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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA EGUZKI-INSTALAZIOEN DIMENTSIOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0214 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Energia berriztagarriak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Eguzki-instalazio termikoen antolamendua eta proiektuak. Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Eguzki-instalazio termikoen proiektuak Iraupena 180 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Eguzki-instalazio termikoen proiektuen garapenerako dokumentazioa Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0846_2: EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEA gaitasun-ataleko 
LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eguzki-instalazio termikoen tipologiak aztertzea, eta eraikuntza-ezaugarrietara, erabiltzailearen energia-premietara eta aplikatu 

beharreko araudira egokituta daudenak hautatzea. 
EI1.1 Eguzki-instalazio termikoetan aplikatu beharreko arau eta erregelamendu nagusiak zerrendatzea. 
EI1.2 Eguzki-metatze zentralizatua duten familia anitzeko eraikinetan instalazioen soluzioen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Eguzki-metatze indibiduala eta mistoa duten familia anitzeko eraikinetan instalazioen soluzioen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Familia bakarreko eraikinetako eguzki-instalazio termikoen soluzioen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.5 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuen funtzioak deskribatzea. 
- Proiektuaren garapenean eragina duen araudi teknikoa, administratiboa eta kalitateari lotutakoa (nahitaez bete beharrekoa zein 

bestelakoa) identifikatzea eta hautatzea. 
- Erregelamendu-eskakizunen arabera garatu beharreko dokumentazioa zehaztea. 
- Eskakizunei buruzko txosten bat egitea: espezifikazio teknikoak, materialen ezaugarriak, araudia eta erregelamendua, eskatu 

beharreko segurtasuna. 
EI1.6 Familia bakarreko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuen funtzioak deskribatzea. 
- Proiektuaren garapenean eragina duen araudi teknikoa, administratiboa eta kalitateari lotutakoa (nahitaez bete beharrekoa zein 

bestelakoa) identifikatzea eta hautatzea. 
- Erregelamendu-eskakizunen arabera garatu beharreko dokumentazioa zehaztea. 
- Eskakizunei buruzko txosten bat egitea: espezifikazio teknikoak, materialen ezaugarriak, araudia eta erregelamendua, eskatu 

beharreko segurtasuna. 
 

A2: Eguzki-instalazio termikoak osatzen dituzten elementuak zehaztea, eta, horretarako, ezarritako baliabideak erabiltzea eta eskatutako 
arauak eta erregelamenduak betetzea. 
EI2.1 Instalazio termikoen energia-balantzeko kalkuluak egitea, eta, horretarako, klimari buruzko datuetatik abiatzea eta aurreikusitako 
eguneko eta urte-sasoiko kontsumoak, laguntza-instalazioen ekarpenak eta instalazio osoaren efizientzia kontuan hartzea. 
EI2.2 Elementu, ekipamendu, osagai eta material guztien ezaugarriak datu objektibo eta fidagarrietan oinarritutako kalkulu teknikoen 
bidez zehaztea, kalkulurako eskuliburu, taula eta programa informatizatuak erabiliz. 
EI2.3 Erabiltzaile bakarreko eguzki-instalazio termiko trinko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea. 
- Instalazioaren zati guztien eskemak egitea edo osatzea. 
- Instalazioaren elementuen ezaugarriak zehaztea. 
- Merkataritza-katalogoetatik ekipamenduak eta materialak hautatzea, ezaugarri jakin batzuetan oinarrituta. 
- Euskarriak, bankadak eta eskari mekanikoei lotutako beste elementu batzuk dimentsionatzea. 

EI2.4 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 
- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea. 
- Instalazioaren zati guztien eskemak egitea edo osatzea. 
- Instalazioaren elementuen ezaugarriak zehaztea. 
- Merkataritza-katalogoetatik ekipamenduak eta materialak hautatzea, ezaugarri jakin batzuetan oinarrituta. 
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- Euskarriak, bankadak eta eskari mekanikoei lotutako beste elementu batzuk dimentsionatzea 
Edukiak 
1.  Instalazio termikoak eraikinetan 

- Kontzeptuak eta oinarrizko magnitudeak: Unitateak, bihurketak. Energia eta beroa. 
- Bero-sorkuntza, errekuntza eta erregaiak. 
- Termodinamika: Kontzeptu orokorrak. Lan-fluidoa. Bero-transmisioa. 
- Gasen termodinamika: Airea, beroa garraiatzeko baliabide gisa. Barneko airearen kalitatea, kutsatzaileak. 
- Zirkulazio-printzipioa. 
- Beroa transferitzeko sistemak. 
- Hedapen-sistemak. 
- Energia osagarriko sistemak. 
- Termosifoi edota zirkulazio natural bidezko instalazioak. Bero-elkartrukea. 
- Legionelosiaren prebentzioa 
 

2.  Berokuntzarako eta ur bero sanitarioaren sorkuntzarako instalazio eta ekipamenduak: 
- Definizioak eta instalazioen sailkapena. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. Analisi funtzionala. 
- Erregai-instalazioak. Errekuntza. Tximiniak. 
- Ekipamenduen dimentsioak eta hautaketa: galdarak, erregailuak, bero-trukagailuak, eguzki-energiaren kolektore termikoak, 

metagailuak, intermetagailuak, espantsio-ontziak, inertzia-tangak. 
 

3.  Klimatizazio- eta aireztapen-instalazioak 
- Garraiatzeko fluidoak garraiatzeko sareak 

• Ponpak eta haizagailuak: Funtzionamendu-printzipioa, motak, ezaugarriak eta hautaketa. 
• Mekanizazio- eta lotura-teknikak instalazio termikoak muntatzeko eta mantentzeko. 
• Hodi-sareak, tutu-sareak eta horien osagarriak. 
• Isolamendu termikoa. 
• Balbulak: tipologia eta ezaugarriak. 
• Uraren kalitatea eta efektuak instalazioetan. 
• Uraren tratamendua 

- Ekipamendu terminalak eta airea tratatzekoak: Airea tratatzeko unitateak eta unitate terminalak. Bero-elementuak. 
• Lokaletako aire-banaketa. 
• Hedapen-elementuak: Definizioa, motak, funtzionamendu-printzipioak. Saretak. 

 
4.  Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua eta aplikatu beharreko bestelako araudia 

- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) eta argibide 
-  tekniko osagarriak. 
- Presio-ontzien erregelamendua (POE). 
- Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta Argibide Osagarriak. 
- MI-BT argibideak, interpretazioak barnean hartuta. 
- Eraikuntzaren oinarrizko arauak: eraikinen baldintza akustikoak (EOE-BA). 
- Eraikuntzaren oinarrizko arauak: eraikinak suteen aurka babesteko baldintzak (EOE-SBB). 
- Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko ordenantzak (LSHT). 
- Atmosfera-giroa babesteko Legea (AGBL). 88/67 Legea, azaroaren 8koa: Neurketa-unitateen nazioarteko sistema (NS). 

 
5.  Eguzki-instalazio termikoen kalkulua 

- Kalkulu-aldagai eta kalkulu-faktorerik garrantzitsuenak: 
• Abiapuntuko datuak. 
• Erabilera-baldintzak. 
• Eguraldia. 
• Oinarrizko dimentsioak. 
• Energia termikoaren eskaria. 

- Erabilitako kalkulu-metodoak: 
• F-Chart kalkulu-metodoa eta kalkulu-metodo dinamikoa. 
• Itzaleztaduren kalkulua, kanpokoa eta kolektoreen artekoa. 
• Berotegi-efektua kolektore batean. 

 
6.  Ur bero sanitarioko instalazioen kalkulu sinplifikatua 

- Abiapuntuko datuak. 
- Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
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- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua 

 
7.  Eguzki-energia bidez klimatizatutako igerilekuen kalkulua 

- Abiapuntuko datuak. 
- Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua 

 
8.  Berokuntza eta hozkuntzaren kalkulu sinplifikatua 

- Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua. 
- Laguntzako energia-sistemen kalkulua. 
- Kalkuluak egiteko programa informatikoak 

 
9.  Eguzki-instalazio termikoen integrazioa 

- Estetika eta integrazio arkitektonikoa. 
- Zoru erradiatzaile bidezko eguzki-energia. 
- Eguzki-instalazioen integrazioa. 
- Eguzki-arkitektura pasiboa. 
- Energia konbentzionala eta eguzki-energia. 
- Eguzki-energia termikoko sistema banatuak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Eguzki-instalazio termikoen antolamendua eta proiektuak. 
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