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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 
AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-LANAK 
ANTOLATZEA ETA EGITEA 

Espezifikoa 

Kodea  UF0418 
Lanbide-arloa INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Hotza eta aire-girotzea 
Profesionaltasun-ziurtagiria Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 

instalazioen muntaketa-  
eta mantentze-lanak. 

Maila 
2 

Prestakuntza-modulua  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazioen muntaketa-lanak. 

Iraupena 220 

Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazioak martxan jartzea eta erregulatzea 80 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa guneak girotzeko 

eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetan 
(zeharkakoa) 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1158_2 GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA ATERATZEKO 
INSTALAZIOAK MUNTATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko prozesuak aztertzea, dokumentazio teknikoa 

oinarri hartuta. 
EI1.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinen eta ekipoen dokumentazioa hautatzea, 
muntatzeko. 
EI1.2 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko behar den dokumentazio teknikoa 
interpretatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bat 
emanik, eta instalazio horren jarraibide-eskuliburua, planoak eta eskemak izanik, hauek egitea: 

- 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 eta 

eroanbideak konformatzea, konexioak eta beste) identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
 
A2: Mekanizazio-erremintak eta soldadura-ekipoak erabiltzea, guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 

instalazioetako elementuen mekanizazioak eskuz egiteko eta haiek lotzeko eta doitzeko. 
EI2.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bateko elementuak mekanizatzean: 

- Zer erreminta behar diren zehaztea, eta haien funtzionamendua eta aplikazioa deskribatzea. 
- Egin behar den jardueraren arabera behar diren neurgailuak, erremintak eta ekipoak hautatzea. 
- Mekanizazio-lanak egiteko, kasu bakoitzerako teknika egokiak erabiltzen dira, zehaztutakoarekin bat datorren emaitza lortzeko. 
- Erabili behar diren neurgailuak aukeratzea. 
- Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, ezarritako jarraibideen arabera. 
- Erabili behar diren erremintak behar bezala eta segurtasunez maneiatzea. 
- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-baliabide eta -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. 
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- Erabili behar den soldadura-mota aukeratzea, lotu behar diren materialei eta loturak izan behar dituen ezaugarriei jarraikiz. 
- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 
- Soldatzeko ekipoaren osagaiak ezagutzea. 
- Soldatzeko 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: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 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 aparatu-motak 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— barne hartzen dituen guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioaren muntaketa batean, 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 muntatzea, aplikatu beharreko araudia betez. 
- Makinak eta ekipoak kokatzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar diren bibrazio aurkako 

elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, araudia aplikatuz. 
 
A4: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 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 eta eroanbideetako 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 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 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— dituen girotze-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 in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea (beroa produzitzeko sistema, hozteko instalazioa, berreskuragailua, airea tratatzeko 

unitatea eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak ziurtatuz, eta behar diren bibrazioen aurkako eta 
intsonorizatzeko elementuak jarriz. 

- Hozte-zirkuituetan behar diren soldadurak eta mihiztadurak egitea. 
- Hodiei, eroanbideei eta ekipoei 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. 

EI4.5 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— dituen guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 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 in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Eroanbideetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea (airea biltzeko sistema, airea iragazteko eta garbitzeko unitatea, airea banatzeko eta 

kontrolatzeko sistemak eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak ziurtatuz, eta behar diren bibrazioen 
aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jarriz. 

- Eroanbideei eta ekipoei 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. 
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Edukiak 
1.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa-lanen dokumentazio 
teknikoa: 

- Normalizazioa eta sinbologia. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen eskemak eta planoak egitea. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen planoetan, elementuak, makinak, ekipoak eta 

materialak identifikatzea. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak antolatzeko eta muntatzeko dokumentazio teknikoa 

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

2.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak: 
- Oinarrizko ezagutzak eta ezaugarri orokorrak. 
- Tipologia, erabiltzen den fluidoaren arabera. 
- Tipologia, erabiltzen den ekipoaren arabera. 

 
3.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa antolatzea: 

- Bi instalazio-motak muntatzeko behar den materialaren hornikuntza. 
- Bi instalazio-moten muntaketako faseak eta puntu nagusiak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen erreminta, tresna, neurketa-aparatu eta ekipo 

osagarrien maneiua. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetarako ekipoen zuinketa. 
 

4.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipoak eta elementuak 
muntatzea, araudiaren eta dokumentazio teknikoaren arabera: 

- Ekipoak eta elementuak girotze-instalazioetan kokatzea, eskemak eta planoak oinarri hartuta. 
- Girotze-instalazioetako makina, elementu eta ekipoen muntaketa: 

• Hozte-unitateak. 
• Bero-unitateak. 
• ATUa (airea tratatzeko unitateak). 
• Fluidoak banatzea eta garraiatzea. 
• Bero-ponpak. 
• Hezegailuak eta lehorgailuak. 
• Erregai-deposituak eta -ontziak. 
• Ekipo terminalak. 
• Neurketa- eta kontrol-ekipoak. balbulak. 
• Motorrak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak. 
• Detektagailuak, eragingailuak, alarmak, etab. 
• Kontrol- eta segurtasun-elementuak doitzea. 

- Guneak aireratzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipoak eta elementuak muntatzeko kokatzea, eskemak eta 
planoak oinarri hartuta. 

- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako elementu, makina eta ekipoen muntaketa: 
• Kanpaiak eta aire-kaptadoreak. 
• Eroanbideen garapena eta muntaketa. 
• Airea banatzea eta garraiatzea. 
• Iragazkiak. Saretoak eta difusoreak. 
• Ekipo terminalak. Haizagailuak. 
• Airearen kontrola eta erregulazioa. 
• Neurketa- eta kontrol-ekipoak. balbulak. 
• Motorrak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak. 
• Detektagailuak, eragingailuak, alarmak, etab. 

 
5.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako eroanbideen, loturen eta piezen 
eta ekipoen interkonexioen muntaketa eta mekanizazioa: 

- Aire-eroanbideen muntaketa. Garapenak. Loturak eta elkarguneak. 
- Saretoen eta difusoreen muntaketa. 
- Girotze-instalazioetan erabiltzen diren materialak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko prozedurak eta espezifikazio teknikoak. 
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- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mekanizazio-prozedurak eta -lanak. 
- Bi instalazio-motetako lotura desmuntagarriak. 
- Lotura-prozedurak: soldadura autogenoa eta elektrikoa. 
- Dilatazioak. 
- Makina, ekipo eta hodi-sareetako zundak, sentsoreak, etab. muntatzeko teknikak. 
- Hodiak eta eroanbideak jartzeko eta muntatzeko tekniketan erabiltzen diren erremintak, tresnak eta baliabideak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinen eta ekipoen bankadak eta zimenduak. 
- Lerrokatzea. Makinen eta ekipoen nibelazioa eta finkapena. 
- Makinak, ekipoak eta sareak mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak. 
- Intsonorizazioa eta bibrazioen aurkakoak. Hodiei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. 

 
6.  Instalazio elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen muntaketa: 

- Kanalizazio elektrikoak. 
- Koadroak prestatzea. 
- Makinen eta ekipoen konexioa. 
- Automatismo elektrikoak. 
- Kontrol- eta erregulazio-ekipoen muntaketa eta konexioa. 
- Ekipoen softwarea eta programazioa. 
- Automatismoak. 

 
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: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- 
eta mantentze-lanak. 
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