pożittiva meta l-bastiment ikun qiegħed idur għal fuq in-naħa u 
negattiva meta jkun qiegħed idur lejn il-port. 

Il-limitu tat-tħaddim m'għandux jeċċedi 0.3°/minuta. 

Żball żero m'għandux jeċċedi 1°/minuta b'temperaturi bejn 0°C sa 40°C 

Bl-indikatur mixgħul u s-sensur mhux espost għall-effetti tal-moviment, il-vultaġġ 
artifiċjali fis-sinjal output imkejjel b'filtru pass-band low-pass ta' 10Hz m'għandux jeċċedi 
l-10mV. 

Is-sinjal tar-rata tad-dawran għandu jasal mingħajr ma jiġi mtaffi b'mod addizzjonali lil 
hinn mil-limiti msemmija fl-Artikolu 4.02(1). 

2. Għandu jiġi pprovdut swiċċ għal allarm estern. Is-swiċċ għandu jkun installat bħala swiċċ 
li jaqta' l-insulazzjoni galvanika għall-indikatur. 

L-allarm estern għandu jinxtegħel permezz ta' għeluq ta' kuntatt: 

(a) jekk l-indikatur tar-rata tad-dawran ikun diskonness; jew 

(b) jekk l-indikatur tar-rata tad-dawran ma jkunx qiegħed jaħdem; jew 

(ċ) jekk l-apparat ta' kontroll tat-tħaddim ikun irreaġixxa bħala riżultat ta' żball eċċessiv 
(Artikolu 3.06). 



 

 
13274/05  TS/gc 106 
ANNESS IX DG C III  MT 

Kapitolu 5 

Kondizzjonijiet tat-test u proċeduri għall-indikaturi tar-rata tad-dawran 

Artikolu 5.01 

Sigurtà, kapaċità ta' tagħbija u tixrid ta' interferenza 

Provvista ta' l-enerġija, sigurtà, interferenza reċiproka ta' tagħmir li abbord il-bastiment, distanza ta' 
sigurtà tal-boxxla, reżistenza għal influwenzi klimatiċi, robustezza mekkanika, impatt ambjentali u 
emissjoni tal-ħoss li jinstema' għandhom ikunu ttestjati skond il-pubblikazzjoni IEC 945 "Ħtiġiet 
Ġenerali għat-Tagħmir tan-Navigazzjoni bil-Baħar". 

Artikolu 5.02 

Emissjonijiet artifiċjali u kompatibilità elettromanjetika 

1. Emissjonijiet artifiċjali għandhom ikunu mkejjla skond il-pubblikazzjoni IEC 945 
"Interferenza tat-Tagħmir tan-Navigazzjoni bil-Baħar" fil-kamp tal-frekwenza ta' 30 sa 2 
000 MHz. 

Ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 2.02 (1) għandhom ikunu sodisfatti. 

2. Ir-rekwiżiti ta' kompatibilità elettromanjetika ta’ l-Artikolu 2.02 (2) għandhom ikunu 
sodisfatti. 

Artikolu 5.03 

Proċedura tat-test 

1. L-indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom jitħaddmu u jkunu ttestjati taħt kondinzzjonijiet 
nominali u estremi ta' tħaddim. F'dan ir-rigward, l-influwenza tal-vultaġġ ta' tħaddim u t-
temperatura ta' l-atmosfera għandhom ikunu ttestjati sal-valur limitu preskritt. 
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Barra minn hekk, it-trasmittituri tar-radju għandhom jintużaw biex joħolqu kemm jista' 
jkun kampijiet manjetiċi fil-viċinanza ta' l-indikaturi. 

2. Taħt ir-rekwiżiti deskritti fil-paragrafu 1, żbalji ta' l-indikatur għandhom jibqgħu fit-
tolleranzi indikati fl-Appendiċi. 

Ir-rekwiżiti l-oħra kollha għandhom ikunu sodisfatti. 
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Appendiċi 

Figura 1: Tolleranzi massimi għall-iżbalji ta' indikazzjoni ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran 

 



 

 
13274/05  TS/gc 109 
ANNESS IX DG C III  MT 

Parti V 

Ħtiġiet għal testijiet ta' installazzjoni u prestazzjoni għal tagħmir tar-

radar u indikaturi tar-rata tad-dawran użati f'bastimenti tal-passaġġi 

fuq l-ilma interni 

Werrej 

Artikolu 1 Kamp ta' applikazzjoni 

Artikolu 2 Approvazzjoni tat-tagħmir 

Artikolu 3 Ditti speċjalizzati approvati 

Artikolu 4 Ħtiġiet għall-impjant ta' l-enerġija abbord 

Artikolu 5 Installazzjoni ta' l-antenna tar-radar 

Artikolu 6 Installazzjoni ta' l-unità tal-wiri u ta' l-unità tal-kontroll 

Artikolu 7 Installazzjoni ta' l-indikatur tar-rata tad-dawran 

Artikolu 8 Installazzjoni ta' sensor tal-posizzjoni 

Artikolu 9 Test ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni 

Artikolu 10 Ċertifikat ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni  

Appendiċi  

Mudell ta' ċertifikat ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni tat-tagħmir tar-radar u l-
indikaturi tar-rata tad-dawran 
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Artikolu 1 

Kamp ta' applikazzjoni 

L-objettiv ta' dawn ir-rekwiżiti hu li jiżgura li fl-interess tas-sigurtà u n-navigazzjoni ordnata bir-
radar fuq passaġġi ta' l-ilma interni fil-Komunità, tagħmir tan-navigazzjoni bir-radar u indikaturi 
tar-rata tad-dawran ikunu installati skond l-istandards tekniċi u ergonomiċi ottimali u li l-
installazzjoni tkun segwita minn test tal-prestazzjoni. Tagħmir ECDIS intern li jista' jintuża bil-mod 
tan-navigazzjoni jgħodd bħala tagħmir tan-navigazzjoni bir-radar fis-sens ta' dawn id-
disposizzjonijiet. 

Artikolu 2 

Approvazzjoni tat-tagħmir 

Għal navigazzjoni bir-radar fuq passaġġi ta' l-ilma interni fil-Komunità, tagħmir approvat skond id-
disposizzjonijiet applikabbli ma' din id-Direttiva jew tal-Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni 
fuq ir-Rhine biss jistgħu jintużaw, u jridu jġorru numru ta' approvazzjoni li jkun awtorizzat għall-
installazzjoni.  

Artikolu 3 

Ditti speċjalizzati approvati 

1. L-installazzjoni, is-sostituzzjoni, it-tiswija jew il-manutenzjoni tat-tagħmir tar-radar u ta' l-
indikaturi tar-rata tad-dawran għandhom jitwettqu biss minn ditti speċjalizzati approvati 
mill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 1. 

2. L-approvazzjoni tista' tingħata mill-awtorità kompetenti għal perijodu limitat u tista' tiġi 
rtirata mill-awtorità kompetenti fi kwalunkwe ħin jekk il-kondizzjonijiet fl-Artikolu 1 ma 
jibqgħux ikunu sodisfatti.  

3. L-awtorità kompetenti għandha tinforma immedjatament lill-Kumitat dwar id-ditti 
speċjalizzati li hi tkun approvat.  
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Artikolu 4 

Ħtiġiet għall-impjant ta' l-enerġija abbord 

 Il-wajers kollha ta' provvista ta' enerġija kollha tat-tagħmir tar-radar u ta' l-indikaturi tar-rata tad-
dawran għandu jkollhom l-apparat ta' sigurtà separati tagħhom u jekk possibbli jkunu ma jistgħux 
jitħassru. 

Artikolu 5 

Installazzjoni ta' l-antenna tar-radar 

1. L-antenna tar-radar għandha tkun installata l-eqreb possibbli għal-linja tal-pruwa u l-
poppa. M'għandux ikun hemm tfixkil fil-viċinanzi ta' l-antenna li joħloq eki foloz jew 
dellijiet mhux mixtieqa; jekk meħtieġ, l-antenna għandha tkun immuntata fuq il-pruwa. Il-
muntaġġ u t-twaħħil ta' l-antenna tar-radar fil-posizzjoni ta' tħaddim tagħha għandhom 
ikunu stabbli biżżejjed biex jippermettu lit-tagħmir tar-radar jaħdem fil-limiti ta' preċiżjoni 
mitluba. 

2. Wara li l-iżball angolari fil-muntaġġ ikun ġie korrett u t-tagħmir ikun inxtegħel, id-
differenza bejn is-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla u l-linja tal-pruwa u l-poppa m'għandhiex 
tkun akbar minn grad. 

Artikolu 6 

Installazzjoni ta' l-unità tal-wiri u ta' l-unità tal-kontroll 

1. L-unità tal-wiri u l-unità tal-kontroll għandhom ikunu installati fil-kamra tat-tmunier b'tali 
mod li l-valutazzjoni ta' l-istampa tar-radar u t-tħaddim tat-tagħmir ma jippreżentaw l-ebda 
diffikultà. L-orjentazzjoni ażimutali ta' l-istampa tar-radar għandha tkun skond is-
sitwazzjoni normali ta' l-inħawi. Il-mezzi ta' appoġġ u mensuli li jiċċaqalqu għandhom 
jinbnew b'tali mod li jistgħu jkunu msakkra f'kull posizzjoni ħielsa minn kwalunkwe 
vibrazzjoni. 

2. Matul in-navigazzjoni bir-radar, dawl artifiċjali m'għandux ikun rifless fid-direzzjoni ta' l-
operatur tar-radar. 



 

 
13274/05  TS/gc 112 
ANNESS IX DG C III  MT 

3. Meta l-unità tal-kontroll ma tkunx parti mill-unità tal-wiri, hi għandha titqiegħed f'post 
magħluq sa metru 'l bogħod mill-unità tal-wiri.  Apparati ta' kontroll mill-bogħod mingħajr 
wajers m'għandhomx ikunu permessi. 

4. Jekk jiġu installati indikaturi sekondarji, huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 
japplikaw għat-tagħmir tan-navigazzjoni bir-radar. 

 

Artikolu 7 

Installazzjoni ta' l-indikatur tar-rata tad-dawran 

1. Is-sistema tas-sensuri għandha tkun installata l-aktar imbiegħda possibbli f'nofs il-
bastiment, orizzontali u allinjata mal-linja tal-pruwa u l-poppa tal-bastiment. Il-post ta' l-
installazzjoni għandu jkun kemm jista' jkun ħieles mill-vibrazzjoni u jkun suxxettibbli 
għall-varjazzjonijiet baxxi ta' temperaturi. Jekk possibbli, l-unità ta' l-indikatur għandha 
tkun installata fuq l-unità tar-radar. 

2. Jekk jiġu installati indikaturi sekondarji, huma għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li 
japplikaw għall-indikaturi tar-rata tad-dawran. 

 

Artikolu 8 

Installazzjoni tas-sensur tal-posizzjoni 

Is-sensur tal-posizzjoni (eż. antenna DGPS) għandu jkun installat b'tali mod li jiżgura li hu jaħdem 
bl-akbar grad ta' preċiżjoni possibbli u li ma jkunx milqut ħażin minn sovrastrutturi u tagħmir ta' 
trasmissjoni abbord il-bastiment. 
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Artikolu 9 

Test ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni 

Qabel ma t-tagħmir jinxtegħel għall-ewwel darba wara l-installazzjoni jew wara tiġdid jew 
estensjonijiet taċ-ċertifikat ta' navigabilità tal-bastiment (ħlief skond l-Artikolu 2.09(2) ta' l-Anness 
II) kif ukoll wara kull modifika tal-bastiment li tista' taffettwa l-kondizzjonijiet ta' tħaddim tat-
tagħmir, test ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni għandu jsir mill-awtorità kompetenti jew mid-ditta 
awtorizzata skond l-Artikolu 3. Għal dan l-għan, il-kondizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu 
sodisfatti: 

(a) il-provvista ta' l-enerġija għandu jkollha apparat ta' sigurtà separat; 

(b) il-vultaġġ ta' tħaddim għandu jkun sat-tolleranza (Artikolu 2.01 tar-rekwiżiti minimi u 

kondizzjonijiet għall-ittestjar għat-tagħmir tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran użati 

f'bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni"); 

(ċ) il-wajers u l-installazzjoni għandhom jissodisfaw id-disposizzjonijiet ta' l-Anness II għal 

din id-Direttiva, u jekk meħtieġ, ta' l-ADNR; 

(d) in-numru tar-rotazzjonijiet ta' l-antenna għandu jkun mill-anqas 24 kull minuta; 

(e) m'għandu jkun hemm l-ebda ostruzzjoni fil-viċinanza ta' l-antenna li tfixkel in-

navigazzjoni; 

(f) l-iswiċċ ta' sigurtà ta' l-antenna għandu jkun jaħdem tajjeb; 

(g) l-arranġament ta' l-unitajiet tal-wiri, ta' l-indikaturi tar-rata tad-dawran u l-unitajiet tal-

kontroll għandu jkun ergonomiku u faċli biex jintuża; 

(h) is-sinjal li juri l-pruwa fil-boxxla tat-tagħmir tar-radar m'għandux jiddevja b'aktar minn 

grad mil-linja tal-pruwa u l-poppa; 

(i) il-preċiżjoni tal-firxa u l-unitajiet ażimutali għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti (kejl b'użu 

ta' miri magħrufa); 

(j) linearità f'firxiet qosra għandha tkun korretta (imbuttar u tiġbid); 
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(k) il-firxa minima irrapreżentata għandha tkun ta' 15-il metru jew anqas; 

(l) iċ-ċentru ta' l-istampa għandu jkun viżibbli u d-dijametru tagħha m'għandux jeċċedi 1 mm; 

(m)  Eki foloz maħluqa minn riflessjonijiet u dellijiet mhux mixtieqa fuq is-sinjal li juri l-

pruwa fil-boxxla m'għandhomx jidhru jew m'għandhomx ifixklu s-sigurtà tan-

navigazzjoni; 

(n) Suppressuri ta' l-eki mhux mixtieqa mill-baħar u mix-xita (Preset STC u FTC) u apparati 

ta' kontroll relatati għandhom jaħdmu b'mod korrett; 

(o) l-aġġustament tal-gwadan għandu jaħdem kif suppost; 

(p) il-fokus u d-definizzjoni ta' l-istampa għandhom ikunu korretti; 

(q) id-direzzjoni tad-dawran tal-bastiment għandha tkun kif indikata fuq l-indikatur tar-rata 

tad-dawran u l-posizzjoni żero tan-navigazzjoni dritta bil-quddiem għandha tkun korretta; 

(r) it-tagħmir tar-radar m'għandux ikun sensittiv għat-trasmissjonijiet mit-tagħmir tar-radju 

tal-bastiment jew għal interferenzi minn sorsi oħra abbord; 

(s) it-tagħmir tar-radar u/jew l-indikatur tar-rata tad-dawran m'għandhomx jinterferixxu ma' 

tagħmir ieħor abbord. 

(t) Barra minn hekk, fil-każ ta' tagħmir ECDIS intern: 

(u) L-iżball posizzjonali statistiku li jaffettwa l-karta m'għandux jeċċedi ż-2 m; 

(v) L-iżball ta' l-angolu tal-fażi statistiku li jaffettwa l-karta m'għandux jeċċedi l-grad. 

 

Artikolu 10 

Ċertifikat ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni 

Wara li t-test jintemm b'suċċess skond l-Artikolu 8, l-awtorità kompetenti jew id-ditta approvata 
għandha toħroġ ċertifikat ibbażat fuq il-mudell fl-Appendiċi. Dan iċ-ċertifikat għandu jinżamm 
abbord b'mod permanenti 

Jekk il-kondizzjonijiet tat-test ma jkunux ġew sodisfatti, għandha titfassal lista ta' difetti. 
Kwalunkwe ċertifikat eżistenti għandu jiġi mfassal jew jintbagħat lill-awtorità kompetenti mid-ditta 
approvata. 
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Appendici 

Mudell ta' ċertifikat ta' installazzjoni u ta' prestazzjoni  

għat-tagħmir tar-radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran 

Tip/ Isem tal-bastiment:  

Numru tar-reġistrazzjoni uffiċjali tal-bastiment:  

Sid il-bastiment 

Isem:  

Indirizz:  

Telefon:  

Tagħmir tar-radar Numru  
Nru ta' l-Ordni Denominazzjoni Tip Nru ta' 

approvazzjoni 
Nru tas-serje 

     

Indikaturi tar-rata tad-dawran Numru  
Nru ta' l-Ordni Denominazzjoni Tip Nru ta' 

approvazzjoni 
Nru tas-serje 

     

Dan jiċċertifika li t-tagħmir tar-radar u l-indikatur tar-rata tad-dawran tal-bastiment hawn fuq 
imsemmi jikkonforma mar-rekwiżiti tat-test ta' l-installazzjoni u l-prestazzjoni għat-tagħmir tar-
radar u l-indikaturi tar-rata tad-dawran użati fil-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni. 
 
Ditta approvata 

Isem:  

Indirizz:  

Telefon: 

Timbru  Post  Data  

Firma 

Awtorità ta' approvazzjoni 

Isem:  

Indirizz:  

Telefon:  
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Parti VI 

Mudell ta' Lista ta' Istituti ta' Ittestjar, Tagħmir Approvat u Ditti ta' 

Installazzjoni Approvati  

kif previst mill-Parti IV u l-Parti V. 

 

A. AWTORITAJIET TA' L-ITTESTJAR KOMPETENTI 

bħala segwitu għall- 

Artikolu 1.04 (1) tal-Parti I 
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B. TAGĦMIR TAR-RADAR APPROVAT 

bħala segwitu għall-Artikolu 1.06 (4) tal-Parti IV 

 

Nru Tip  Manifattur  Sid  Data u pajjiż ta' approvazzjoni  Nru ta' approvazzjoni Nru tad-
Dok. 
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Ċ. INDIKATURI TAR-RATA TAD-DAWRAN APPROVATI 

bħala segwitu għall- 

Artikolu 1.06 (4) tal-Parti IV 

 

 Nru  Tip  Manifattur  Sid Data u pajjiż ta' 

approvazzjoni 
 Nru ta' 

approvazzjoni 
Nru tad-Dok. 
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D. DITTI SPEĊJALIZZATI APPROVATI 

GĦALL-INSTALLAZZJONI JEW IS-SOSTITUZZJONI TAT-TAGĦMIR TAR-RADAR U 
L-INDIKATURI TAR-RATA TAD-DAWRAN  

bħala segwitu għall- 

Artikolu 3 tal-Parti V 

 

N.B. L-ittri fil-kolonna 4 jirreferu għad-denominazzjonijiet fil-kolonna 1 tal-punti B (tagħmir tar-
radar) u Ċ (indikaturi tar-rata tad-dawran) ta' hawn fuq. 

 Ditta Indirizz Tipi ta' tagħmir approvat elenkat fil-
kolonna 1 
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I. Introduzzjoni 

 

F'Diċembru 1997 il-Kummissjoni ssottomettiet proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda 

d-Direttiva 82/714/KEE ta’ l-4 ta’ Ottubru 1982 li tistabbilixxi ħtiġiet tekniċi għall-bastimenti 

tal-passaġġi fuq l-ilma nterni. L-għan tal-proposta huwa l-allinjament tal-ħtiġiet Komunitarji 

tekniċi dwar l-istandards avanzati li jirregolaw in-navigazzjoni fuq ir-Rhine bil-ħsieb li tiġi 

stabbilita skema waħda għar-rettikolat sħiħ tal-passaġġi fuq l-ilma Ewropej. 

Fl-20 ta' Ottubru 1998 il-Parlament Ewropew adotta numru ta' emendi fl-ewwel qari. 

Fl-1 ta' Mejju 1999 il-bażi legali ġiet mibdula wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam 

li ntroduċa l-proċedura ta' ko-deċiżjoni għas-settur tat-trasport. Fis-16 ta' Settembru 1999 il-

Parlament Ewropew ikkonferma l-opinjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari. 

Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, il-Kummissjoni ppreżentat proposta emendata f'Lulju 2000, 

magħmula mill-partijiet tal-proposta oriġinali li fiha kienu saru bidliet bħala riżultat ta' l-

emendi mill-Parlament Ewropew. 

Il-ħidma fil-korpi tal-Kunsill dwar din il-proposta baqgħet wieqfa għal żmien twil minħabba 

l-kwistjoni tal-possibbiltà li bastiment b'ċertifikati Komunitarji jingħata permess għal 

navigazzjoni fuq ir-Rhine. Billi taħt ir-regoli stabbiliti mill-Kummissjoni Ċentrali għal 

Navigazzjoni fuq ir-Rhine ('CCNR') tali possibbiltà qabel kienet eskluża, din is-sitwazzjoni 

nbidlet meta is-CCNR adottat modifika ta' l-Att ta' Mannheim (Protokoll Addizzjonali 7) fis-

27 ta' Novembru 2002, bl-introduzzjoni ta' bażi legali għal navigazzjoni fuq ir-Rhine 

b'ċertifikati maħruġa minn korpi minbarra s-CCNR, bħall-Komunità Ewropea. Wara li l-

ħames Stati kollha kontraenti għas-CCNR irratifikaw dan il-Protokoll Addizzjonali, huwa 

daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2004. 
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Minħabba dan l-iżvilupp, sar possibbli li l-eżami tat-test jitkompla u fl-10 ta' Diċembru 2004 

il-Kunsill laħaq ftehim politiku parzjali relatat mal-parti operattiva ta' l-abbozz tad-Direttiva. 

Diversi xhur wara, il-korpi tal-Kunsill kienu f'pożizzjoni li jilħqu ftehim dwar it-test ta' l-

annessi wkoll. 

 

Wara reviżjoni tat-test sħiħ mill-esperti legali-lingwistiċi, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni 

komuni tiegħu fit-23 ta' Frar 2006. Bl-adozzjoni ta' din il-pożizzjoni, il-Kunsill ħa nota b'mod 

xieraq ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. 

 

 Il-Kunsill ħa wkoll nota ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali. 

 

 

II. Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni 

 

Il-Kunsill seta' jaqbel fuq il-linji ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni. Madankollu, fuq xi 

punti, il-Kunsill iddeċieda li jimmodifika t-test, ġeneralment sabiex jagħmlu aktar ċar, aktar 

sempliċi u eħfef biex jiftiehem. 

 

Il-bidla l-aktar importanti hi relatata ma' l-Artikolu 3, dwar l- 'Obbligu li jinġarr ċertifikat'. It-

test ta' dan l-Artikolu, li jipprovdi għall-ekwivalenza ta' ċertifikati Komunitarji għal 

navigazzjoni nterna b'ċertifikati maħruġa mis-CCNR, huwa r-riżultat ta' diskussjonijiet fil-

fond ta' tħejjija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri tas-CCNR. Dan l-Artikolu 

jikkostitwixxi l-pedament tad-Direttiva peress li jiżgura li ċertifikati maħruġa taħt din id-

Direttiva Komunitarja jagħtu drittijiet għal navigazzjoni fuq ir-Rhine ekwivalenti għal dawk 

mogħtija minn ċertifikati maħruġa mis-CCNR. 

 

L-Artikolu 5, dwar 'Ħtiġiet tekniċi addizzjonali jew imnaqqsa għal ċerti żoni', ġie modifikat u 

issa jipprovdi għax-xewqa espressa minn xi Stati Membri li jkollhom il-possibbiltà li ma 

japplikawx id-disposizzjonijiet transitorji mniżżla fil-Kapitolu 24a ta' l-Anness II f'dawk il-

każijiet fejn l-applikazzjoni tagħhom tirriżulta fi tnaqqis ta' standards eżistenti ta' sigurtà 

nazzjonali. 
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Fl-Artikolu 27, dwar 'Destinatarji', it-test ġie modifikat biex jipprevjeni li d-Direttiva tkun 

indirizzata biss lit-13-il Stat Membru li għandhom passaġġi fuq l-ilma nterni kif imsemmi fl-

Artikolu 1(1). 

 

Fid-dawl tal-progrss tekniku u l-iżvilupp li rriżultaw mill-ħidma ta' organizzazzjonijiet 

internazzjonali oħra, b'mod partikolari dik tas-CCNR, l-anessi voluminużi ġew kollha 

abbozzati mill-gdid fi grupp ta' esperti li jinvolvi kemm esperti mill-Komunità u l-Istati 

Membri tagħha kif ukoll esperti mis-CCNR u l-Istati Membri tagħha. Matul din il-proċedura, 

tliet annessi ġodda - innumerati attwalment 7, 8 u 9 - iddaħħlu fit-test. 

 

 

III. Emendi mill-Parlament Ewropew 

 

Fil-proposta emendata tagħha, il-Kummissjoni aċċettat għal kollox kważi l-emendi kollha 

adottati mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari; ara l-memorandum ta' spjegazzjoni għal din 

il-proposta emendata, paġni 2 u 3. 

 

Il-Kunsill, li wettaq il-ħidma tiegħu abbażi tal-proposta emendata tal-Kummissjoni, segwa 

b'mod sħiħ il-linja ta' l-approċċ tal-Kummissjoni u għalhekk ħa l-istess pożizzjoni pożittiva 

bħall-Kummissjoni fir-rigward ta' l-emendi mill-Parlament Ewropew. 

  

 

IV. Konklużjoni 

 

Il-Kunsill jikkunsidra li t-test tal-pożizzjoni komuni tiegħu huwa xieraq u bbilanċjat. Fir-

rigward ta’ l-emendi proposti mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari, il-Kunsill josserva li 

dawn l-emendi ġew aċċettati kważi għal kollox, soġġetti għal ftit irfinar. Il-Kunsill għalhekk 

iqis li t-test tal-pożizzjoni komuni tiegħu jiżgura li l-għan mixtieq mill-emendi tal-Parlament 

ser jintlaħaq. 

 

_________________ 
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NOTA PUNT "I/A" 
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
lil: COREPER/KUNSILL 
Nru Cion prop.: 13617/97 TRANS 187 
Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 82/714/KEE ta' l-4 ta' 

Ottubru 1982 li tistabbilixxi ħtiġiet tekniċi għal bastimenti ta' passaġġi ta' l-ilma 
interni [l-ewwel qari] 
− Adozzjoni (LA + S) 
 (a) tal-pożizzjoni komuni 
 (b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill 
− Dikjarazzjonijiet 

 
Dikjarazzjoni unilaterali mill-Kummissjoni 

 
Fl-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti, il-Kummissjoni timpenja ruħha għall-kooperazzjoni 
mill-qrib mas-CCNR, kemm fir-rigward ta' l-adattament ta' l-annessi kif ukoll fir-rigward ta' l-
applikazzjoni tad-Direttiva mill-Istati Membri, u li tieħu kont ta' l-inizjattivi kollha meħuda mis-
CCNR f'dan ir-rigward. 

 
Dikjarazzjoni Unilaterali mill-Ġermanja 

 
B'referenza għad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 20 tad-Direttiva proposta, il-Gvern 
tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja jieħu dik id-dikjarazzjoni fis-sens ta' l-applikazzjoni tal-
ftehim ta' kooperazzjoni tat-3 ta' Marzu 2003 bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni 
Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine. 
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1997/0335 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a Directive of the European 
Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway 

vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC  

1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the EP and the Council 
(document COM(1997) 644 final – 1997/0335 (COD): 

 
9 December 1997 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

 
25 March 1998 

Date of the opinion of the European Parliament, first reading: 20 October 1998 

Change of the legal basis following the entry into force of the 
Treaty of Amsterdam introducing the co-decision procedure for the 
transport sector: 

 
 
1 May 1999 

Date of the confirmation of the European Parliament’s opinion 
adopted at first reading: 

 
16 September 1999 

Date of transmission of the amended proposal 
(document COM(2000) 419 final): 

 
19 July 2000 

Date of the partial political agreement of the Council relating to the 
operative part of the draft Directive: 

 
9 December 2004 

Date of adoption of the common position (by unanimity): 23 February 2006 

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

The Commission amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council amending Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical 
requirements for inland waterway vessels aims at aligning the Community technical 
requirements on the advanced standards governing navigation of the Rhine with a view to 
establishing a single scheme for the entire network of European waterways. It should also 
facilitate the adaptation of these technical requirements in the future, by way of a comitology 
procedure, in the light of technical progress and of developments arising from the work of 
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other international organisations, in particular that of the Central Commission for Navigation 
on the Rhine (CCNR). 

The internal market and the development of free inland navigation on all waterways in the EU 
require the harmonisation or alignment of technical and safety requirements according to the 
highest standards. This will further both the free movement of goods and high safety, 
environmental and social standards. At the same time the harmonisation of technical 
requirements and the mutual recognition of certificates will improve the conditions for fair 
competition and establish a genuine level playing field in inland waterway transport in the 
single market. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

Between 1999 and 2004, discussions in the Council remained at a standstill because of the 
question of the possibility of admitting craft with Community certificates to navigation on the 
Rhine. Whereas the Revised Convention for Navigation on the Rhine did previously not allow 
the recognition of certificates which were not issued by the Rhine riparian countries and 
Belgium, this situation changed with the adoption and entry into force (on 1 December 2004) 
of Additional Protocol No. 7 to the abovementioned Convention. Once a legal basis for the 
recognition of certificates delivered by bodies other than the Rhine riparian countries and 
Belgium had been established, the Council was able to reach partial political agreement on the 
operative part of the draft Directive, and several months later also on the text of the annexes.  

The Council has agreed on the main lines of the Commission proposal, while slightly 
modifying the text of some articles either for clarification purposes or in order to 
accommodate concerns brought forward by certain Member States. The Commission is of the 
opinion that these amendments do not alter the objectives of its proposal. 

This Common Position text does not only constitute the current Council position, but also 
incorporates almost all of Parliament’s amendments in first reading.  

Most of these changes are formal, sometimes leading to a replacement of words, phrases, 
paragraphs or articles. For example, Parliament’s amendment to replace a fixed date on which 
Member States must implement the provisions necessary to comply with the Directive by a 
definition of this date in relation to the day of publication has been taken up. To this end, a 
reference to the entry into force of the Directive has been inserted in Articles 3 (1) a), 5 (5) a), 
8 (1) and (2), 13 (2) and (3), 22, 23 and 25, as well as in the Annexes.  

Given that technical progress and developments arising from the work of other international 
organisations, namely the CCNR, did not come to a halt during the “hibernation” of the 
Directive, a Joint Working Group of Experts from EU Member States, the CCNR and the 
European Commission has worked continuously since 2002 in order to adapt the voluminous 
technical annexes of the Directive. During this procedure, three new annexes – currently 
numbered 7, 8 and 9 – were inserted in the text. The Council has integrated the result of these 
works in the Common Position.  

The Council has also accepted Parliament’s amendment, taken up by the amended 
Commission proposal, to insert a reference to passenger sailing vessels in the list of 
definitions (Annex II, Part I, Chapter 1, Article 1.01, section 19). In addition, a new chapter 
on passenger sailing vessels (Annex II, Part II, Chapter 15a), elaborated by the 
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abovementioned expert group, has been added to Annex II of the Directive. 

The number of changes which the Council has introduced is limited and the changes can be 
deemed to be in line with the objectives of the original Commission proposal and its amended 
proposal. 

(1) The most important change relates to Article 3, concerning the “Obligation to carry 
a certificate”. The text of this Article, which provides for the equivalency between 
the technical requirements as defined in Annex II of the Directive and the technical 
requirements laid down in application of the Revised Convention for Navigation on 
the Rhine, is the result of in-depth preparative discussions between the European 
Commission and the EU Member States which are members of the CCNR. This 
Article constitutes the cornerstone of the Directive, because it ensures that 
certificates issued under this Community Directive give rights to navigation on the 
Rhine equivalent to those given by certificates issued by the Rhine riparian countries 
and Belgium.  

(2) The Commission can support the amendment of Article 5, concerning “Additional or 
reduced technical requirements for certain zones”, which has been modified in order 
to accommodate the concerns of some Member States to have the possibility to 
disapply the transitional provisions set out in Chapter 24a of Annex II in those cases 
where their application would result in a reduction of existing national safety 
standards. 

(3) Article 19, concerning the “Committee procedure”, has been modified so as to follow 
the general rules for Committee procedures according to Articles 3 and 7 of Decision 
1999/468/EC. 

(4) From a formal point of view, the Council has modified the proposal into a recast 
exercise, replacing the current Directive 82/714/EEC. This means that it also 
contains all Articles of the current Directive which have not been amended, and that 
a new Article 25 concerning the “Repeal of Directive 82/714/EEC” has been added 
to the text. 

(5) In Article 27 new, concerning ”Addressees”, the text was modified so as to provide 
that the Directive is only addressed to those Member States which have inland 
waterways as referred to in Article 1(1). The Commission can accept this limitation. 

4. CONCLUSION 

For the above stated reasons, the Commission considers that the Common Position adopted by 
the Council with unanimity on 23/02/2006 does not alter the aims and approach of its 
proposal and so can support it, all the more because the Common Position takes due account 
of amendments proposed by European Parliament in its first reading and of the amended 
Commission position.  

5. COMMISSION DECLARATION 

The Commission made a unilateral declaration at the occasion of the adoption of the Common 
Position (see Annex I).  
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ANNEX I 

Commission declaration 

When implementing the present Directive, the Commission commits itself to a close 
cooperation with CCNR, both concerning the adaptation of the Annexes and concerning the 
application of the Directive by Member States, and to take into account all initiatives 
undertaken by CCNR in this regard. 
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