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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA HOZTEKO INSTALAZIOEN ABIARAZTEA ETA ERREGULAZIOA 
Iraupena 90 

Baldintzatua 

Kodea  UF0414 

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 muntaketaren antolakuntza eta exekuzioa 

Iraupena 

90 

Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa hozteko 
instalazioetan (zeharkakoa) 

60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0114_2 gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, hozteko instalazioen abiarazteari eta 
erregulazioari dagokienez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Dokumentazio teknikoa oinarri hartuta hozteko instalazioak abiarazteko eta erregulatzeko eragiketak egitea, dagozkion erremintak, 

ekipoak eta materialak erabiliz, segurtasun-arauak errespetatuz eta prozedura normalizatuak eta dagozkien erregelamenduak aplikatuz. 
EI1.1 Produktu izoztuak kontserbatzeko tenperatura negatiboko ganbera bat plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta abiaraztean: 

- Sistema eta ekipoetako magnitudeak (elektrikoak, presioak, tenperaturak, emariak, etab.) arauei jarraituz neurtzea, prozedura 
egokiak erabiliz eta lortutako emaitzak erreferentziakoekin erlazionatuz. 

- Instalazioaren estankotasun- eta presio-probak egitea, ezarritako sistemak erabiliz. 
- Instalazioa hustu eta deshidratatzea eta fluido hozgarria kargatzea. 
- Ekipo programagarrietan kontrol-programak sartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
- Instalazioa abiaraztea eta erregulatzea hasierako espezifikazioei jarraikiz. 
- Instalazioa ondo dabilela egiaztatzea, puntu adierazgarrietan neurketak eginez. 
 

A2: Hozteko instalazioak abiaraztea, instalazioko ekipoak doituz eta behar den segurtasunez prozedurak hautatuz. 
EI2.1 Hozteko instalazio batean, benetako edo simulaziozko zerbitzu-egoeran dagoelarik eta dokumentazio teknikoa duelarik, 
funtzionamendu-aldagaiak egiaztatzeko eta ezarritako mugen barruan doitzeko orduan: 

- Dokumentazio teknikoan eta instalazioan bertan identifikatzea eragiketak egitea eskatzen duten sistema eta elementuak. 
- Makina eta ekipoen sistemen aldagaietatik datuak lortzea eta interpretatzea, ezarritako behaketa-prozedurak eta neurketak 

(kontsumoak, tenperaturak, presioak, zaratak, bibrazioak eta abar) aplikatuz eta tresna, lanabes eta erremintak modu egokian 
erabiliz. 

- Lotura- eta finkatze-elementuak doitzea, transmisio-uhalak tenkatu, lerrokatu eta haien lasaierak zuzentzea, gainazal-egoerak 
zaintzea eta abar, lanabes eta erremintak modu egokian erabiliz eta material eta produktuak behar den segurtasunarekin 
manipulatuz. 

- Kontrol-sistemen balioak konfiguratzea ekipo egokiak erabiliz. 
- Arauzko txosten bat aginduzko euskarrian egitea. 

 

Edukiak 

1.  Fluido hozgarriak: 
- Alderdi orokorrak. 
- Izena eta sailkapena: 

• Kodetzea. 
- Ezaugarriak eta propietateak: 

• Purutasun-kontrola. 
- Segurtasuna maneiatzean, biltegiratzean eta banatzean, indarrean dauden araudien arabera. 
 

2.  Olio lubrifikatzaileak: 
- Funtzioa. 
- Motak. 
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- Ezaugarriak. 
- Hozgarriarekiko nahaskortasuna. 

 
3.  Hozteko instalazioak araudi eta dokumentazio teknikoari jarraituz abiaraztea. Hozgarrien maneiua: 

- Hozteko instalazioak abiaraztearekin eta erregulatzearekin erlazionatutako ingurumen, segurtasun eta arrisku-prebentzioko 
gaietan indarrean dagoen araudia. 

- Arauzko probak (estankotasuna, ihesak, presioa eta abar). 
- Hozteko instalazioak hustu eta deshidratatzea. 
- Fluido hoztaileak eta hozgarriak erabiltzea. 
- Fluido hoztailea eta lubrifikatzailea kargatzea. 

 

4.  Hozteko instalazioak abiaraztean gertatzen diren disfuntzioak: 
- Tipologia, ezaugarriak eta eraginak. 
- Disfuntzioak kokatzeko eta konpontzeko baliabideak eta prozedurak. 

 

5.  Abiaraztearen arauzko neurketak: 
- Makina eta ekipoen isolamendu eta konexioetako segurtasun-neurriak. 
- Hozteko makina eta ekipoetako sistemen aldagaiak (elektrikoak, presioak, tenperaturak, hezetasun erlatiboa, etab.) neurtzea. 

 

6.  Hozteko instalazioetako automatismoen programazioa eta erregulazioa: 
- Ekipo programagarrien softwarea eta programazioa. 
- Espezifikazio eta dokumentazio teknikoaren araberako erregulazioa. 
 

7.  Hozteko instalazioak doitzea eta abiaraztea: 
- Instalazioaren parametroen aldaketa, doikuntza eta egiaztapena. 

 

8.  Txosten teknikoak egitea: 
- Dokumentuak eta formulario normalizatuak betetzea. 

 

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. 

 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0413 Hozteko instalazioen muntaketaren antolakuntza eta exekuzioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Hozteko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 


