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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEKO 

DOKUMENTAZIOA. Baldintzatua 
Kodea  UF0215 
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-instalazioen dimentsioak Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0846_3 EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEA gaitasun-ataleko 
LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eguzki-instalazio termikoa muntatzeko proiektuaren dokumentazio grafikoa osatzen duten planoak, funtzionamendu-printzipioak, 

eskema orokorrak eta xehetasunenak euskarri egokian marraztea. 
EI1.1 Irudikapen grafikoko sistemarik egokiena aukeratzea. 
EI1.2 Irudikapen grafikoan erabiliko den araudia hautatzea. 
EI1.3 Planoa egiteko lanabes, euskarri eta formaturik egokienak hautatzea. 
EI1.4 Proiektuko plano bakoitza identifikatzea eta aipatzea. 
EI1.5 Planoak garbi eta zehatz kotatzea. 
 

A2: Memoriak, aurrekontuak eta eguzki-instalazio termikoa muntatzeko, mantentzeko eta erabiltzeko beharrezkoa den gainerako 
dokumentazio teknikoa lantzea. 
EI2.1 Eguzki-instalazio termikoaren zati guztien kalkuluak eta justifikazioak bilduko dituen dokumentua formalizatzea.  
EI2.2 Gastuaren kontzeptu guztiak zehaztuta eta diru-laguntzak jasotzeko aukerak eta amortizazio-aurreikuspenak aztertuta izango 
dituzten instalazio-aurrekontuak egitea. 
EI2.3 Proiektuaren elementuak muntatzeko eskemak egitea, eta, horretarako, dimentsio- eta orientazio-kalkuluak bereziki kontuan 
hartzea. 
EI2.4 Funtzionamendu-eskuliburua egitea, honako hauek barnean hartuta: instalazio-argibideak, abian jartzea, erabilera eta mantentze-
lanak, dagozkien eskemekin. 
EI2.5 Proiektuaren dokumentuak eta txosten teknikoa modu ordenatuan osatzea eta muntatzea, eta aurkezpen egokia lortzea. 
 

A3: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko segurtasun- eta osasun-planak lantzea. 
EI3.1 Maila bereko edo desberdineko erorikoen, harrapaketen eta objektuen erorketen arriskuak definitzea. 
EI3.2 Eguzki-instalazio termikoetan sortutako arrisku termikoak definitzea. 
EI3.3 Kanpoko zirkuituei, tenperatura altuari eta muturreko beste baldintza batzuei lotutako arrisku elektrikoak definitzea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean ezarri beharreko larrialdi-planak zehaztea. 
EI3.5 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean ezarri beharreko larrialdi-planak formalizatzea eta dokumentatzea. 
EI3.6 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean agertzen diren ingurumen-afekzioak deskribatzea. 
 

A4: Baimen administratiboa eta, hala badagokio, bidezko diru-laguntzak lortzeko beharrezkoa den espedientearen dokumentazioa lantzea. 
EI4.1 Espedienteak instalazioa baimentzeko jarraitu beharreko prozesu administratiboak deskribatzea. 
EI4.2 Instalazioaren baimen administratiborako beharrezkoak diren dokumentuak egitea. 
EI4.3 Espedienteak diru-laguntzak lortzeko jarraitu beharreko prozesu administratiboak deskribatzea. 
EI4.4 Diru-laguntzen espedienteko memoriak eta gainerako dokumentuak lantzea. 
EI4.5 Eguzki-instalazio termiko batean, soluzio teknikoak eta arkitektonikoak planteatuta daudela: 

- Instalazioaren baimena lortzeko beharrezkoak diren arauak eta prozedurak definitzea. 
- Diru-laguntza lortzeko lege-esparru posiblea definitzea, eta eskaerari lotutako eskakizunak eta prozesua zehaztea 
- Instalazioaren amortizazioari buruzko azterlan bat egitea, eta energia-kontsumoari, instalazioaren funtzionamenduari, eguzki-

klimatologiari eta energiaren prezioari buruzko zentzuzko hipotesiak egitea 
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Edukiak 
1.  Eguzki-instalazio termikoen inguruko proiektuak eta memoria teknikoak 

- Proiektu edo memoria tekniko bat garatzean kontuan hartu beharreko premiak. 
- Informazio-iturriak. 
- Alternatiben balioespena. 
- Instalazioaren irizpide teknologikoak eta ekonomikoak 
 

2.  Eguzki-instalazio termikoen diseinua eta irudikapena: 
- Sistema diedrikoa eta krokizatua 
- Instalazioen perspektiba-irudikapena. 
- Zirkuitu elektrikoen diseinua. 

• Ikur elektrikoak. 
• Zirkuitu elektrikoen irudikapena. Eskema hari-bakarra eta hari anitzeko eskema 
• Aginte-eskema elektrikoak 
• Potentzia-eskema elektrikoak 

- Zirkuitu hidraulikoen diseinua. 
• Sinbologia hidraulikoa eta elementu termikoak. 
• Zirkuitu hidraulikoen irudikapena 

- Instalazio termikoetan kontsumoak erregulatzeko, kontrolatzeko eta neurtzeko sistemen diseinua. 
- Lagundutako diseinurako programa informatikoen erabilera eta maneiua, honako hauek egiteko: 

• Zirkuitu hidraulikoen planoak. 
• Eskema elektrikoen planoak. 
• Obra zibilaren planoak. 
• Xehetasun-planoak. 

- Instalazioaren elementuen muntaketa-planoak 
 

3.  Proiektu edo memoria tekniko baten osagaiak 
- Agertu beharreko datuak. Deskribapena. 
- Eskatutako arauak. 
- Deskribapen-memoria. Definizioa. Aurrekariak. Helburua. 

• Araudia. 
• Eraikinaren deskribapena. 
• Diseinu-oinarriak. 
• Proiektatutako instalazioaren deskribapena. 
• Instalazioaren probak. 
• Argibideak. 

- Justifikazio-memoria. Instalazioa justifikatzeko kalkuluak. 
- Planoak. 

• Kokapen-planoa 
• Eraikinaren eta obra zibilaren planoak (goitiko eta aurretiko bistako planoak eta sekzio-planoak) 
• Instalazio termikoen planoak (plano hidraulikoak eta elektrikoak) 

- Baldintza-agiriak. Definizioa. 
- Aurrekontuak. 

• Aleko prezioak. 
• Aurrekontu partzialak. 
• Guztizko aurrekontua. 
• Software informatikoaren erabilera aurrekontuak egiteko 

 
4.  Segurtasun- eta osasun-planerako proiektu baten osagaiak 

- Deskribapen-memoria. 
- Definizioa. Helburua. Araudia.  

• Eraikinaren deskribapena. 
• Diseinu-oinarriak. 
• Proiektatutako instalazioaren deskribapena. 

- Planoak. 
• Kokapen-planoa 
• Eraikinaren eta obra zibilaren planoak (goitiko eta aurretiko bistako planoak eta sekzio-planoak) 
• Instalazio termikoen planoak (plano hidraulikoak eta elektrikoak) 

- Ebaluazio-sistema. 
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- Egin beharreko lanen deskribapena. 
- Arriskuen identifikazioa. 
- Prebentziozko argibideak. 
- Arriskuen azterketa. 

 
5.  Eguzki-instalazio termikoen inguruko prozesu administratiboak 

- Diru-laguntzei buruzko arau-esparrua. 
- Legeria eta deialdiak. 
- Diru-laguntzen izapidetzea. 
- Dokumentazio tekniko eta administratiboa 
- Eskaintzaren aurkezpena 

 
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. 
 
Gainditua izan behar du UF0214: Eguzki-instalazioen dimentsioak gaitasun-atala 
 
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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