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IZENA 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 

KODEA 
IMAR0408 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Hotza eta aire-girotzea 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA368_2: Berotzeko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak (182/2008 EDa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Beroa ekoitzi eta fluido bidez transmititzeko instalazioen muntaketa-, mantentze- eta konponketa-lanak egitea, muntaketa- 
eta mantentze-lanen prozesu eta planen arabera, eskatutako kalitatearekin, indarrean dauden araudia eta erregelamendua 
betez, eta norberaren eta ingurumenaren segurtasuneko baldintzetan. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1156_2: Berotzeko instalazioak muntatzea. 
- UC1157_2: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Elementu bero-eramaile gisa airea, ura, lurruna eta beste fluido batzuk erabiltzeaz gain ohiko energia-iturriak 
(eguzkia, elektrikoa, errekuntza eta abar) erabiltzen dituzten berotze-instalazioen muntaketan eta/edo mantentze-
lanetan diharduten enpresetan, sektore publikoko nahiz pribatukoetan, integratuko da edo autonomo gisa lan egingo 
du profesional honek. Haren jarduera berotze-instalazioen muntaketa- eta mantentze-arloetan kokatzen da, eta 
dagokion agiri profesionala lortzeko araudian jasotako eskakizunak betetzen ditu. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Eraikinetako, zerbitzuetako eta prozesu industrial jarraituetako (sektore elektrikoa salbu) nahiz ekoizpenaren prozesu 
osagarrietako berotze-instalazioak muntatu eta/edo mantentzen dituzten enpresetan egiten du lan. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

7250.1029 Berokuntzako eta ur bero sanitarioko eroanbideen instalatzailea 
7250.1041 Berokuntza-sistemen mekanikari konpontzailea 
7294.1021 Eguzki-energia termikoko sistemen instalatzailea. 
7294.1010 Hoditeria bidezko eguzki-sistemen instalatzailea. 
3139.1067 Aireztatze- eta berokuntza-instalazioetako operadorea 
Beroa ekoizteko ekipoen instalatzaile-muntatzailea. 
Beroa ekoizteko ekipoen mantentzaile-konpontzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1156_2 
Berotzeko instalazioen muntaketa 220 

UF0610: Berotzeko instalazioen 
muntaketaren antolakuntza eta 
exekuzioa 

80 

UF0611: Berotzeko instalazioen 
abiaraztea eta erregulazioa 

80 

UF0612: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa, 
berotzeko instalazioetan 

60 

MF1157_2 
Berotzeko instalazioen mantentze-lanak 

220 

UF0613: Berotzeko instalazioen 
prebentziozko mantentze-lanak. 

80 

UF0614: Berotzeko instalazioen 
mantentze-lan zuzentzaileak. 

80 

UF0612: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa, 
berotzeko instalazioetan 

60 

MP0128 
Berotzeko instalazioen muntaketa- eta 
mantentze-lanetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 500 
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1. gaitasun-atala  
BEROTZEKO INSTALAZIOAK MUNTATZEA 

 

Kodea: UC1156_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Berotzeko instalazioak muntatzea, planoak, eskemak eta espezifikazio teknikoak oinarri hartuz eta muntaketa-
planoei jarraituz, indarrean dagoen araudia betez eta kalitateko, lan-segurtasuneko eta ingurumeneko arauak 
errespetatuz. 

BI1.1 Instalazioaren planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatuz eta jasotako jarraibideei esker, argi eta garbi eta zehatz-
mehatz jakiten da muntaketa nola egin behar den. 

BI1.2 Bero-sorgailuak, elementu eta ekipo osagarriak (ponpak, trukagailuak, balbulak eta abar), ekipo terminalak, erregai-
deposituak, ontziak, biltegiratze-tangak eta beste material batzuk onartzeko orduan, dagokion zerrendan agindutako 
ezaugarriak identifikatzen dira, eta elementu guztien egoera egiaztatzen da. 

BI1.3 Makinen elikatze- eta potentzia-instalazio elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemaren kaxak, ekipoak eta gainerako 
elementuak onartzeko, dagokion zerrendan agindutako ezaugarriak identifikatzen dira eta elementu guztien egoera egiaztatzen 
da. 

BI1.4 Ekipoak kaltetu gabe lekualdatzen eta kokatzen dira, behar diren ainguraketa, garraiobide eta altxatzeko baliabideekin, 
eta segurtasun-baldintzetan. 

BI1.5 Muntaketa-segida planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta ezartzen da, hala eskatzen bada. 

BI1.6 Berotzeko instalazioak honela muntatzen dira: 

- Instalazioa markatu eta marratu egiten da, muntaketari buruzko dokumentazioan ezarritakoaren arabera. 

- Hodietan eta eroanbideetan deformazioak egitea saihesten da, eta egoera ezin hobean daudela egiaztatzen da. 

- Hodien eta eroanbideen pisuari eusteko zehaztutako euskarriak erabiltzen dira, eta haien arteko distantzia 
dokumentazioan ezarritakoa izan dadila zaintzen da. 

- Hodien eta eroanbideen arteko loturak, dilatazio librea ahalbidetzen duten gailuak eta ekipo eta aparatuak lotzeko 
konexioak erraz iristeko moduko lekuetan jartzen dira instalatzeko eta mantentze-lanak egiteko. 

- Euste-grapak zubi termikorik eta ekintza elektrolitikorik ez izateko moduan jartzen dira. 

- Bibrazioen aurkako sistemak jartzen dira, bibraziorik ez transmititzeko. 

- Hodiei eta eroanbideei bero-isolatzaileak jartzen zaizkie, espezifikazioak betetzeko erabili beharreko materialak eta 
neurriak erabiliz. 

- Aginte, kontrol eta babes elektrikoko sistema, koadro, zirkuitu eta ekipoetako osagaiak muntaketari buruzko 
dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betez jartzen eta lerrokatzen dira. 

- Instalazioetako mantentze-, erregulazio- eta kontrol-lanak egitean erraz iristeko moduan instalatzen dira ekipoak, 
aparatuak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak. 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira. 

BI1.7 Eroanbideak marratzean egin beharreko aldaketek zehaztutako sekzioa errespetatzen dute. Karga-galera osagarririk 
eragin gabe egiten dira transformazioak, eta dagokion dokumentazioan erregistratzen dira. 

BI1.8 Instalazioaren isolamendu termikoa zubi termikorik gabe egiten da, lurrunaren etengabeko kondentsazioko gainazal-
barrerarekin, eta espezifikazioak betetzeko material eta neurriekin. 

LB2: Berotzeko instalazioetako aginte, kontrol eta babes elektrikoko elementuak elkarrekin konektatzea, oinarri harturik 
planoak, eskemak, indarrean dagoen araudia eta espezifikazio teknikoak. 

BI2.1 Instalazioaren planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatuz eta jasotako jarraibideei esker, argi eta garbi 
eta zehatz-mehatz jakiten da muntaketa nola egin behar den. 

BI2.2 Elikatze-instalazio elektrikoa eta berotzeko instalazioko elementuak elkarri lotzekoa honela egiten da: 

- Kanalizazio elektrikoa, haien kopurua, sare- eta/edo tentsio-moten eta dimentsioen araberako taldekatzeak, 
muntaketa- eta mantentze-lanen eraginkortasunari erantzuten dioten erregistroen kopurua, konformazioa, 
euspena eta marraketa ezartzen dira, espezifikazio teknikoak errespetatuz. 

- Sekzio espezifikoko eroaleak jartzen dira, isolamenduan eta ezaugarri mekanikoetan kalterik eragin gabe, 
terminal eta konektore egokiak erabiliz, behar den presioan konektatuz, eroaleak koloreen eta/edo 
zenbakiaren bidez identifikatuz eta neurketa-tresna egokiekin haiei behatuz. 

- Gainkargen, zirkuitulabur-korronteen eta isolamendu-akatsen kontrako babesak jartzen dira. 

- Aplikatu beharreko jarraibide teknikoak une oro betetzen dira, ekipoen eskemak eta espezifikazio teknikoak 
interpretatuz. 

- Koadro elektrikoen konexio elektrikoek, kanalizazio elektrikoek, eroaleek eta babesek betetzen dituzte 
ezarritako baldintza tekniko guztiak, bai eta indarrean dauden araudietatik aplikatu beharreko jarraibideak 
ere. 
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- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira. 

BI2.3 Muntaketa-fasean aztertutako proiektu- eta prozedura-aldaketak eta -hobekuntzak erregistratu egiten dira, 
eta haien berri ematen zaio dagokionari. 

LB3: Segurtasunari buruzko eta aurretik hotzean eta presiopean funtzionatzeari buruzko proba partzialak egitea, eta 
berotzeko instalazioetako osagaiak eta sistemak behin betiko martxan jartzen laguntzea, ezarritako funtzionamendu- eta 
segurtasun-baldintzak betez. 

BI3.1 Berotzeko instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, proba hauek egiten dira: 

- Espantsio-, drainatze- eta aireztatze-sistemek eta gainpresiotik babesteko sistemak (segurtasun-balbulak) 
funtzionatzen dutela. 

- Fluidoen zirkuituak ezarritako arau eta prozedurei jarraikiz puzten dira. 

- Presio- eta estankotasun-probak eta dilatazio libreko probak, ezarritako arauei eta prozedurei jarraikiz. 

- Instalazioaren kontrol-sistemek eta bero-sorgailuaren segurtasun-sistemek funtzionatzen dutela, hutsik 
probatzeko ezarritako prozedurak erabiliz. 

- Berotzeko instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, ezarritako arau eta prozeduren arabera. 

- Erregaiaren biltegiratze-mailak neurtzea. 

- Erregaia elikatzeko zirkuituak dagozkion arau eta prozedurei jarraituz funtzionatzen duela. 

- Fluido bero-eramailearen maila neurtzea. 

- Berotzeko instalazioetako osagaien prestazioen eta energia-eraginkortasunen probak egitea indarrean 
dagoen araudiaren arabera, ekipoek ezarritako balioak dituztela egiaztatuz eta balio horiek doituz, ezarritako 
prozeduren arabera. 

BI3.2 Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta 
isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.), ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI3.3 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira probak egitean. 

BI3.4 Egindako proben emaitzak ezarritako euskarrian dokumentatzen dira. 

LB4: Berotzeko instalazioak martxan jartzen laguntzea, indarrean dagoen araudiaren arabera, eta ezarritako baldintzei 
jarraikiz. 

BI4.1 Kontrol-parametroak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz kargatzen dira. 

BI4.2 Instalazioaren funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak (segurtasuneko eta laneko 
termostatoak, pirostatoa, etab.) doitzeko, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 

BI4.3 Berotzeko instalazioak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz jartzen dira 
martxan. 

BI4.4 Berotzeko instalazioaren parametroak (emariak, tenperaturak, presioak, errekuntza-analisia, orekatze 
hidraulikoa eta abar) instalazioa abiarazi ondoren aztertzen dira, eta haiek kontrolatzen eta erregulatzen dituzten 
elementuak doitzen dira, ezarritakoekin bat ez badatoz. 

BI4.5 Berotzeko instalazioak martxan jartzeari buruzko txostena beharrezko informazioarekin, zehaztasunarekin 
eta formatu normalizatuan osatzen da. 

LB5: Enpresaren prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-planaren arabera jardutea, ezarritako neurriak eginez eta 
aplikatuz, eta indarrean dauden araudia eta legedia betez. 

BI5.1 Langileek eta enpresak segurtasun- eta higiene-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak identifikatzea eta 
errespetatzea. 

BI5.2 Jarduera bakoitzerako ekipo eta baliabide egokienak erabiltzea, ondo erabiltzen eta zaintzen direla. 

BI5.3 Lan-eremuko lehen mailako osasun- eta segurtasun-arriskuak identifikatu egiten dira, eta istripurik gerta ez 
dadin behar diren prebentzio-neurriak hartzen dira. 

BI5.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte. 

BI5.5 Larrialdi-egoeretan: 

- Instalazioak modu egokian gelditzen dira, eta eraikinak ezarritako prozedurei jarraituz ebakuatzen dira. 

- Kasu horietan zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 

- Oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea. 
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Lanbide-testuingurua: 
 
Ekoizpen-baliabideak  
Zulatzeko, zerratzeko, trontzatzeko, leuntzeko, hariztatzeko, kurbatzeko, zabaltzeko, ahozabaltzeko eta ebakitzeko 
makina eramangarriak, eta eroanbide-sareak egiteko behar direnak. Soldadura-ekipoa. Planoak eta printzipio-eskemak 
eta -diagramak. Taulak eta abakoak. Elementuen dokumentu teknikoak. Muntaketarako jarraibideak. Arauak eta 
araudiak. Autokontrola. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Berotzeko instalazioak eta sistemak, muntatuta eta martxan. Muntaketaren informazioa. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-planoak. Makinen edo ekipoen espezifikazio teknikoak. Instalazioen araudi espezifikoak, muntaketaren 
historikoak. Muntaketaren eguneraketak eta aldaketak. Suteen aurrean hartu beharreko neurriei buruzko informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 

 

Kodea: UC01157_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Berotzeko instalazioek ondo funtziona dezaten eta haien errendimendu energetiko optimoa kontrolatzeko 
mantentze-lanak egitea, mantentze-lanen plangintzari eta eragiketa-prozesuei jarraituz bai eta fabrikatzailearen arauei 
eta indarrean dagoen araudiari jarraituz ere. 

BI1.1 Berotzeko instalazioaren mantentze-plan prebentibo/zuzentzailea gauzatzean, fabrikatzailearen protokoloak 
eta indarrean dauden arauak betetzen dira, eta egindako esku-hartze zuzentzaile eta prebentibo guztiak idatziz 
jasotzen dira horretarako finkatutako dokumentazioan. 
BI1.2 Bero-sorgailuen elementuak, keak kanporatzeko eroanbideak, trukagailuak, deposituak eta berotzeko 
instalazioaren beste elementu batzuk garbitzeko eragiketak indarrean den araudi espezifikoak ezarritako 
maiztasunaz egiten dira, eta instalazioa ez hondatzeko fabrikatzaileak ezarritako protokoloei jarraituz kasu 
bakoitzari dagozkion prozedurak aplikatzen dira. 
BI1.3 Berotzeko instalazioko legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak behar den 
maiztasunarekin egiten dira, indarrean dagoen araudian ezarritako prozedurak aplikatuz. 
BI1.4 Ekipoen energia-egoera eta -eraginkortasuna zehazteko parametro fisikoak eta elektriko-elektronikoak 
ezarritako prozeduren arabera, indarrean dagoen araudiaren arabera eta segurtasun-baldintzetan neurtzen dira. 
BI1.5 Balbulen eta segurtasun-gailuen egoera berrikusten da, eta egoera onean dauden aztertzen da. 
BI1.6 Sentsore guztien funtzionamendu zuzena egiaztatzen da. 
BI1.7 Fluido bero-eramailearen tenperatura-, presio- eta emari-baldintzak egiaztatzen dira. 
BI1.8 Sistema elektriko-elektronikoak eta erregulazio- eta kontrol-sistemak egiaztatu egiten dira (eroaleen 
jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituen arteko isolamendua eta masa metalikoen artekoa, sentsoreen, 
detektagailuen eta tresneria elektrikoaren egoera, zirkuituen sintomatologia, autodiagnosi-programek ematen 
dituzten datuak, etab.).  
BI1.9 Haizagailuetako eta ponpetako transmisio mekanikoen higadura, tentsioa eta lerrokadura aztertzen dira. 
BI1.10 Higatuta dauden makinen elementuak zer egoeratan eta nola koipeztatuta dauden aztertzen da, berotze-, 
urratze- eta bibrazio-mailari behatuz. 
BI1.11 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak mantentze-lan guztietan betetzen dira. 

LB2: Berotzeko instalazioetako ekipo eta sistemen akatsak eta/edo matxurak kokatzea eta diagnostikatzea, dagokion 
mailan, planoak eta informazio teknikoa erabiliz, eta ezarritako prozedurak aplikatuz. 
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BI2.1 Sistemen egoera, akatsa edo matxura diagnostikatzeko, dokumentazio teknikoa, matxuren parteak eta 
neurketa-ekipo egokiak erabiltzen dira, eta, horri esker, matxura eta haren kausa identifika daitezke ekipo, 
baliabide eta pertsonen segurtasun egokiarekin. 
BI2.2 Beroa sortzeko sistemetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten bidez 
kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen dira (presioak, tenperaturak, 
kontsumoak, emariak, zarata eta bibrazio anormalak, galerak, lasaierak, oszilazioak, organo mugikorren eta 
kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.3 Ekipo terminaletan (erradiadoreen, aerotermoen...) eta elementu eta ekipo osagarrietan (motoponpen, 
balbulen...) akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa 
sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen dira (emariak, fluido bero-eramailearen aldagai 
termodinamikoak, zarata eta bibrazio anormalak, presio-galerak, lasaierak, oszilazioak, organo mugikorren eta 
kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.4 Sistema elektrikoetan eta erregulazio- eta kontrol-sistemetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen dira 
(eroaleen jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituen arteko isolamendua eta masa metalikoen artekoa, 
sentsoreen, detektagailuen eta tresneria elektrikoaren egoera, zirkuituen sintomatologia, autodiagnosi-programek 
ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.5 Matxuratutzat jo den eremuaren edo elementuaren parametro elektrikoen, kontrolen, automatismoen eta 
komunikazio industrialaren egiaztapenak ekipo eta prozedura egokiekin egiten dira, eta zer elementu ordezkatu 
edo konpondu behar den zehazten da. 
BI2.6 Elementuen egoera zehazteko, haien zati funtzional bakoitza begiratzen da, balorazioa egiteko prozedura 
eta baliabide egokiak erabiltzen dira eta emaitzak zehaztasunez jasotzen dira dagokion txostenean. 
BI2.7 Diagnostikoak egiteko lanek ez dituzte eragiten beste matxura edo kalte batzuk, eta zehaztutako epean 
egiten dira. 

LB3: Konponketa-lanak berotzeko instalazioetako elementuak eta ekipo elektromekanikoa ordezkatuz egitea, ezarritako 
prozedurak behar den segurtasunarekin aplikatuz eta araudiak une oro betez. 

BI3.1 Kaltetutako elementua ordezkatzeko, ezarritako desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuari jarraitzen zaio, 
ezarritako kalitate-arauak betez, eta arduratuz konpondu beharreko instalazioaren eremuak betetzen duela 
ekipoen, baliabideen eta pertsonen segurtasun egokia. 
BI3.2 Akoplamendu-gainazalen eta gainazal funtzionalen dimentsio-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta ordezko 
pieza bakoitzari dagozkion espezifikazio teknikoak egiaztatzen dira agindutako muntaketa-doikuntzen baldintzak 
lortzeko. 
BI3.3 Segurtasun- eta funtzionalitate-probak egiten dira, eta sistemak birdoitu eta ikusitako disfuntzioak zuzentzen 
dira, ezarritako prozedurei jarraikiz, eta egiaztatuz multzoaren funtzionalitatea itzultzen dela eta emaitzak 
beharrezko zehaztasunarekin jasotzen direla dagokion txostenean. 
BI3.4 Konponketa-lanek ez dituzte eragiten beste matxura edo kalte batzuk, eta aurreikusitako epean eta 
kalitatearekin egiten dira. 
BI3.5 Lan-parteak bete eta izapidetu egiten dira, eta historia-bankua eguneratua izaten da. 
BI3.6 Esku-hartzeak egitean pertsonen eta ekipoen segurtasuna bermatzen da, behar diren neurriak hartuz. 

LB4: Enpresaren laneko arriskuen prebentzio-planaren arabera jardutea, ekintza prebentiboak nahiz zuzentzaileak nahiz 
larrialdietakoak gauzatuz eta ezarritako neurriak eta indarrean dauden araudia eta legedia aplikatuz. 

BI4.1 Langileek eta enpresak segurtasun- eta higiene-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak identifikatzea eta 
errespetatzea. 
BI4.2 Jarduera bakoitzerako segurtasun-ekipo eta -baliabide egokienak identifikatu eta erabiltzea, ondo erabiliz eta 
zainduz. 
BI4.3 Lan-eremuko lehen mailako osasun- eta segurtasun-arriskuak identifikatu egiten dira, eta istripurik gerta ez 
dadin behar diren prebentzio-neurriak hartzen dira. 
BI4.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte. 
BI4.5 Antzemandako disfuntzioen eta kasu arriskutsuen berri ematen zaio berehala dagokion arduradunari. 
BI4.6 Larrialdi-egoeretan: 

- Instalazioak modu egokian gelditzen dira, eta eraikinak ezarritako prozedurei jarraituz ebakuatzen dira. 
- Kasu hauetan, zeregin espezifikoen ardura duten pertsonak identifikatzen dira. 
- Oinarrizko osasun-neurriak eta lehen osasun-laguntzarako teknikak beharraren arabera aplikatzen dira. 
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Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Diagnostiko- eta neurketa-ekipoak. Neurgailua eta/edo polimetroa. Eskuzko elektrizitate- eta elektronika-erreminta. 
Egiaztatze-ekipoak eta isolamendu-testak. Programazio-terminala. Ordenagailua. Soldadura-ekipoa. Planoak. Printzipio-
eskemak eta -diagramak. Taulak eta abakoak. Elementuen dokumentu teknikoak. Zerbitzuaren eta erabileraren 
eskuliburuak. Fabrikatzailearen espezifikazioak. Funtzionamendu-jarraibideak. Arauak eta araudiak. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Berotzeko instalazioak eta sistemak, muntatuta eta martxan. Mantentze-lanetako informazioa. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Eskemak eta diagramak. Elementuen dokumentu teknikoak. Zerbitzuari eta mantentze-lanei buruzko 
eskuliburuak. Muntaketa-, desmuntaketa- eta funtzionamendu-jarraibideak. Arauak eta araudiak. Matxuren parteak. 
Hutsegite-zuhaitzak. Txostenak eta historiak. Suteen aurrean hartu beharreko neurriei buruzko informazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA- ETA  
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  

1 
2 
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1. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA 
 

Kodea: MF1156_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1156_2: Berotzeko instalazioak muntatzea. 

 

Iraupena: 220 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETAREN ANTOLAKUNTZA ETA 
EXEKUZIOA 
 
Kodea: UF0610 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioen muntaketa-prozesuak antolatzea, plangintza egiteko dokumentazio teknikoa aztergai hartuta. 

EI1.1 Berotzeko instalazioetako makinen eta ekipoen dokumentazioa hautatzea eta haren ezaugarriak zehaztea, 
muntaketa egin ahal izateko. 
EI1.2 Berotzeko instalazioak muntatzeko behar den dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan berotzeko instalazio bat daukagularik eta haren dokumentazio 
teknikoa kontuan izanik (argibideen eskuliburua, planoak, eskemak eta abar): 
- Instalazioko makinen eta ekipoen osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea eta haien ezaugarriak 

zehaztea. 
- Instalazioaren muntaketan egin behar diren lanak (makinak eta ekipoak finkatzea, mihiztatzea, euskarriak jartzea, 

hodiak konformatzea, konexioak eta beste) identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 

A2: Mekanizazio-erremintak eta soldadura-ekipoak erabiltzea, berotzeko instalazioetako elementuen mekanizazioak eskuz 
egiteko eta haiek lotzeko eta doitzeko. 

BI2.1 Berotzeko instalazioetako elementuen mekanizazioan: 
- Behar diren erremintak aukeratzea eta haien funtzionamendua eta erabilera deskribatzea. 
- Egin behar den jardueraren arabera behar diren neurgailuak, erremintak eta ekipoak hautatzea 
- Mekanizazio-lanak egitea kasu bakoitzerako teknika egokiak erabiliz, eta zehaztutakoarekin bat datorren akabera 

lortzea. 
- - Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, ezarritako jarraibideen arabera. 
- - Erabili behar diren erremintak behar bezala eta segurtasunez maneiatzea. 
- - Egin beharreko jarduerarako egokiak diren erremintak, baliabideak eta babes-ekipoak erabiltzea. 
- Neurriak zehaztasun egokiarekin hartzea, neurgailu ohikoenak behar bezala eta segurtasunez maneiatuz. 
- Azken emaitza bat dator ezarritako neurri eta arauekin. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak egin beharreko teknika edo lanaren arabera aplikatzea. 

EI2.2 Oinarrizko materialak ekarpen-materialekin lotzea, soldadura-motaren arabera. 
EI2.3 Soldadura-ekipoen osagaiak eta haien funtzionamendua deskribatzea. 
EI2.4 Gauzatu beharreko ereduan edo planoan eta prozesu-orrian behar bezala zehaztutako lotura soldatuen modukoak 
lortzeko lanak egitean: 
- Soldatze-lanen sinbologia identifikatzea. 
- Erabili behar den soldadura-mota edo -teknika aukeratzea, lotu behar diren materialei eta loturak izan behar dituen 

ezaugarriei jarraikiz. 

1 
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- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 
- Soldatzeko ekipoaren osagaiak ezagutzea. 
- Soldatzeko ekipoa prestatzen hastea. 
- Soldatzeko parametroak doitzea ekipoetan, oinarrizko materialen eta ekarpenekoen arabera. 
- Aukeratutako prozeduraren arabera egitea soldadura-lanak. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea soldadura-prozesuan. 

A3: Berotzeko instalazioetako makinak eta ekipoak —osagarri eta guzti— muntaketa-plano eta jarraibideei jarraituz 
kokatzea, dagokien kalitatea eta behar diren segurtasun-arauak eta -erregelamenduak betez. 

EI3.1 Masak mugitzeko maniobretan erabiltzen diren aparatuak eta bete behar diren segurtasun-baldintzak identifikatzea 
eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Elementuak mihiztatzeko, makinak eta ekipoak akoplatzeko eta haiek finkatzeko teknikak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea (zimenduak, ainguraketak, loturak, isolamendu termikoa eta akustikoa, etab.). 
EI3.3 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— izango dituen berotzeko instalazio bat muntatzean, planoak eta 
dokumentazio teknikoa oinarri harturik: 
- Erabiltzen den sinbologia identifikatzea, eta muntatu behar diren makinak, ekipoak eta elementuak zerrendatzea. 
- Erabili behar diren materialak eta osagarriak aukeratzea. 
- Makinak, ekipoak eta elementuak lekualdatzeko eta muntatzeko erremintak, ekipoak eta baliabideak hautatzea. 
- Bankadak eta euskarriak jasotako espezifikazioen arabera muntatzea. 
- Makinak eta ekipoak kokatzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar diren 

bibrazio aurkako elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, araudia aplikatuz. 

A4: Berotzeko instalazioak osatzen dituzten azpisistemetako interkonexio-osagarriak eta -elementuak instalatzea 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, aplikatu beharreko araudia eta bete beharreko segurtasun-baldintzak betez. 

EI4.1 Hodietako dilatazioak eta uzkurdurak konpentsatzeko erabiltzen diren sistemak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Makinetako, ekipoetako eta sareetako magnitudeak behar bezala jasotzeko elementuak (zundak, sentsoreak, 
etab.) muntatzeko teknikak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.3 Berotzeko instalazioetako isolamendu termiko, akustiko eta bibrazioen aurkakoak eta hodi- eta eroanbide-sareetan 
aplikatzeko teknikak deskribatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.4 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— izango dituen berotzeko instalazio bat muntatzean, planoak, 
eskemak eta dokumentazio teknikoa oinarri hartuta honako hauek egitea, makinak eta ekipoak kokatu ondoren: 
- Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-tresnak 

eta baliabide osagarriak hautatzea. 
- Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Instalazioa dagokion mailan in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak ziurtatuz, eta behar 

diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jartzea. 
- Estankotasun-entsegu partzialak egitea. 
- Hodiei, eroanbideei eta eremuei bero-isolatzaileak jartzea, halakorik behar badute, material eta teknika egokiak 

erabiliz. 
- Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak muntatzea, zehaztutako babesekin eta abiarazte-

sistemarekin, eta teknika eta baliabide egokiekin. 
- Makina, koadro eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Automatismo elektrikoak eta automaten programazioa egitea. 

 

Edukiak: 
1.  Berotzeko instalazioak. Funtzionamendu-printzipioak eta dokumentazio teknikoa. 

- Fluidoen fisika eta termodinamika. 
- Berotzeko instalazioak osatzen dituzten elementuak, osagaiak eta ekipoak: deskribapena, ezaugarri teknikoak eta 

funtzionamendua. 
- Beroa sortu, banatu eta igortzeko moduaren arabera. instalazio-motak 
- Berotzeko instalazioen muntaketan erabilitako materialak. 
- Sinbologia eta normalizazioa. 
- Printzipio-eskemak, zirkuitu hidraulikoak eta kontroleko eskemak egitea. 
- Berotzeko instalazioen planoetan eta printzipio-eskemetan, elementuak, ekipoak eta osagaiak identifikatzea. 
- Berotzeko instalazioak antolatzeko eta muntatzeko dokumentazio teknikoa (eskuliburuak, grafikoak, katalogoak eta 

aplikatu beharreko araudia) maneiatzea eta interpretatzea. 
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- Txosten teknikoak egitea: formatuak, arauak, metodoak. 

2.  Berotzeko instalazioen muntaketaren antolakuntza  
- Berotzeko instalazioak muntatzeko behar diren materiala eta erremintak bildu eta onartzea. 
- Berotzeko instalazioak muntatzeko erreminta, tresna, neurgailu eta ekipo osagarrien maneiua. 
- Berotzeko instalazioen muntaketako faseak eta puntu nagusiak. 
- Instalazioak, ekipoak eta osagaiak dagokion dokumentazio teknikoaren arabera egokitzea. 
- Berotzeko instalazioen osagaiak, elementuak eta ekipoak zuinkatzea. 

3.  Berotzeko instalazioetako sorgailu, igorle eta elementu osagarrien muntaketa  
- Berotzeko instalazioetako sorgailu, igorle eta elementu osagarriak kokatzea eskemak, planoak eta dokumentazio 

teknikoa oinarri hartuta. 
- Muntatzeko prozedurak eta espezifikazio teknikoak. 
- Sorgailuetarako eta elementu osagarrietarako bankadak eta oinarriak. Motak eta ezaugarriak. 
- Beroa igortzeko ekipoen euskarriak eta loturak. 
- Berotzeko instalazioetako sorgailu, igorle eta elementu osagarrien muntaketa:  

• Galdarak eta erregailuak. 

• Errekuntzaren produktuak botatzeko tximiniak edo eroanbideak. 

• Eguzki-energia termikoaren biltzaileak. 

• Bero-trukagailuak. 

• Hezegailuak eta lehorgailuak. 

• Ur bero sanitarioaren intermetagailuak eta metagailuak. 

• Legionellaren aurkako prebentzio- eta babes-ekipoak. 

• Motoponpak eta zirkulagailuak. 

• Espantsio-hodiak. 

• Erregai-tanga. 

• Bero-ponpak. 

• Neurketa- eta kontrol-ekipoak. 

• Elektrobalbulak. 

• Neurtzeko elementuak, zundak, sentsoreak, etab. 

• Ekipo terminalak. Igorleak. 

• Balbulak. 
- Makinak eta ekipoak lerrokatu, nibelatu eta finkatzea. 
- Makinak, ekipoak eta sareak mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak. 
- Makina eta ekipoetan zundak eta sentsoreak muntatzeko teknikak. 

4.  Berotzeko instalazioetako banaketa-hodien sareen mekanizatua eta muntaketa eta piezen eta ekipoen 
interkonexioa 
- Fluidoen banaketa eta garraioa. 
- Hodi-sareen muntaketa-teknikak, mekanizatua eta loturak. 
- Hodi-sareetan zundak eta sentsoreak muntatzeko teknikak. 
- Hodiak jartzeko eta muntatzeko tekniketan erabiltzen diren erremintak, tresnak eta baliabideak. 
- Prozedurak eta eragiketak, mekanizazio-tekniketan. Erabilitako erreminta, makina, tresna eta ekipoak. 
- Muntaketa eta mekanizaturako material espezifikoak. Erabilera-mugak. 
- Euskarriak eta loturak. 
- Bibrazioak eta dilatazioak. 
- Lotura desmuntagarriak. Tipologia eta ezaugarriak. Erabilitako baliabideak eta teknikak. 
- Lotura soldatuak. Berotzeko instalazioetan erabilitako soldatze-motak. Erabilitako baliabideak eta teknikak. 

Soldadura kapilarra, elektrikoa eta oxiazetilenikoa. 
- Intsonorizazioa eta bibrazioen aurkakoak. Hodiei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. 
- Hodien pintaketa. Normalizazioa. Kolore-kodea. 

5.  Instalazio elektrikoen muntaketa eta berotzeko instalazioen erregulazio- eta kontrol-sistemak 
- Kontrol- eta erregulazio-ekipoen muntaketa-teknikak eta konexioa. 
- Koadro eta instalazio elektrikoen muntaketa eta eraikuntza. Kanalizazioak. 
- Makinen eta ekipoen konexio elektrikoa. 
- Automatismo elektrikoak. 
- Automaten softwarea eta programazioa. 
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1.2. prestakuntza-atala 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN ABIARAZTEA ETA ERREGULAZIOA 
 
Kodea: UF0611 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioak abiarazi aurretik doitzea, behar diren eragiketak identifikatuz. 

EI1.1 Berotzeko instalazioetan estankotasuna, fluidoen zirkulazioa, erregaiaren presioa, errekuntza eta erauzketa eta 
aireztapena probatzeko teknikak eta prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Muntatuta eta dokumentatuta dagoen berotzeko instalazio baten kasuan, ezaugarriak zehaztuta dauzkala, honako 
hauek egitea behin betiko martxan jarri aurretik: 
- Instalazioko airea purgatzea eta fluido bero-eramaileen zirkulazio egokia probatzea. 
- Errekuntza-gasen erauzketa egokia eta aireztapena bermatzea. 
- Berotzeko instalazioaren kontsigna-balioak erdiesteko behar den denbora neurtzea. 
- Instalazioaren zarata-maila eta bibrazioak neurtzea. 
- Presio- eta estankotasun-proba egitea, ezarritako prozedurak erabiliz. 
- Errekuntza-gasen mailak (CO, CO2, H2O, NOx, SO2, SO3) neurtzea eta doitzea, errekuntza egokia izan dadin. 
- Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren neurriak, 

babesgailuen erantzuna, etab.). 
- Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, berotze-ekipoen eta abarren 

kontsumoa), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-
baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 

- Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak 
egitea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

- Berotzeko instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak 
azaltzea. 

A2: Berotzeko instalazioak martxan jartzea, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 
EI2.1 Berotzeko instalazio tipo bat martxan jartzeko prozesua deskribatzea. 
EI2.2 Berotzeko instalazio behar bezala muntatu eta dokumentatu bat daukagula eta ezaugarriak ondo zehaztuta 
dauzkala kontuan hartuz: 
- Kontrol-parametroak kargatzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Erregulazio- eta kontrol-elementuak (tenperatura-zundak, presostatoak, pirostatoak, giroko CO-detektagailuak, 

erregai-ihesen detektagailuak) funtzionamenduan zehar doitzea, ezarritako prozedurei jarraituz. 
- Berotzeko instalazio bat martxan jartzea ezarritako prozedurei jarraituz (zirkuitu hidraulikoa bete dela egiaztatzea, 

zirkulagailuak-ponpak desblokeatuta daudela egiaztatzea, termostatoek libre funtzionatzen dutela egiaztatzea, 
segurtasun-balbulak egiaztatzea, inguruneko airea berritzeko sistema). 

- Berotzeko instalazioa abian jarri ondoren parametroak neurtzea (erregaiaren presioa eta kontsumoa, energia 
elektrikoaren kontsumoa, ur-kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta irteerako tenperatura edo presioa, 
errekuntza-gasen giro-tenperatura, errekuntza-gasen tenperatura, erregai solido edo likidoetako kearen 
opakutasun-indizea, erregai solidoetako partikula solidoen edukiera-indizea eta galdararen ke-kutxako tiroa), eta, 
hala badagokio, ezarritako balioekin bat ez datozenak doitzea ezarritako prozedurei jarraituz. 

 
Edukiak: 
1.  Erregaiak 

- Izena eta sailkapena. Ezaugarriak eta propietateak. 
- Segurtasuna maneiatzean, biltegiratzean eta banatzean, indarrean dauden araudien arabera. 
- Errekuntza-erreakzioak. Errekuntzaren produktuak. 

2.  Fluido bero-eramaileak 
- Ura: pH-a, azidotasuna, korrosioa, karea, inkrustazioak. Legionella. 
- Izotz-kontrakoak: motak, ezaugarriak eta propietateak. Biskositatea, toxikotasuna eta laneko tenperatura. 
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- Olio termikoak: motak, ezaugarriak eta propietateak. Biskositatea, garraio-faktorea, bero espezifikoa eta inertzia 
termikoa. 

3.  Berotzeko instalazioak martxan jartzea eta haien arauzko neurketak egitea 
- Biltegiratze-ontzien proba hidraulikoa. 
- Galderetako presio-proba. 
- Fluidoak garraiatzeko zirkuituaren estankotasuna eta erresistentzia mekanikoa neurtzeko proba. 
- Fluidoen zirkulazioa eta dilatazioa neurtzeko proba. 
- Oreka hidraulikoaren eta termikoaren proba. 
- Eragingailu elektrikoen funtzionamendu-probak. 
- Konfortaren eta energia-aurrezpenaren probak.  
- Kutsaduraren aurkako probak eta neurketak. Errekuntzaren analisia. 
- Errekuntzaren produktuak erauzteko tximinia eta eroanbideetako tiroa neurtzeko probak. 
- Fluido bero-eramailearen presio, tenperatura eta emarien neurketa. 
- Zaraten neurketa eta bibrazioen egiaztapena. 
- Berotzeko instalazioetako elementu, ekipo eta makinen isolamenduaren eta konexioaren segurtasun-probak. 

4.  Berotzeko instalazioetako neurketa- eta kontrol-teknikak, eta eraginkortasuna  
- Neurketa hauetan aplikatzea: 

• Energia elektrikoaren kontsumoa. 

• Erregai-kontsumoa. 

• Ur-kontsumoa. 

• Ur bero sanitarioaren tenperatura. 

• Ekoitzitako ur bero sanitarioaren emaria eta/edo bolumena.  

• Ekoitzitako potentzia eta energia. 
- Giro-tenperaturaren grafikoa. 
- Anodo suntsigarrien eta/edo korronte galbanikoen egoera-adierazlea. 
- Errekuntza-produktuen mailen adierazlea. Opakutasuna. 
- Berotzeko instalazioetan energia aurrezteko instrukzioak eta teknikak. 

5.  Automatismoen programazioa, erregulazioa eta kontrola, berotzeko instalazioetan 
- Automatismoen programazioa, doikuntza eta kontrola, berotzeko instalazioetan. 
- Berotzeko instalazioetako parametroen erregulazioa, aldaketa, doikuntza eta egiaztapena.  
- Berotzeko instalazioetako automatismoen egiaztapena eta funtzionamendu-probak. 
- Berotzeko instalazioak martxan jartzeko sistema elektrikoaren egiaztapena eta erresistentzia-, isolamendu- eta 

segurtasun-probak. 

6.  Berotzeko instalazioak abiaraztea eta ustiatzea  
- Ingurumen-konfortaren egiaztapena eta erregulazioa. 
- Sentsore-kontrola: sentsazio termikoak. 
- Instalazioaren ingurune-parametroen kontrola. 
- Zaraten erregulazioa. 
- Instalazioetako energia-eraginkortasuna: erregaien, energia elektrikoaren eta uraren kontsumoa. 
- Berotzeko instalazioak martxan jartzeari, funtzionatzeari, gelditzeari, parametroak egiaztatzeari eta doitzeari 

buruzko jarraibideak. 
- Instalazioetan mantentze-lanak egiteko jarraibideak. 
- Instalazioen segurtasun- eta alerta-jarraibideak. 
- Instalazioak martxan jartzeari buruzko dokumentazio eta formulario normalizatuak betetzea.  
- Instalazioaren ziurtagiriak eta memoria deskribatzaileak. 

 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA, BEROTZEKO 
INSTALAZIOETAN 
 

Kodea: UF0612 
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Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea. 

A3: Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-plana aplikatzea, enpresaren prebentzio- eta 
segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak aztertuz, ezarritako neurriak aplikatuz eta indarrean den araudia eta 
legeria betez. 

EI3.1 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako segurtasun-araudiaren alderdiak 
aztertzea.  
EI3.2 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan izaten diren arrisku profesionalak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI3.3 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea, bereziki garbitasun-, ordena- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta. 
EI3.4 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako kalitateari eta energia-eraginkortasunari 
buruzko arauak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.5 Instalatutako ekipoen egoera eta energia-eraginkortasuneko parametroak neurtzea, ezarritako prozeduren eta 
segurtasun-baldintzen arabera. 
EI3.6 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei aplikatu beharreko araudien arabera energia aurrezteko 
erabiltzen diren oinarrizko eskakizun teknikoak deskribatzea (eraikinetako instalazio termikoen araudia, behe-tentsioko 
araudi elektroteknikoa, ingurumen-araudiak, etab.). 

 

Edukiak: 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren kontzeptuak 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
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• Irismena eta oinarri juridikoak.  

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari eta testuinguruari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

3.  Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

4.  Laneko eta ingurumeneko prebentzioa, berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan. 
- Berotzeko instalazioetan energia aurrezteko muntaketa- eta mantentze-lanen jarraibideak eta teknikak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako ingurumen-arrisku ohikoenak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako suteen kontrako babesa. 
- Erregai ekologikoen erabilera. 
- Fluido erregaiak manipulatzeko, tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko tekniken jardunbide egokiak. 
- Efluenteen eta isurien tratamendua eta kontrola, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera. 

 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: MF1157_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1157_2: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak. 

 

Iraupena: 220 ordu 
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Prestakuntza-atala: 2.1 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: UF0613 

 

Iraupena: 80 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, berotzeko 

instalazioen prebentziozko mantentze-lanei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioen mantentze-lanen teknikak aplikatzea (lan horietan, ez da elementurik ordezkatzen), prozedurak 
hautatuz eta behar den segurtasunarekin, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI1.1 Berotzeko instalazio batean, hango sistemek eta sareek dokumentazio teknikoa dutela: 
- Mantentze-lan prebentiboei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea (errekuntza-ganbera, sare hidraulikoa, guneak aireztatzeko nahiz 

bertatik airea ateratzeko sistemak eta haien elementuak eta osagarriak), eta dokumentazio teknikoko 
espezifikazioekin erlazionatzea. 

- Makina eta ekipoetako datuak lortzeko (zarata, bibrazioa, kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta irteerako 
tenperatura edo presioa, errekuntza-gasen tenperatura, CO2, CO, SO2, SO3, NOx, H2O gasen edukia, erregai 
solido eta likidoetako kearen opakutasun-indizea, galdararen ke-kutxako tiroa, galdarako ke-iragazkien ikuskapena 
eta garbiketa lortzeko) sistemen aldagaiak behatu eta neurtzeko teknikak aplikatzea neurgailuak, tresnak eta 
erremintak behar bezala erabiliz, eta, lortutako emaitzak ezarritako erreferentziako parametroekin alderatuz, 
ekipoen egoera ondorioztatzea. 

- Neurtzeko, kontrolatzeko eta erregulatzeko tresnetan (errekuntzaren analizagailuan, opakutasunaren 
analizagailuan, tenperatura-zundan, bentometroan eta kontrolerako banagune elektronikoan) balioak doitzea. 

- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 
han. 

EI1.2 Berotzeko instalazio batean Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak egitea, indarrean dagoen 
araudia aplikatuz. 
EI1.3 Bero-sorgailu baten garbiketa-eragiketak egitea (galdarako ke-zirkuitua, ke-eroanbideak eta galdara garbitzea, 
material erregogorra egiaztatzea, erregailuaren eta galdararen arteko itxituraren estankotasuna probatzea, ur- eta aire-
iragazkiak ikuskatu eta garbitzea), lotze- eta finkatze-elementuak estutzea, ihesak konpontzea, gainazalen egoera 
ikuskatzea eta abar, tresna eta erremintak behar bezala erabiliz eta materialak eta produktuak behar den segurtasunaz 
manipulatuz. 

A2: Berotzeko instalazioetako sistema eta ekipoen egoera eta matxurak diagnostikatzea, matxuraren disfuntzioa eta/edo 
izaera aurkitzea eta identifikatzea, eta zerk eragiten duen zehaztea, diagnostikatutako sistemari edo ekipoari dagozkion 
prozedurak aplikatuz, eta behar bezalako segurtasun-neurriak erabiliz. 

EI2.1 Berotzeko instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk 
txertatuta) gertatzen diren matxura ohikoenen sintomen tipologia eta ezaugarriak azaltzea. 
EI2.2 Berotzeko instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk 
txertatuta) gertatzen diren matxurak diagnostikatzeko eta aurkitzeko erabiltzen den prozesu orokorra azaltzea.  
EI2.3 Matxurak diagnostikatzeko neurketa-ekipo eta -tresnen erabilera-aplikazioak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Matxura edo disfuntzio bat eta dagokion dokumentazio teknikoa duen berotzeko instalazio batean: 
- Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 

elementuak identifikatuz. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, dituen ondorioen bidez eta egindako neurketak baliatuz, haren 

ezaugarriak zehaztea. 
- Matxura sor lezaketen kausen hipotesiak —gutxienez bat— aipatzea, eta sistemek dituzten sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea (multzo osoarena, edo sistemaka). 
- Matxura eragin duen elementua aurkitzea (galdara, erregailua, presio-multzoak, gas-arrapalak, zirkulagailuak, 

espantsio-hodiak, segurtasun-balbulak, kontrol-zentralak), dagozkion prozedurak aplikatuz. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 
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Edukiak: 
1.  Berotzeko instalazioen mantentze-lanetako dokumentazio teknikoa prestatzea eta interpretatzea.  

- Berotzeko instalazioetako osagaien sinbologia eta normalizazioa. 
- Berotzeko instalazioen printzipio-eskemak eta krokisak prestatzea. 
- Berotzeko instalazioen mantentze-lanetarako planoetan, elementuak, makinak, ekipoak eta materialak 

identifikatzea.  
- Berotzeko instalazioak antolatzeko eta mantentzeko dokumentazioa (eskuliburuak, katalogoak eta aplikatu 

beharreko araudia) maneiatzea eta interpretatzea. 
- Berotzeko instalazioetan ekipoak eta osagarriak ordezteko jarraibideak interpretatzea. 
- Txosten teknikoak egitea: formatuak, arauak, metodoak. 
- Mantentze-lanen plana prestatzea. 
- Mantentze-lanetan lan-parteak eta matxura-parteak prestatzea. 

2.  Berotzeko instalazioetako ezaugarri teknikoak 
- Honako hauen motak, propietateak eta funtzionamendua: 

• Eguzki-panel termikoak. 

• Galdararen eta erregailuaren arteko multzoa. 

• Espantsioko eta segurtasun hidraulikoko gailuak. 

• Erregaiak. Erregai-ontziak. 

• Ke-eroanbideak. 

• Fluido bero-eramailea. 

• Ur bero sanitarioaren depositua. 

• Bero-trukagailuak. 

• Zirkulagailuak. 

• Bero-ponpa. 

• Hezegailuak eta hezetasuna kentzeko makinak. 

• Presio, tenperatura eta emariaren neurgailuak eta kontrolagailuak. 

• Balbula motordunak. 

• Esku-balbulak. 

• Bero-igorleak. 

• Belozimetroa eta emari-erregulatzailea. 

• Aire-purgagailuak eta -bereizgailuak. 

• Eragingailu elektrikoak. 

• Motorrak babesteko eta arrankatzeko sistema elektrikoak. Multzo motor-babesleak. 

3.  Berotzeko instalazioen prebentziozko mantentze-lanak. Matxurak eta kokapena 
- Prebentziozko mantentze-lanak egiteko tresnak, erremintak eta baliabideak hornitzea, identifikatzea eta erabiltzea. 
- Matxuren eta ihesen hipotesiak, berotzeko instalazioen ekipo, makina eta elementuetan. Matxuren tipologia:  
- Sistemetako matxuren diagnostikoa eta kokapena: 

• Bero-sorrera. 

• Fluidoen zirkulazioa. 

• Erregaia elikatzea. 

• Elektrikoa eta erregulazioa. 

• Kontrola eta neurketa. 

• Espantsioa eta segurtasuna. 
- Berotzeko instalazioko elementuen egoeraren diagnostikoa. 
- Berotzeko instalazioen sistemaren prebentziozko mantentze-lanak: Beroa sortu, banatu eta igortzeko sistemaren, 

sistema elektrikoen eta automatismoen prebentziozko mantentze-lanak. 
- Berotzeko instalazioetako garbiketa-eragiketak. 
- Makinen egoera ikuskatzea eta identifikatzea tresna eta erreminta egokiekin probak eta neurketak eginez. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitario prebentiboak, ur bero sanitarioko instalazioetan. 

4.  Berotzeko instalazioetan fluido bero-eramaileak eta erregaiak garbitu, kargatu eta berreskuratzeko 
teknikak 
- Berotzeko instalazioetako zirkuituak garbitzeko lanak. 
- Galdarak eta bero-sorgailuak garbitzeko lanak. 
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- Ur bero sanitarioaren deposituak garbitzeko lanak. 
- Erregai-ontziak bete, berreskuratu, hustu eta garbitzeko prozedura. 
- Fluido bero-eramailea duten zirkuituak bete, berreskuratu, hustu eta garbitzeko prozedura. 
- Erregaien eta fluido bero-eramaileen ihesen kontrola, prozedurak, hautemateko baliabideak eta diagnostikoa. 

5.  Berotzeko instalazioen sistemako elementuen higadura 
- Berotzeko instalazioetako ekipo eta elementuen higadura-egoera ikuskatzeko eta identifikatzeko teknikak. 
- Fluidoen banaketa eta garraioa ikuskatzea eta espezifikatzea.  
- Bero-ponpen egoera egiaztatzea.  
- Deposituen eta ontzien egoera zehaztea. 
- Ekipo terminalak egiaztatzeko teknikak. 
- Neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoak doitzea. 
- Balbulak eta orekatze-elementuak doitzea. 
- Motorren, detektagailuen, eragingailuen eta alarmak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak aztertzeko 

lanak. 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LAN ZUZENTZAILEAK 
 
Kodea: UF0614 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, berotzeko 

instalazioen mantentze-lan zuzentzaileei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioen mantentze-lanen teknikak aplikatzea (lan horietan, elementuak ordezkatzen dira, besteak beste), 
prozedurak hautatuz eta behar den segurtasunarekin, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI1.1 Berotzeko instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea eta ekipo eta elementuok 
desmuntatzeko/muntatzeko prozeduren eta tekniken ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Berotzeko instalazio bat eta haren dokumentazio tekniko guztia daukagularik: 
- Behar diren erremintak, neurgailuak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana aplikatzea. 
- Ekipoa konektatuta dagoen zirkuituetatik isolatzea. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak egitea, indarrean dagoen araudia aplikatuz. 
- Ekipoa desmuntatzea eta aztertzea, pieza akastunak ordezkatzea (hala badagokio), eta ekipoa muntatzea. 
- Ekipoa zirkuituekin konektatzea, behar bezala, ezarritako planei jarraikiz. 
- Ihesik ez dagoela egiaztatzea. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 

funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko. 
- Memoria-txosten bat egitea, eta, han, egindako lanak, egiaztatutako zatiak eta ordezkatutako piezak azaltzea.  

A2: Berotzeko instalazioetako sistemen eta ekipoen disfuntzioak edo matxurak zuzentzea, prozedurak, baliabideak eta 
erremintak segurtasun-baldintzetan erabiliz, eta funtzionamendu-kondizio zuzenak berrezartzea. 

EI2.1 Hainbat sistema eta sare dituen berotze-instalazio batean aldez aurretik diagnostikatutako matxura edo 
disfuntzioren bat bada, honako hauek egitea dokumentazio teknikoa oinarri hartuta: 
- Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea (errekuntza-ganbera, sare hidraulikoa, guneak aireztatzeko nahiz 

bertatik airea ateratzeko sistemak eta haien elementuak), eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin 
erlazionatzea. 

- Matxura eragin duten elementuak instalazioen identifikatzea (galdara, erregailua, presio-multzoak, gas-arrapalak, 
zirkulagailuak, espantsio-hodiak, segurtasun-balbulak, kontrol-zentralak). 

- Esku-hartze zuzentzaileak egitea eta instalazioaren kondizio funtzionalak berrezartzea (erregaiaren presioa eta 
kontsumoa, ura, energia elektrikoa, tenperaturak, kea eta abar), behar diren prozedurak aplikatuz. 
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- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 
EI2.2 Beroa sortzeko instalazioak martxan jartzea konponketa egin ondoren, ezarritako funtzionamendu-kondizioak 
betetzen direla ziurtatuz. 

 

Edukiak: 
1.  Berotzeko instalazioetan mantentze-lan zuzentzaileak egiteko teknikak 

- Berotzeko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzeko teknikak. 
- Mantentze-lanetan erabilitako makinak, ekipoak tresnak, erremintak eta baliabideak erabiltzea.  
- Berotzeko instalazioen sistemaren mantentze-lan zuzentzaileak: Beroa sortu, banatu eta igortzeko sistemaren, 

sistema elektrikoen eta automatismoen mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitario zuzentzaileak. 

2.  Berotzeko instalazioetan elementuak ordeztea eta matxurak konpontzea 
- Ihesak aurkitzea eta konpontzea, makinen, ekipoen eta osagarrien egoerari behatuz eta haiek diagnostikatuz. 
- Pieza akastunak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak. 
- Berotzeko instalazioko matxurak konpontzea: Matxura zer elementuk eragin duen zehaztea. Esku hartzeko plan 

espezifikoa: elementuaren ordezkapena. 

3.  Berotzeko instalazioetan mantentze-lan zuzentzaileak egin ondoren martxan jartzeko erregulazioa eta 
doikuntza 
- Sistema bakoitzaren parametroak berotze-instalazioen erreferentziako parametroekin alderatzea. 
- Ihesak konpondu ondoren, estankotasuna, erresistentzia mekanikoa, fluidoen zirkulazioa eta dilatazioa probatzea. 
- Abiarazteko ohiko lanak: neurketak, doikuntzak, automatismoen kontrola eta abiarazte- eta gelditze-sistema. 
- Automatismo elektrikoen erregulazioa. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak egin ondoren instalazioen automata programagarriak programatzea. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA, BEROTZEKO 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0612 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
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- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea. 

A3: Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-plana aplikatzea, enpresaren prebentzio- eta 
segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak aztertuz, ezarritako neurriak aplikatuz eta indarrean den araudia eta 
legeria betez. 

EI3.1 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako segurtasun-araudiaren alderdiak 
aztertzea.  
EI3.2 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan izaten diren arrisku profesionalak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI3.3 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea, bereziki garbitasun-, ordena- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta. 
EI3.4 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako kalitateari eta energia-eraginkortasunari 
buruzko arauak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.5 Instalatutako ekipoen egoera eta energia-eraginkortasuneko parametroak neurtzea, ezarritako prozeduren eta 
segurtasun-baldintzen arabera. 
EI3.6 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei aplikatu beharreko araudien arabera energia aurrezteko 
erabiltzen diren oinarrizko eskakizun teknikoak deskribatzea (eraikinetako instalazio termikoen araudia, behe-tentsioko 
araudi elektroteknikoa, ingurumen-araudiak, etab.). 

 

Edukiak: 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua.  

• Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak.  

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 
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3.  Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

4.  Laneko eta ingurumeneko prebentzioa, berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan. 
- Berotzeko instalazioetan energia aurrezteko muntaketa- eta mantentze-lanen jarraibideak eta teknikak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako ingurumen-arrisku ohikoenak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako suteen kontrako babesa. 
- Erregai ekologikoen erabilera. 
- Fluido erregaiak manipulatzeko, tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko tekniken jardunbide egokiak. 
- Efluenteen eta isurien tratamendua eta kontrola, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera. 

 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA- ETA  
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0128 

 
Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— izango dituen berotzeko instalazio bat muntatzean, planoak, eskemak 

eta dokumentazio teknikoa oinarri harturik:  
EI1.1 Instalazioko makinen eta ekipoen osagaiak eta elementu osagarriak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Bankadak, euskarriak eta loturak jasotako espezifikazioen arabera muntatzen parte hartzea. 
EI1.3 Makina, ekipo osagarri, kanalizazio eta elementu terminal guztien muntaketan eta mihiztaduran parte hartzea, 
lerrokadurak, nibelazioak eta loturak egiaztatzea eta bibrazioen aurkako elementuak eta intsonorizatzeko elementuak 
jartzea. 
EI1.4 Norbaitek gainbegiratuta eta material eta teknika egokiak erabiliz, hodiei eta ekipoei bero-isolatzaileak jartzea, 
halakorik behar badute. 
EI1.5 Makina eta ekipoetako koadroak, konexio elektrikoak eta sareak zehaztutako babesekin eta abiarazte-
sistemarekin, eta teknika eta baliabide egokiekin, muntatzen laguntzea. 

A2: Arauzko probak egitea muntatuta eta dokumentatuta dauden eta ezaugarriak zehaztuta dauzkaten berotze-
instalazioetan, martxan jarri aurretik eta martxan dauden bitartean. 
EI2.1 Norbaitek gainbegiratuta, erresistentzia mekanikoa eta estankotasuna probatzea, ezarritako prozedurak erabiliz 
eta aplikatu beharreko araudiak betez. 
EI2.2 Instalazioko airea purgatzea eta fluido bero-eramaileen zirkulazio egokia probatzea. 
EI2.3 Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
EI2.4 Errekuntza-gasen mailak (CO, CO2, H2O, NOx, SO2, SO3) norbaitek gainbegiratuta neurtzea eta doitzea, 
errekuntza egokia dela ziurtatzeko. 
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EI2.5 Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egiten laguntzea (motor elektriko, berotze-ekipo eta abarren 
kontsumoa), eta ezarritako balioak ekipoetan egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-
baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betetzen direla egiaztatuz. 
EI2.6 Erregulazio- eta kontrol-elementuen doikuntzan parte hartzea. 

A3: Berotzeko instalazioetan mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egitea. 
EI3.1 Mantentze-lan prebentiboei eta zuzentzaileei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI3.2 Makina eta ekipoetako datuak lortzeko (zarata, bibrazioa, kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta irteerako 
tenperatura edo presioa, errekuntza-gasen tenperatura, giro-tenperatura, CO2, CO, SO2, SO3, NOx, H2O gasen edukia, 
erregai solido eta likidoetako kearen opakutasun-indizea, galdararen ke-kutxako tiroa, galdarako ke-iragazkien 
ikuskapena eta garbiketa lortzeko) sistemen aldagaiak neurtzea, norbaitek gainbegiratuta. 
EI3.3 Norbaitek gainbegiratuta, galdararen garbiketa-eragiketak egitea, material erregogorra egiaztatzea, erregailuaren 
eta galdararen arteko itxituraren estankotasuna egiaztatzea, ur- eta aire-iragazkiak ikuskatu eta garbitzea, lotze- eta 
finkatze-elementuak estutzea, ihesak konpontzea, gainazalen egoera ikuskatzea eta abar, tresna eta erremintak behar 
bezala erabiliz eta materialak eta produktuak behar den segurtasunaz manipulatuz. 
EI3.4 Berotzeko instalazio batean matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzea eta kokatzea, eta matxuraren kausa 
probableenaren hipotesia adieraztea.  
EI3.5 Matxurak eta ihesak konpontzen parte hartzea eta osagai akastunak ordeztea, makinak, ekipoak eta elementu 
osagarriak muntatu eta desmuntatzeko teknika egokiak aplikatuz. 
EI3.6 Instalazioaren funtzionamendu egokia berrezartzen laguntzea, sistemak erregulatuz eta hasierako parametroak 
egiaztatuz.  

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetako harremanetan. 
EI4.2 Bere jarduerarekin erlazionatutako arazo txikiak konpontzeko nolabaiteko autonomia erakustea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
 

 

Edukiak: 
1.  Berotzeko instalazioak muntatzeko teknikak eta eragiketak 

- Bankadak, euskarriak eta loturak muntatzea. 
- Makinak eta ekipoak instalatu eta konexioa egitea. 
- Lotzeko eta soldatzeko teknikak. 
- Hodiak, elementu gehigarriak, osagarriak eta ekipo terminalak instalatu eta konexioa egitea. 
- Instalazioetan bero-isolatzaileak jartzea. 

2.  Berotzeko instalazioak martxan jartzeko eta doitzeko eragiketak 
- Neurtzeko teknikak eta metodoak. 
- Instalazioak doitzeko eta orekatzeko teknikak. 
- Neurtzeko ekipoen kalibrazioa eta egiaztapena. 
- Estankotasuna, erresistentzia mekanikoa eta fluidoen zirkulazioa eta dilatazioa probatzea. 
- Zaraten eta bibrazioen probak. Funtzionamendu elektrikoaren probak. 
- Doitze- eta orekatze-probak. Konfortaren eta energia-errendimenduaren probak. 

3.  Berotzeko instalazioetako elementu eta sistemetan matxurak aurkitzea, diagnostikatzea eta 
konpontzea 
- Instalazioetako osagaiak identifikatzea. 
- Mantentze-plan prebentiboa eta zuzentzailea. 
- Ihesen kokapena. 
- Mantentze-lan zuzentzaileetan, ordeztea eta konpontzea. 
- Junturak zigilatzea eta ihesak konpontzea. 

4.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
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- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1156_2 
Berotzeko instalazioen 
muntaketa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Goi-mailako teknikaria Instalazio eta 
Mantentze-lanen lanbide-arloan. 

• Instalazio eta Mantentze-lanen lanbide-
arloko Hotza eta aire-girotzea lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila 

1 urte 3 urte 

MF1157_2 
Berotzeko instalazioen 
mantentze-lanak. 
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Goi-mailako teknikaria Instalazio eta 
Mantentze-lanen lanbide-arloan. 

• Instalazio eta Mantentze-lanen lanbide-
arloko Hotza eta aire-girotzea lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 

Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 



 
 

Berotzeko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Berotzeko instalazioen 
muntaketa- eta mantentze-
lanetarako lantegia 

150 150 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-
lanetarako lantegia 

X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela. 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak edo arbel digitala 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia, eta ikasleentzako mahaiak 
eta aulkia. 

Berotzeko instalazioen muntaketa- eta 
mantentze-lanetarako lantegia 
 

− Hormako galdarak eta zutikakoak. 

− Berehalako berogailuak eta termo elektrikoak. 

− Gasezko eta gasoliozko erregailuak. 

− Gasolio-tangak. 

− Trukagailu plakadunak. 

− Eguzki-energia termikoaren biltzaileak. 

− Espantsio-hodiak. 

− Segurtasun- eta atxikipen-balbulak. 

− Metagailuak eta intermetagailuak. 

− Soldadura oxiazetilenikoko eta elektrikoko ekipoak. 

− Motoponpak eta zirkulagailuak.  

− Ekipo terminalak: aerotermoak, konbektore haizagailudunak, 
burdina urtuzko erradiadoreak, aluminioa eta altzairuzko txapa. 

− Neurgailu elektrikoak: polimetroa, voltamperemetro-matxarda. 

− Elektrobalbula nahasleak eta banatzaileak. 

− Ur bero sanitarioa tratatzeko ekipoak. 

− Pasabide-balbulak eta orekatze-balbulak. 

− Balbula termostatikoak. 

− Kontrol-telefonoguneak. 

− Errekuntza-analizagailua. 

− Neurketa-ekipoak: termometroak, manometroak, fluxometroak. 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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− Eragingailu elektrikoak: termostatoak, presostatoak, fluxostatoak. 

− Egiaztapen-ekipoak: probako ponpa, konpresorea. 

− Eskuzko erreminta. 

− Altzairuzko hodia, kobrezkoa, plastikoak eta osagarriak. 

− Zoru erradiatzailea instalatzeko osagaiak. 

− Programazio-kontsola edo PCa. 

− Norbera babesteko ekipoak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
- 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 

 
 
 
 



 

 



 

 

 


