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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
HOZTEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETAREN ANTOLAKUNTZA 
ETA EXEKUZIOA 

Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF0413 

Lanbide-arloa INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Hotza eta aire-girotzea 

Profesionaltasun-ziurtagiria Hozteko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Hozteko instalazioen muntaketa. Iraupena 240 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Hozteko instalazioen abiaraztea eta erregulazioa 

Iraupena 

90 

Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa hozteko 
instalazioetan (zeharkakoa) 

60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0114_2 HOZTEKO INSTALAZIO KOMERTZIAL ETA INDUSTRIALEN MUNTAKETA gaitasun-ataleko 
LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hozteko instalazioak aztertzea, dituzten parte guztiak eta parte bakoitzaren ezaugarri espezifikoak identifikatuz eta instalazioak arautzen 

dituzten araudi eta erregelamenduekin erlazionatuz. 
EI1.1 Hozteko instalazioak erabilitako hozgarriaren arabera eta instalazioaren zertarakoaren arabera sailkatzea. 
EI1.2 Hozteko instalazio industrialak eta komertzialak osatzen dituzten zati edo elementuak zerrendatzea, bakoitzaren funtzioa 
deskribatzea, eta elkarrekin erlazionatzea. 
EI1.3 Hozte-industrian energia aurrezteko erabiltzen dituzten teknikak azaltzea. 
EI1.4 Hozteko instalazioen muntaketa-lanei aplikatzen zaizkien araudien oinarrizko eskakizunak deskribatzea (hozteko instalazio eta 
lantegietako segurtasun-araudia, behe-tentsioko araudi elektroteknikoa, ingurumen-araudiak, etab.). 
EI1.5 Erabilitako elementuei dagozkien eskuliburu teknikoak trebetasunez erabiltzea, eta haietan ageri diren datuak interpretatzea. 
EI1.6 Hozteko instalazio industrial edo komertzial bat planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta aztertzean: 

- Instalazio guztiak identifikatzea, eta instalaziook osatzen dituzten elementu guztien ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioaren funtzionamendua azaltzea, bloke funtzionalen eskema azalduz eta instalazioa osatzen duten parteen funtzioa, 

egitura eta osaera deskribatuz. 
- Erregulazio- eta kontrol-sistemak deskribatzea eta sistemak osatzen dituzten elementuak aldatzen direnean instalazioaren 

parametroetan gertatzen diren aldakuntzak azaltzea. 
EI1.7 Dokumentazio teknikoa duen hozte-instalazio batean, benetakoa nahiz simulatua izan: 

- Instalazioaren sistema guztiak eta osatzen dituzten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentazio teknikoa interpretatuz 
eta benetako osagaiak planoetako irudikapen eta ikurrekin erlazionatuz. 

- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioa osatzen duten ekipoek, elementuek eta materialek dokumentuetako eskakizunak 
betetzen dituztela egiaztatzeko. 

- Instalazioaren funtzionamendua azaltzea. 
- Instalazioaren funtzionamendu-parametroen balioak egiaztatzea, beharra izanez gero balio horiek aldatzea, instalazioaren 

funtzionamenduari eragiten dioten aldagaiak aztertzea eta aldagaien aldaketak makinen eta ekipoen prestazioekin 
erlazionatzea. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txostena prestatzea. 
A2: Potentzia txikiko hozte-instalazioak konfiguratzea eta ezarritako kostu/kalitate erlazioari kasu bakoitzean dagokion irtenbide tekniko 

onena hartzea, dagokion araudia eta erregelamendua aplikatuz. 
EI2.1 Tenperatura positiboko kontserbazio-ganbera bat eta produktu izoztuak kontserbatzeko beste ganbera bat —bi konpresore edo 
gehiago izateaz gain, kapazitatea murrizteko sistema bat, izotz zuria kentzeko sistema bat eta automata programagarridun 
automatizazio-sistema bat dutenak—eraikuntza-planoetan eta funtzionamendu-baldintzetan oinarrituz konfiguratzen direnean, honako 
hauek egitea: 

- Instalazioaren hozte-potentzia kalkulatzea. 
- Instalazioen eskema mekanikoak eta elektrikoak egitea, sinbologia normalizatua erabiliz. 
- Instalazioaren konpresoreak, lurrungailuak, kondentsadoreak eta gainerako elementu eta materialak katalogo tekniko-

komertzialetatik hautatzea. 
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- Zirkuitu-zati bakoitzeko hodien diametroak hautatzea, eta deskarga-, likido- eta xurgatze-lineetako presio-galera zehaztea. 
- Balizko bezero batentzako dokumentu teknikoak baliabide eta formatu egokiekin prestatzea; besteak beste, hauek: 
- Planoak. 
- Behar diren materialen zerrenda, ezaugarriak eta prezioak adierazita. 
- Instalazioen funtzionamendu-baldintzak eta parametro normalak. 
- Instalazioetako prebentziozko mantentze-lanak. 
- Matxura ohikoenen katalogoa, sintomak eta arrazoi posibleak eta kasuan kasu egin beharreko ekintza zuzentzaileak dituena. 

 
A3: Dokumentazio teknikoa oinarri hartuta hozteko instalazioak muntatzeko eragiketak egitea, dagozkion erremintak, ekipoak eta materialak 

erabiliz, segurtasun-arauak errespetatuz eta prozedura normalizatuak eta dagozkien erregelamenduak aplikatuz. 
EI3.1 Produktu izoztuak kontserbatzeko tenperatura negatiboko ganbera bat plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta instalatzean: 

- Dokumentazio teknikoa interpretatzea, instalazioa osatzen duten elementuak irudikapenean erabilitako ikurren bidez eta 
muntaketan duten antolaketaren eta kokalekuaren bidez identifikatuz. 

- Instalazioaren muntaketa-faseak ezartzea, fase bakoitzean egin beharreko eragiketak eta aplikatu beharreko arauak eta 
segurtasun-neurriak aipatuz. 

- Muntaketa egiteko behar diren materialak eta erremintak hautatzea. 
- Erabiliko diren elementuak eta materialak prozedura normalizatuei jarraituz prestatzea. 
- Instalazioaren zuinketa dagokion kokapenean egitea. 
- Dagozkion erreminta eta tresnak trebetasunez erabiltzea, behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 
- Hoditeria muntatzea, zehaztutako diametroak, euskarriak, balbulak eta elementuak kontuan hartuz eta araudiari dagozkion 

lotura-prozedurak erabiliz. 
- Makinak eta elementuak sarearekin mihiztatzea, ondo ezarrita, lerrokatuta eta lotuta daudela egiaztatuz eta bibrazioen aurka 

behar diren elementuak ezarriz. 
- Instalazioko makina eta elementuen automatismo- eta babes-kaxak muntatzea. 
- Kontrol-ekipo programagarriak muntatzea. 
- Kanalizazio elektrikoak muntatzea eta kable, ekipo eta motorrak konexionatzea, dagozkion baliabideak erabiliz eta behar diren 

prozedurak aplikatuz. 
- Hala behar duten hodiak eta elementuak isolatzea, zehaztutako isolatzailea erabiliz eta behar diren prozedurak aplikatuz. 

 
A4 Hozteko ganberen eraikuntza-ezaugarriak aztertzea eta funtzionamendu-baldintzekin eta dagokien araudiarekin erlazionatzea.  

EI4.1 Hozteko ganberen fabrikazioan erabilitako isolamendu-mota guztien ezaugarriak azaltzea. 
EI4.2 Hozteko ganbera baten inguruko paretak eta zorua izoztu ez daitezen erabilitako teknikak azaltzea. 
EI4.3 Dimentsio eta edukiera ezaguneko eta gorde beharreko produktuaren kontserbazio- eta karga-baldintza ezaguneko ganbera baten 
eraikuntza-proiektuan: 

- Itxitura-mota zehaztea. 
- Sabaiaren, pareten eta zoruaren sekzioen xehetasun-krokisak egitea eta ganberaren paretek sabaiarekin eta zoruarekin dituzten 

lotuneak eta eratzen dituzten ertzak eraikitzeko xehetasunak jasotzea. 
- Isolamendua muntatzeko erabilitako teknikak deskribatzea. 
- Ateak eta ferraketak katalogo komertzialetatik hautatzea. 

 

Edukiak 

1.  Hozteko instalazioen muntaketa-lanen dokumentazio teknikoa: 
- Normalizazioa eta sinbologia. 
- Hozteko instalazioen eskemak eta planoak egitea. 
- Elementuak, ekipoak, makinak eta materialak hozte-instalazioen planoetan identifikatzea. 
- Hozteko instalazioak antolatzeko eta muntatzeko dokumentazioa (eskuliburuak, katalogoak eta aplikatu beharreko araudia) 

maneiatzea eta interpretatzea. 
- Txosten teknikoak egitea: formatuak, arauak, metodoak. 
 

2.  Termodinamika, fluidoen mekanika eta bero-transmisioa, hozteko instalazioetan: 
- Oinarrizko kontzeptuak. 
- Magnitude fisikoak. 
- Fluidoen propietateak eta leku-aldaketa. 
- Hozte-zikloa. 

 

3.  Hozteko instalazioen sailkapena: 
- Kontserbazio-ganberak. 
- Izozte-ganberak. 
- Izozte-tunelak. 
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4.  Hozteko instalazioen osagai nagusiak: 
- Konpresoreak. 
- Lurrungailuak. 
- Kondentsadoreak. 
- Zirkuituaren espantsio-gailuak eta elementu osagarriak. 

 

5.  Hozteko instalazioen konfigurazioa eta kalkulua: 
- Karga termikoak eta hotz-premiak kalkulatzea. 
- Instalazioaren elementuen hozte-potentziak kalkulatzea. 
- Konpresorearen zilindrada. 
- Hodien diametroa eta karga-galerak. 
- Isolatzailearen lodiera ekonomikoa. 

 

6.  Hozteko makinen eta ekipoen antolamendua eta muntaketa: 
- Muntaketan behar diren materialak eta erremintak hautatzea eta hornitzea. 
- Erremintak, tresnak eta ekipo osagarriak erabiltzea. 
- Instalazioaren zuinketa. 
- Muntaketaren fase eta puntu gakoak. 
- Bibrazioaren aurkako elementuak, itxiturak eta ferraketak asentatzea, lerrokatzea, sestran jartzea, intsonorizatzea, lotzea eta 

muntatzea. 
 

7.  Hoditeria eta hodi-sareak: 
- Euste-elementuak. 
- Lotura-prozedurak. Soldadura autogenoa eta elektrikoa. 
- Hodiei eta elementuei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. 

 

8.  Instalazio elektrikoen eta ekipo programagarrien muntaketa: 
- Kanalizazio elektrikoak. 
- Ekipoen, motorren eta automatismo elektrikoen konexioa. 
- Ekipo programagarrien instalazioa. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 

 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Hozteko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 


