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IZENA 
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 

 

KODEA 
ELEE0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elektrizitatea eta elektronika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Instalazio elektrikoak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ELE257_2 Behe-tentsioko instalazio elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak (1115/2007 EDa, 2007ko abuztuaren 
24koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 
GAITASUN OROKORRA 
Behe-tentsioko araudi elektroteknikoaren esparruko behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea, mantentzea eta 
konpontzea, kasu bakoitzari dagozkion teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, segurtasun-baldintzetan 
eta indarreko araudia betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0820_2: Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea, nagusiki etxebizitzetarako diren 

eraikinetan. 
- UC0821_2: Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea merkataritza-eraikinetan, bulego-

eraikinetan eta industria baterako edo gehiagotarako eraikinetan. 
- UC0822_2: Automatismoen instalazioak muntatzea eta mantentzea, etxebizitzen eta industria txikien ingurunean. 
- UC0823_2: Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 
- UC0824_2: Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 
- UC0825_2: Makina elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 

 
Lanbide-ingurunea 

 
Lanbide-esparrua 
Enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan —nagusiki pribatuetan—, norbere edo besteren kontura, behe-tentsioko 
(BT) instalazio elektrikoen muntaketan eta mantentze-lanetan, eta jarduera hori Behe Tentsioko Araudi 
Elektroteknikoak arautzen du. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Energia elektrikoaren ekoizpenaren eta banaketaren sektorean kokatzen da, BTAEaren esparruan kontuan hartutako 
behe-tentsioko instalazioen muntaketaren eta mantentze-lanen jardueretan. 
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- Etxebizitza-eraikinetako BTko instalazioak. 
- Bulego-eraikinetako BTko instalazioak. 
- Merkataritza-eraikinetako BTko instalazioak. 
- Industria jakin bateko eraikinetako BTko instalazioak. 
- Industria-multzo bateko eraikinetako BTko instalazioak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
7510.1033 Instalatzaile argiketaria, oro har.  

7510.1015 Eraikinetako eta etxebizitzetako instalatzaile argiketaria. 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0820_2 
Etxebizitza-eraikinetako instalazio 
elektrikoak 

170 

UF0884: Lotura-instalazio elektrikoen 
muntaketa eraikinetan (zeharkakoa) 

60 

UF0885: Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak 
etxebizitza-eraikinetan. 

80 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 

MF0821_2 
Bulego-, merkataritza- eta industria-
eraikinetako instalazio elektrikoak 

230 

UF0884: Lotura-instalazio elektrikoen 
muntaketa eraikinetan (zeharkakoa) 

60 

UF0887: Barruko instalazio elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

90 

UF0888: Lokalak, saltokiak eta industria 
txikiak instalatzeko BTAEaren araberako 
dokumentu teknikoak prestatzea. 

50 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 

MF0822_2 
Instalazio elektriko automatizatuak eta 
automatismoen instalazioak 

240 

UF0889: Automatismo elektrikoen 
muntaketa eta konponketa 

60 

UF0890: Instalazio automatizatuen 
muntaketa 

90 

UF0891: Instalazio automatizatuen 
konponketa 

60 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 

MF0823_2 
Behe-tentsioko aireko sare elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

120 

UF0892: Behe-tentsioko aireko sare 
elektrikoen muntaketa 

60 

UF0893: Behe-tentsioko aireko sare 
elektrikoen mantentze-lanak 

30 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 
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MF0824_2 
Behe-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen muntaketa eta mantentze-
lanak 

110 

UF0894: Behe-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen muntaketa 

50 

UF0895: Behe-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen mantentze-lanak 

30 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 

MF0825_2 
Makina elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

180 

UF0896: Transformadoreen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

60 

UF0897: Makina elektriko birakarien 
muntaketa eta mantentze-lanak 

90 

UF0886: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoen 
muntaketan eta mantentze-lanetan 
(zeharkakoa) 

30 

MP0183 
Behe-tentsioko instalazio elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanetako 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 920  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA 
ETA MANTENTZEA, NAGUSIKI ETXEBIZITZETARAKO DIREN 

ERAIKINETAN 

 
2. gaitasun-atala 

 BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA 
ETA MANTENTZEA MERKATARITZA-ERAIKINETAN,  

BULEGO-ERAIKINETAN ETA INDUSTRIA BATERAKO EDO 
GEHIAGOTARAKO ERAIKINETAN 

 
3. gaitasun-atala 

 AUTOMATISMOEN INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA, ETXEBIZITZEN ETA INDUSTRIA TXIKIEN 

INGURUNEAN 

 
4. gaitasun-atala 

 BEHE-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOAK 
MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
5. gaitasun-atala 

 BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOAK 
MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
6. gaitasun-atala 

 MAKINA ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA, NAGUSIKI ETXEBIZITZETARAKO DIREN ERAIKINETAN 

 
Kodea: UC0820_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Behe-tentsioko hartuneak eta lotura-instalazioak egitea etxebizitza-eraikinetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan, indarrean den araudia betez. 

BI1.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta garai eta modu egokian birbanatzen da, 
muntaketa-planaren arabera. 
BI1.2 Lotura-instalazioaren zuinketa eta kanalizazioen, babes-kaxa nagusiaren, elikadura-linea nagusiaren, 
kontagailuen zentralizazioaren, banakako deribazioen, banaketa- eta babes-koadroen eta neurketa-ekipoen 
kokapena bat datoz proiektuaren plano eta espezifikazioekin eta behe-tentsioko araudi elektroteknikoarekin (BTAE). 
BI1.3 Kanalizazioak instalatu eta jartzeko, dokumentazioko eta araudi elektronikoko ezaugarriak eta neurriak bete 
behar dira. 
BI1.4 Eroaleak kanalizazio elektrikoetan jartzean, ez da lermarik edo aldaketarik eragin behar kanalizazioen 
ezaugarrietan, eta sekzioek, isolamendu-motek eta koloreek, beste batzuen artean, proiektuaren espezifikazioak eta 
BTAEarenak bete behar dituzte. 
BI1.5 Lu-konexioaren sarearen instalazioa eta lotura dokumentu teknikoei jarraikiz egiten dira (proiektua, eskemak, 
etab.), proiektuan edo dokumentu teknikoetan ezarritako prozedura erabiliz. 
BI1.6 Eroaleak elkarren artean gurutzatu gabe lotzen dira elkarrekin, osotasunaren estetika errespetatuz eta konexio 
elektrikoaren fidagarritasuna bermatuz. 
BI1.7 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI1.8 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen mailak jakiteko, egiaztapen-entseguak egiten dira. 
BI1.9 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB2: Barne-instalazioak egitea etxebizitzetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, indarrean den araudia 
betez. 

BI1.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta muntaketa-planaren arabera birbanatzen da. 
BI2.2 Instalazioaren zuinketa eta kanalizazioen, babes-kutxen, mekanismo-kutxen, konexioen eta erregistroen 
kokapena, bai eta gainerako elementu elektrikoena, bat datoz proiektuaren plano eta espezifikazioekin eta 
BTAEaren aginduekin. 
BI2.3 Kanalizazioak instalatu eta jartzeko, dokumentazioko eta araudi elektroteknikoko ezaugarriak eta neurriak bete 
behar dira. 
BI2.4 Eroaleak kanalizazio elektrikoetan jartzean, ez da lermarik edo aldaketarik eragin behar kanalizazioen 
ezaugarrietan, eta sekzioek, isolamendu-motek eta koloreek, beste batzuen artean, proiektuaren espezifikazioak eta 
BTAEarenak bete behar dituzte. 
BI2.5 Babes-ekipoak bat datoz etxebizitzako elektrifikazio-zirkuituen kopuruarekin eta babestu beharreko 
elementuekin. 
BI2.6 Eroaleak lotzeko eta elementu elektrikoekiko konexioa egiteko, hurrengo baldintzak hartzen dira kontuan: 

- Ez dira elkarren artean gurutzatu behar, eta osotasunaren estetika errespetatu behar dute. 
- Eroaleen sekzioa eta kolorea kontuan hartu behar dira. 
- Kontaktu elektrikoaren fidagarritasuna ziurtatu behar da, eta elementu egokiak edo araudikoak erabili 

behar dira. 
BI2.7 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI2.8 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen mailak jakiteko, egiaztapen-entseguak egiten dira. 
BI2.9 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB3: Instalazioak konpontzea etxebizitzetan eta etxebizitza-eraikinetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, 
indarrean den araudia betez. 

BI3.1 Matxura-mota, matxuraren jatorria eta hondatutako elementua zehazteko, egiaztapen funtzionala eta 
parametro elektrikoena egiten dira. 
BI3.2 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan. 

1 
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BI3.3 Hondatutako elementua eta instalazioaren zati bat ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-segida egokia 
erabiltzen da, eta instalazioaren funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen dira. 
BI3.4 Diagnostikoa eta konponketa egiteko eragiketak aurreikusitako denboran egiten dira, eta ez dituzte eragiten 
beste matxura edo kalte batzuk instalazioan. 
BI3.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI3.6 Instalazioa berriz martxan dagoela egiaztatzeko, entseguak egin eta araudiko parametroen mailak neurtzen 
dira. 
BI3.7 Matxuraren konponketaren txostenean, egindako lanak eta faktura egiteko behar diren datuak jasotzen dira. 
 

LB4: Behe-tentsioko instalazio elektrikoen dokumentu tekniko eta administratiboak prestatzea, dagokion eskumeneko 
esparruan. 

BI4.1 Eragiketaren ezaugarri tekniko eta ekonomikoak bezeroarekin batera adosten dira, eta dagokion dokumentuan 
jasotzen dira. 
BI4.2 Dokumentuak egiteko beharrezko informazioa (aplikazioaren jarraibide tekniko osagarriak —JTO—, araudia, 
eskabideak, baimenak, etab.) organo eskudunaren aldetik lortzen da, eta BTAEtik aukeratzen da. 
BI4.3 Instalazioa definitzeko dokumentuetan, ezaugarri hauek zehazten dira: 

- Eraikuntzari edo etxebizitzari dagokion guztizko karga. 
- Lotura-instalazioa osatzen duten elementuak: babes-kaxa nagusia, elikadura-linea nagusia, kontagailuak 

jartzeko elementua, banakako deribazioa, babesa, etab. 
- Lur-konexioko instalazioa osatzen duten elementuak. 
- Etxebizitza barruko instalazioak, zirkuitu-kopurua, babesak eta ezaugarriak. 
- Zerbitzu komunen instalazioa eta merkataritza-lokaletara doazen zirkuituak egon daitezkeela 

aurreikustea, kontuan hartuta eraikuntzaren zerbitzuak eta etxebizitzen elektrifikazio-maila, eta behe-
tentsioko araudi elektroteknikoan ezarritako irizpideak aplikatuz. 

BI4.4 Instalazioa muntatzeko dokumentuetan, alderdi hauek erabakitzen dira: 
- Babes-kaxa nagusiaren eta kontagailuen kokapena. 
- Kanalizazioak eta eroaleak instalatzeko sistema, eta lotura-instalazioaren eraikuntza-elementuetatik, 

etxebizitzen barrutik eta zerbitzu komunetatik igarotzea. 
- Lur-konexioaren instalatzeko sistema. 
- Muntaketako gorabeherak, kontuan hartuta eraikuntzaren plano eta ezaugarriak, eta behe-tentsioko 

araudi elektroteknikoan (BTAE) ezarritako neurriak aplikatuz. 
BI4.5 Dokumentuetan, kalkuluak, planoak, krokisak eta eskemak, materialen zerrendak, obra-unitateak eta abar 
jasotzen dira, hartutako irtenbidearen formatu eta irudikapen normalizatua erabiliz. 
BI4.6 Aukeratutako elementu eta materialak bat datoz adostutako aurrekontuarekin. 
BI4.7 Instalazioa egiteko behar diren baliabide tekniko eta materialak, segurtasun-materialak eta aurreikusitako 
denborak muntaketa-plangintzan jasotzen dira. 
BI4.8 Instalazioaren ziurtagiria, diseinuaren txosten teknikoa, planoak, eskuliburuak, arriskuen prebentzioa eta abar 
organo eskudunean aurkezten dira garai eta forma egokian, eta BTAEaren arabera eskatutako ezaugarriak zehazten 
dituzte. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, terminalentzako presio-kurrikak, etab.). Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Mekanizazio-lanak egiteko makinak (zulatzeko 
makina, puntzonatzeko makina, errematxatzeko makina, etab.). Instrumentu elektrikoak (polimetroa, amperemetro- eta 
wattmetro-matxardak, telurometroa, isolamendu-neurgailua, tentsio-bereizgailua, etab.). Ihes-korronteen neurgailua. 
Korronte alterno trifasikoko potentziaren eta energiaren analizagailu-erregistragailua. Etengailu diferentzialen desarra-
sentikortasuna egiaztatzeko ekipoa. Eroaleen jarraitutasuna egiaztatzeko ekipoa. Begiztaren inpedantziaren neurgailua, 
neurketa-sistema bereiziarekin. Larrialdi-argietarako neurketa-tarte egokia duen luxometroa. Muntatzeko baliabideak 
(eskailerak, aldamioak, etab.). Segurtasun eta babes elektrikorako ekipoak (norbera babesteko arropak eta ekipoa: 
oinetakoak, eskularruak, kaskoa, etab.). Ordenagailua. Inprimagailua. Instalazio elektrikoetarako softwarea. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Familia bakarreko etxebizitzetako instalazio elektrikoa. Eraikinetan kokatutako etxebizitzetako instalazio elektrikoa. 
Etxebizitza eta eraikinetako hartune- eta lotura-instalazio elektrikoa.  Etxebizitza-eraikinetako eremu komunetako 
instalazio elektrikoa (igogailua eta karga-jasogailua izan ezik). Etxebizitza-eraikinetako instalazio elektrikoen konponketa. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazio-proiektuen dokumentazioa. Araudiak (Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa). Arauak: Normalizazio 
elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak, elektrizitate-
konpainien arau bereziak. Materialen eta ekipoen fabrikatzaileen katalogo tekniko eta komertzialak. Lan-aginduak. 
Administrazio-dokumentuak (instalazioaren ziurtagiria, instalazio-buletina, diseinu-txosten teknikoa, planoak, erabilerari 
eta arriskuak prebenitzeari buruzko eskuliburua, eskema haribakarrak, etab.). Muntaketari buruzko txostena. 
Instalazioen muntaketari buruzko dokumentu teknikoak, haien eskumen-esparruan. Aurrekontuak eta fakturak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA MERKATARITZA-ERAIKINETAN,  
BULEGO-ERAIKINETAN ETA INDUSTRIA BATERAKO EDO 
GEHIAGOTARAKO ERAIKINETAN 

 

Kodea: UC0821_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Behe-tentsioko hartuneak eta lotura-instalazioak egitea merkataritza-eraikinetan, bulego-eraikinetan eta industria 
baterako edo gehiagotarako eraikinetan, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan, indarrean den araudia betez. 

BI1.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta garai eta modu egokian birbanatzen da, 
muntaketa-planaren arabera. 
BI1.2 Lotura-instalazioaren zuinketa eta kanalizazioen, babes-kaxa nagusiaren, elikadura-linea nagusiaren, 
kontagailuen zentralizazioaren, banakako deribazioen, banaketa- eta babes-koadroen eta neurketa-ekipoen 
kokapena bat datoz proiektuaren plano eta espezifikazioekin eta behe-tentsioko araudi elektroteknikoarekin (BTAE). 
BI1.3 Kanalizazioak instalatu eta jartzeko, dokumentazioko eta araudi elektronikoko ezaugarriak eta neurriak bete 
behar dira. 
BI1.4 Eroaleak kanalizazio elektrikoetan jartzean, ez da lermarik edo aldaketarik eragin behar kanalizazioen 
ezaugarrietan, eta sekzioek, isolamendu-motek eta koloreek, beste batzuen artean, proiektuaren espezifikazioak eta 
BTAEarenak bete behar dituzte. 
BI1.5 Lur-konexioaren sarearen instalazioa eta lotura dokumentu teknikoei jarraikiz egiten dira (proiektua, eskemak, 
etab.), proiektuan edo dokumentu teknikoetan ezarritako prozedura erabiliz. 
BI1.6 Eroaleak elkarren artean gurutzatu gabe lotzen dira elkarrekin, osotasunaren estetika errespetatuz eta konexio 
elektrikoaren fidagarritasuna bermatuz. 
BI1.7 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI1.8 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen mailak jakiteko, egiaztapen-entseguak egiten dira. 
BI1.9 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB2: Energia elektrikoa banatzeko instalazioak egitea merkataritza-eraikinetan, bulegoetan eta industrietan, eskatutako 
segurtasun-baldintzekin eta ezarritako kalitatearekin, eta indarrean den araudia betez. 

BI2.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta garai eta modu egokian birbanatzen da, 
muntaketa-planaren arabera. 
BI2.2 Instalazioaren zuinketa, marraketa eta elementu hauen kokapena: 

- Kanalizazioak, banaketa- eta babes-koadro edo -armairuak eta instalazioaren gainerako elementuak (argi-
puntuak, korronte-hartuneak, babes-kaxak, mekanismoak, etab.). 

- Argi-puntuen pizketa kontrolatzeko elementuak. 
- Hargailu finkoak. 
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- Larrialdi-argiak,eta, hala badagokio, seinaleztapen-argiak bat datoz proiektuaren plano eta 
espezifikazioekin eta BTAEaren aginduekin. 

BI2.3 Kanalizazioak muntatzeko, material-motari eta materialaren neurriei, lokalaren ezaugarriei eta araudiari 
egokitutako lotura- eta euste-teknikak erabiltzen dira. 
BI2.4 Eroaleak kanalizazio elektrikoetan jartzean, ez da lermarik edo aldaketarik eragin behar kanalizazioen 
ezaugarrietan eta zirkuituak identifikatuta geratu behar dira, eta sekzioek, isolamendu-motek eta koloreek, beste 
batzuen artean, proiektuaren espezifikazioak eta BTAEarenak bete behar dituzte. 
BI2.5 Luminarien ezaugarriak, potentzia eta argi-iturri mota lokalaren jarduerari egokitzen zaizkio, itzal-eremuak eta 
itsualdiak eragin gabe, eta luminariak eremuaren eta lanpostuaren ezaugarrien araberako garaieran kokatzen dira. 
BI2.6 Eroaleak lotzeko eta elementu elektrikoekiko konexioa egiteko, hurrengo baldintzak hartzen dira kontuan: 

- Ez dira elkarren artean gurutzatu behar, eta osotasunaren estetika errespetatu behar dute. 
- Eroaleen sekzioa eta kolorea kontuan hartu behar dira. 
- Konexioaren fidagarritasuna ziurtatu behar da, eta elementu egokiak edo araudikoak erabili behar dira. 

BI2.7 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI2.8 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen mailak jakiteko, egiaztapen-entseguak egiten dira. 
BI2.9 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB3: Babes- eta banaketa-elementuak muntatzea bilgarrietan (armairuak, koadroak, etab.), ezarritako kalitatearekin eta 
indarrean den araudiaren araberako segurtasun-arauak betez. 

BI3.1 Elementuek bilgarrian duten banaketa eta haiek mekanizatzeko informazioa krokisean jasotzen dira, espazio 
erabilgarria optimizatuz. 
BI3.2 Muntaketa-xaflaren mekanizazioa, lokailuak, ateak eta abar, batetik, eta haien lotura, bestetik, krokisen eta 
planoen arabera egiten dira, aurreikusitako kalitatearekin. 
BI3.3 Babes- eta banaketa-elementuen ezaugarriak bat datoz proiektuaren espezifikazioekin edo eroaleen 
sekzioarekin eta eskatutako potentziarekin. 
BI3.4 Babes- eta banaketa-elementuak dokumentu teknikoei eta muntaketaren krokisari jarraikiz muntatzen dira. 
BI3.5 Koadroko kable eroaleak jartzeko, hurrengo baldintzak hartzen dira kontuan: 

- Eskema elektrikoei eta kableen eskemei jarraiki behar zaie. 
- Eroaleen sekzioa eta kolorea kontuan hartu behar dira. 
- Ez dira elkarren artean gurutzatu behar, eta osotasunaren estetika errespetatu behar dute. 
- Kanaletan kokatu behar dira, edo multzokatu eta finkatu egin behar dira, teknika egokia erabiliz. 

BI3.6 Eroaleak koadroko elementuekin lotzen dira, terminaletako konexio elektrikoaren fidagarritasuna ziurtatuz. 
BI3.7 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI3.8 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB4: Instalazioak mantentzea eta konpontzea merkataritza-eraikinetan, bulegoetan edo industrietan, ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzekin. 

BI4.1 Instalazioen mantentze-lanen programa ezarritako planaren arabera egiten da. 
BI4.2 Matxura-mota, matxuraren jatorria eta hondatutako elementua zehazteko, egiaztapen funtzionala eta 
parametro elektrikoena egiten dira. 
BI4.3 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan. 
BI4.4 Hondatutako elementua eta instalazioaren zati bat ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-segida egokia 
erabiltzen da, eta instalazioaren funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen dira. 
BI4.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI4.6 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen mailak jakiteko, egiaztapen-entseguak egiten dira. 
BI4.7 Egindako lana eta aldaketak dagokien txostenean jasotzen dira. 

 
LB5: Lokal, bulego eta industria txikietako instalazio elektrikoen dokumentu tekniko eta administratiboak prestatzea, 
haien eskumen-esparruan. 

BI5.1 Eragiketaren ezaugarri tekniko eta ekonomikoak bezeroarekin batera adosten dira, eta dagokion dokumentuan 
jasotzen dira. 
BI5.2 Dokumentuak egiteko beharrezko informazioa (aplikazioaren jarraibide tekniko osagarriak —JTO—, araudia, 
eskabideak, baimenak, etab.) organo eskudunaren aldetik lortzen da, eta BTAEtik aukeratzen da. 
BI5.3 Instalazioa definitzeko dokumentuetan, ezaugarri hauek zehazten dira: 

- Guztizko karga eta karga partzialak. 
- Lotura-instalazioa osatzen duten elementuak: babes-kaxa nagusia, elikadura-linea nagusia, kontagailuak 

jartzeko elementua, banakako deribazioa, babesa, etab. 
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- Lur-konexioko instalazioa osatzen duten elementuak. 
- Barruko instalazioa, zirkuitu-kopurua, babesak eta ezaugarriak, lokalaren beharrak kontuan hartuta eta 

BTAEan ezarritako irizpideak aplikatuz. 
BI5.4 Instalazioa muntatzeko dokumentuetan, alderdi hauek erabakitzen dira: 

- Babes-kaxa nagusiaren eta kontagailuen kokapena. 
- Kanalizazioak, koadro edo armairuak, eroaleak, argi-puntuak eta abar instalatzeko sistema. 
- Lur-konexioa instalatzeko sistema, lokalaren ezaugarriak kontuan hartuta eta BTAEan ezarritako aginduak 

aplikatuz. 
BI5.5 Instalazioa eraikitzeko onartutako irtenbidea krokisean eta planoetan jasotzen da. 
BI5.6 Dokumentuak prestatzeko, kalkuluak, material-zerrendak, obra-unitateak, matxuren konponketa-txostena 
(faktura egiteko datuekin) eta historikoen eguneratzea jasotzen dira, prozedura egokia eta irudikapen normalizatua 
erabiliz. 
BI5.7 Instalazioa egiteko behar diren baliabide tekniko eta materialak, segurtasun-materialak eta aurreikusitako 
denborak muntaketa-plangintzan jasotzen dira. 
BI5.8 Instalazioaren ziurtagiria, diseinuaren txosten teknikoa, planoak, eskuliburuak, arriskuen prebentzioa eta abar 
organo eskudunean aurkezten dira garai eta forma egokian, eta BTAEaren arabera eskatutako ezaugarriak zehazten 
dituzte. 

 

Lanbide-testuingurua: 

 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, terminalentzako presio-kurrikak, etab.). Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Mekanizazio-lanak egiteko makinak (zulatzeko 
makina, puntzonatzeko makina, errematxatzeko makina, hariztatzeko makina, etab.). Instrumentu elektrikoak 
(polimetroa, amperemetro- eta wattmetro-matxardak, telurometroa, isolamendu-neurgailua, tentsio-bereizgailua, hodiak 
kurbatzeko ekipoa, etab.). Ihes-korronteen neurgailua. Korronte alterno trifasikoko potentziaren eta energiaren 
analizagailu-erregistragailua. Etengailu diferentzialen desarra-sentikortasuna egiaztatzeko ekipoa. Eroaleen 
jarraitutasuna egiaztatzeko ekipoa. Begiztaren inpedantziaren neurgailua, neurketa-sistema bereiziarekin. Larrialdi-
argietarako neurketa-tarte egokia duen luxometroa. Sareen, harmonikoen eta sareko perturbazioen aztergailua. Lurren 
isolamendua neurtzeko elektrodoak. Ebakuntza-gelen isolamendu-maila zaintzeko gailuaren egiaztagailua. Sareen, 
harmonikoen eta sareko perturbazioen aztergailua. Muntatzeko baliabideak (eskailerak, aldamioak, etab.). Segurtasun 
eta babes elektrikorako ekipoak (norbera babesteko arropak eta ekipoa: oinetakoak, eskularruak, kaskoa, etab.). 
Ordenagailua. Instalazio elektrikoetarako softwarea. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Merkataritza-lokaletako instalazio elektrikoak. Bulegoetako instalazio elektrikoa. Lokal berezietako instalazio elektrikoa 
(jendea hartzekoa, sute- edo leherketa-arriskua daukana, igerilekuak eta iturriak dauzkana, etab.). Merkataritza-
eraikinetako, bulegoetako eta industrietako instalazio elektrikoen muntaketa eta konponketa. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazio-proiektuen dokumentazioa. Araudiak (Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa). Arauak: Normalizazio 

elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak, elektrizitate-

konpainien arau bereziak, materialen eta ekipoen fabrikatzaileen katalogo tekniko eta komertzialak.Materialen eta 

ekipoen fabrikatzaileen katalogo tekniko eta komertzialak. Lan-aginduak. Administrazio-dokumentuak (instalazioaren 

ziurtagiria, diseinuaren txosten teknikoa, planoak, eskema haribakarrak, erabilera-eskuliburua, arriskuen prebentziorako 

eskuliburua, etab.). Muntaketari buruzko txostena. Instalazioen muntaketari buruzko dokumentu teknikoak, haien 

eskumen-esparruan. Aurrekontuak eta fakturak. Konponketari buruzko txostena. 
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3. gaitasun-atala: 
AUTOMATISMOEN INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA, 
ETXEBIZITZEN ETA INDUSTRIA TXIKIEN INGURUNEAN 

 

Kodea: UC0822_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Armairu eta koadro elektrikoak eta abar prestatzea, maniobra-zirkuituak muntatzeko eta gailu elektroteknikoak 

babesteko eta kontrolatzeko, ezarritako kalitatearekin eta segurtasun-arauak betez. 

BI1.1 Elementuek bilgarrietan duten banaketa eta haiek mekanizatzeko informazioa krokisean jasotzen dira, espazio 

erabilgarria optimizatuz. 

BI1.2 Mekanizazio-eragiketen muntaketa-plana eta segida krokisari eta koadroaren planoei jarraikiz egiten dira. 

BI1.3 Aukeratutako materiala (profilak, bilgarriak, koadroak, etab.) bat dator proiektuaren espezifikazioekin eta 

muntaketa-planarekin. 

BI1.4 Bilgarriaren barruan, lokailuen, profilen eta kanalizazioen banaketa eta kokapenaren marrazketa ezarpen-

planoei jarraikiz egiten da. 

BI1.5 Muntaketa-xaflaren, profilen, bilgarrien eta abarren mekanizazioa bat dator planoetako datuekin eta eragiketen 

segidarekin. 

BI1.6 Erremintak, baliabide teknikoak eta segurtasun-baliabideak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen 

dira. 

BI1.7 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 

LB2: Gailu elektroteknikoen maniobra-, kontrol- eta babes-zirkuituak muntatzea armairu eta koadroetan, besteak beste, 

ezarritako kalitatearekin eta segurtasun-arauak betez. 

BI2.1 Gailu elektroteknikoen maniobra-, kontrol- eta babes-zirkuituak osatzen dituzten elementuak bat datoz 

proiektuaren espezifikazioekin eta muntaketa-planarekin. 

BI2.2 Ekipoak eta elementuak (kontrolagailu logiko programagarria, kontagailuak, erreleak, babes-elementuak, 

makina elektrikoen abiarazle elektronikoak, domotika-elementuak, etab.) toki zehatzean eta baliabide egokiekin 

finkatzen dira, lotura mekanikoa ziurtatuz. 

BI2.3 Eroaleen kable-sarea (kableak eta pletinak) eta haien konexioak ekipo eta elementuekiko: 

- Eskemekin bat datoz. 

- Kokapen zehatzaren arabera egituratzen dira. 

- Muturrak konexiorako tratatzen dira, eta terminalak jartzen dira. 

- Muntaketa-planoaren arabera identifikatzen dira. 

- Kontaktu elektrikoaren fidagarritasuna bermatzen da. 

BI2.4 Kontrol-programa kontrolagailu programagarrian sartzen da, funtzionamendu-kondizio hoberenak ematen 

dituzten parametroekin, ekipo egokia erabiliz. 

BI2.5 Funtzionamendu-entseguak aurreikusitako protokoloa erabiliz egiten dira, funtzionamendu-kondizioei jarraikiz. 

BI2.6 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 

BI2.7 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 

LB3: Instalazio automatizatuak egitea (kontrol-ekipoak, sentsoreak, eragingailuak, detektagailuak, etab.), segurtasun- 

eta kalitate-kondizioetan. 

BI3.1 Elementuen banaketa, zuinketa, kanalizazioen kokapena, kontrolagailuak, eragingailuak eta neurgailuak 

krokisean jasotzen dira, proiektuaren edo bezeroaren eskakizunen arabera. 

BI3.2 Eroaleak araudiaren araberako kanalizazio elektrikoetan jartzean, ez da lermarik edo aldaketarik eragin behar 

kanalizazioen ezaugarrietan 

BI3.3 Eragingailu elektromekanikoak, motor elektrikoak, sentsoreak eta detektagailu elektroteknikoak proiektuaren 

eskakizunei eta bete beharreko funtzioari jarraikiz eta mantentze-lanetarako sarbidea kontuan hartuz kokatzen dira. 

BI3.4 Babes-elementuak eta eroaleak bat datoz bete beharreko funtzioarekin, zirkuitu-kopuruarekin eta hargailuaren 

potentziarekin. 

BI3.5 Eragingailu, sentsore, kontrol- eta babes-elementu eta modulu osagarrien konexioa eskemen eta 

fabrikatzailearen dokumentu teknikoen arabera egiten da. 
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BI3.6 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 

BI3.7 Zehaztutako funtzionamendu-kondizioak lortzeko, beharrezko entseguak eta doikuntzak egiten dira 

instalazioaren elementuetan. 

BI3.8 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 

LB4: Instalazio automatizatuak ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioekin mantentzea eta konpontzea. 
BI4.1 Elementu hondatuaren edo kontrol-programaren disfuntzioa zehazteko, egiaztapen funtzionala eta instalazioko 
parametroena egiten da. 
BI4.2 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan. 
BI4.3 hondatutako pieza ordezkatzeko, ezarritako desmuntatze/muntatze segida erabiltzen da, eta, horrela, 
funtzionamendu-kondizioak berriz ezartzen dira. 
BI4.4 Kontrol-programaren edo dagokien parametroen agindu-balioen disfuntzioa funtzionamendu-kondizioetara 
itzultzen da. 
BI4.5 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI4.6 Instalazioa berriz martxan dagoela egiaztatzeko, entseguak egin eta araudiko parametroen mailak neurtzen 
dira. 
BI4.7 Instalazioko elementuen mantentze-lanen eragiketak fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz egiten dira. 
BI4.8 Matxuren konponketaren txostenean faktura egiteko datuak jasotzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, terminalentzako presio-kurrikak, etab.). Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Oinarrizko mekanizazio-lanak egiteko makinak 
(zulatzeko makina, puntzonatzeko makina, errematxatzeko makina, etab.). Instrumentu elektrikoak (polimetroa, tentsio-
bereizgailua, etab.). Muntatzeko baliabideak (eskailerak, aldamioak, etab.). Segurtasun eta babes elektrikorako ekipoak. 
Ordenagailua, parametrizaziorako eta programaziorako operadore-panela. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Sistema automatizatuen instalazioa eta mantentze-lanak. Kontrol eta erregulazio automatikoko ekipoen instalazioa eta 
mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazio automatizatuen proiektuen dokumentazioa. Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa. Arauak: Normalizazio 
elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak. Elektrizitate-
konpainien arau bereziak. Materialen eta ekipoen fabrikatzaileen katalogo tekniko eta komertzialak. Lan-aginduak. 
Administrazio-dokumentuak (planoak, eskema haribakarrak, erabilerari eta arriskuen prebentzioari buruzko eskuliburua, 
etab.). Muntaketari buruzko txostena. Lan-parteak. Matxura-konponketaren txostena. Aurrekontua eta faktura. 
Ordenagailua. Inprimagailua. Instalazio elektrikoetarako softwarea. 
 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
BEHE-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0823_2: 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Behe-tentsioko aireko sareen euskarriak muntatzea, muntatze-proiektu eta -planaren arabera, prozedura eta 
segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin. 

BI1.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da. 
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BI1.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira. 
BI1.3 Sarearen zuinketa, euskarrien kokapena, zangen eta kutxatilen neurriak eta abar proiektuaren espezifikazioei 
jarraikiz egiten da. 
BI1.4 Euskarriak eta armatuak muntaketari buruzko fabrikatzailearen espezifikazioak jarraikiz muntatzen dira. 
BI1.5 Euskarrien lur-konexioak muntatzeko, proiektuaren dokumentuak kontsultatzen dira. 
BI1.6 Euskarrien eta, hala badagokio, ainguraketen zimendatze- eta hormigoitze-lanak proiektuaren espezifikazioei 
jarraikiz egiten dira. 
BI1.7 Euskarria altxatzeko eta eusteko, baliabide egokiak erabiltzen dira, segurtasun-arauak erabiliz, eta euskarria 
zuzentzea eta galgatzea lortzen da. 

 
LB2: Eroale isolatuak euskarrien gainean muntatzea, muntatze-proiektu eta -planaren arabera, prozedura eta 
segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin. 

BI2.1 Ezartze-lanetan, eroaleek ez dute kalterik jasan behar, eta tenkatzeko prest utzi behar dira. 
BI2.2 Eroaleak tenkatzean, kontuan hartu behar dira euskarrien distantzia eta katenariaren gezia. 
BI2.3 Neutro mezularia lotura-burdinerian grapatzeko edo eusteko, ez da bihurdurarik egin behar, eta eroale-sorta 
kable-multzo uniforme gisa pasatu behar da. 
BI2.4 Eroaleen junturak eta konexioak egiteko, aurrez isolatutako junturak egiteko terminal eta mahukatxoak, 
deribazio egokiak eta erreminta eta ekipo espezifikoak erabiltzen dira. 
BI2.5 Sarearen abiaraztea bat dator proiektuaren eskakizunekin eta konpainia hornitzailearen arauekin. 

 
LB3: Behe-tentsioko aireko sareen eroaleak muntatzea fatxadaren gainean, muntatze-proiektu eta -planaren arabera, 
prozedura eta segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin. 

BI3.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da. 
BI3.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira. 
BI3.3 Sarearen zuinketa eta ainguratze- eta lotura-elementuentzako zulo eta hutsuneen kokapena (euskarriak, 
hodiak, kakoak, etab.) proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten dira. 
BI3.4 Fatxadako zutikoak kakoekin, hodiak, sorta-euskarriak eta kanaletak proiektuan zehaztutako distantziara eta 
neurriekin finkatzen dira fatxadan, eta sortaren instalazio egokia ahalbidetzen dute. 
BI3.5 Sorta fatxadan jartzeko eta finkatzeko, harila kalterik jasan gabe mugitzen da, eta tenkatzeko prest uzten da, 
baoak egonez gero. 
BI3.6 Gurutzaguneetan (baoetan), kableak eroale neutroaren gainean tenkatzen dira, kontuan hartuta galtzadaren 
zabalera eta katenariaren gezia. 
BI3.7 Eroaleen junturak eta konexioak egiteko, aurrez isolatutako junturak egiteko terminal eta mahukatxoak, 
deribazio egokiak eta erreminta eta ekipo espezifikoak erabiltzen dira. 
BI3.8 Sarearen abiaraztea bat dator proiektuaren eskakizunekin eta konpainia hornitzailearen arauekin. 

 
LB4: Behe-tentsioko sare elektrikoen konponketak eta mantentze-lanak tentsioarekin eta tentsiorik gabe egitea, 
ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin. 

BI4.1 Sarea eta sarearen elementuak ikuskatzeko, instalazioko osagaien egoera jaso, idatzi eta ebaluatzen da. 
BI4.2 Mantentze-lan prebentiboetan: 

- Konpondutako elementua lan-partean adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatzen da. 
- Konpondutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 

BI4.3 Mantentze-lan zuzentzaileetan: 
- Matxura eta matxuren-partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzen da. 
- Instalazioaren osagaien anomaliak zuzentzen dira, muntaketarako emandako prozedurei jarraikiz. 
- Konpondutako elementua eta elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak 

dituztela egiaztatzen da. 
- Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 

BI4.4 Sareko eragiketetan: 
- Sarearen deskargua eskatzen zaio eragiketa-zentroari. 
- Posible denean, linea beste sare batera konektatzen da, zerbitzua ez eteteko. 
- Segurtasun-, seinaleztapen- eta babes-neurriak ezarritako prozedura erabiliz egiten dira. 
- Sarea berriz jartzeko eskatzen zaio eragiketa-zentroari. 
- Instalazioaren abiaraztea egiaztatzen da. 

BI4.5 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI4.6 Neurgailuek kalibratze-ziurtagiria indarrean dutela egiaztatzen da. 
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BI4.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira. 
BI4.8 Beharrezko informazioa matxuren konponketei eta instalazioaren abiarazteari buruzko txostenean jasotzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kamioi-garabia. Garabi-besoak, dibidietak, poleak, estropuak, altxagarriak, pistolak, etab. Prentsak, matrizeak, presio-
falka bidezko deribazioak egiteko erremintak. Zinta metrikoa, teodolitoa eta beruna. Mazoak eta tasak. Frenoak eta kable 
pilotua. Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak 
egiteko makinak. Neurgailuak (telurometroa, dinamometroa, termometroa, voltamperemetro-matxarda, etab.). 
Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Behe-tentsioko aireko sareen instalazioak. Behe-tentsioko aireko sareen mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentu teknikoak. Muntaketaren, euskarrien eta burdineriaren planoak. Lan-
aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak. Araudia. 
Mantentze-lanen fitxak. Matxuren historia. Segurtasun-arauak. Proiektuaren anomaliei buruzko txostena. Instalazioaren 
azken trazatuari buruzko txostena. Soberako lurrak jasotzeko baimena. Soberako lurren kantitatea jasotzeko egoera-
orria. Deskargu-eskaerak. Kaltetutako instalazioan lan egiteko baimena. Muntaketari buruzko txostena. Mantentze-lanen 
txostena. Lan-parteak. 
 
 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOAK MUNTATZEA 
ETA MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0824_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Behe-tentsioko lurrazpiko sareen eroaleak muntatzea harea-ohantzearen gainean eta hodiaren azpian zangetan, 
muntatze-proiektu eta -planaren arabera, prozedura eta segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako 
kalitatearekin. 

BI1.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da. 
BI1.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira. 
BI1.3 Zuinketa, zangen eta kutxatilen neurriak eta abar proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten da, ziurtatuz ez 
duela bat egiten proiekzio bertikal bereko beste zerbitzu batzuekin eta indarren den araudia betez. 
BI1.4 Lanak (galtzadak, espaloiak, kale-gurutzeak, errepideak, etab.) dagozkien baimenekin egiten dira. 
BI1.5 Kableak zangaren oinarriaren gainean asentatzeko edo kableak hodietan sartzeko eta instalazioa 
ezarpenerako prestatzeko, instalazio-mota hartzen da kontuan. 
BI1.6 Ezartze-lanetan, eroaleek ez dute kalterik jasan behar (arrabolak jarri eta gurutzeak saihestu behar dira), eta 
instalazio-motaren eta indarrean den araudiaren arabera jartzen dira. 
BI1.7 Eroaleen juntura eta konexioak egiteko, arauen eta muntaketa-jarraibideen araberako elementu egokiak 
erabiltzen dira. 
BI1.8 Eroaleak markatu eta distantzia egokian multzokatzen dira, muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentuei 
jarraikiz. 
BI1.9 Babes mekanikoak eta sarearen seinaleztapenarenak muntatzen dira, indarrean den araudia betez. 
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BI1.10 Kaxak, terminalak eta junturak fabrikatzailearen arau eta jarraibideei jarraikiz egin eta muntatzen dira. 
BI1.11 Instalazioko elementuei egindako probetan: 

- Jarraitutasuna ziurtatzen da. 
- Faseen ordena egiaztatzen da. 
- Isolamendua egiaztatzen da. 
- Pantaila metalikoaren jarraitutasuna egiaztatzen da. 
- Araudiaren araberako saiakuntzak egiten dira. 

BI1.12 Kablea lurrazpiko saretik aireko sarera igarotzeko, neurri egokiko altzairuzko hodia erabiltzen da, eta kablea 
babesle egokiarekin buxatzen da. 

 
LB2: Sare elektrikoen eroaleak galerietan muntatzea, muntatze-proiektuaren eta -planaren arabera, prozedura eta 
segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin. 

BI2.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da. 
BI2.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira. 
BI2.3 Erretiluak, burdineria, euskarriak eta abar kokatzen dira, proiektuaren espezifikazioak eta indarrean den 
araudia betez. 
BI2.4 Kableak erretiluan asentatzeko, kontuan hartzen da euskarri-mota, bertan jarri beharreko kable-kopurua eta 
galeriako gainerako zerbitzuak. 
BI2.5 Jartzean, eroaleek ez dute kalterik jasan behar, eta indarrean den araudiaren arabera jartzen dira. 
BI2.6 Eroaleak markatu eta distantzia egokian multzokatzen dira, muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentuei 
jarraikiz. 
BI2.7 Eroaleen juntura eta konexioak egiteko, arauen eta muntaketa-jarraibideen araberako elementu egokiak 
erabiltzen dira. 
BI2.8 Instalazioko elementuei egindako entseguetan: 

- Jarraitutasuna ziurtatzen da. 
- Faseen ordena egiaztatzen da. 
- Isolamenduak egiaztatzen dira. 
- Pantaila metalikoaren jarraitutasuna egiaztatzen da. 
- Araudiaren araberako saiakuntzak egiten dira. 

BI2.9 Lurrazpiko saretik aireko sarera, kablea neurri egokiko altzairuzko hodiaren bidez igarotzen da, eta kablea 
babesle egokiarekin buxatzen da. 

 
LB3: Sarea abiaraztea, proiektuaren eta konpainia hornitzailearen arauen arabera, ezarritako segurtasun-prozedura eta 
-baliabideak aplikatuz. 

BI3.1 Muntatutako sarea beste sare bati edo azpiestazioari konektatzeko deskargu edo baimena eskatu egiten da 
jarduera-egunetarako. 
BI3.2 Tentsiorik ez dagoela ziurtatzeko, beharrezko egiaztapenak egiten dira. 
BI3.3 Babes- eta lan-eremuak seinaleztatzen dira, beharrezko segurtasun-eskakizunak betez. 
BI3.4 Konpondu beharreko aireko sarearen zatia babestu egiten da, eroaleak lurrera konektatuz. 
BI3.5 Sarera edo azpiestaziora konektatzeko, elementu egokiak erabiltzen dira eta lotura mekanikoa bermatzen 
da. 
BI3.6 Sarea berriz martxan dagoela egiaztatzen da, beharrezko elementuekin. 
BI3.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira. 
BI3.8 Instalazioaren muntaketari buruzko txostenean, beharrezko datuak jasotzen dira, dagokien formatuan. 

 
LB4: Behe-tentsioko sare elektrikoak konpontzea eta mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate-baldintza eta 
erantzun-denbora egokiekin. 

BI4.1 Sarea eta sarearen elementuak ikuskatzeko, instalazioko osagaien egoera jaso, idatzi eta ebaluatzen da. 
BI4.2 Mantentze-lan prebentiboetan: 

- Konpondutako elementua lan-partean adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatzen da. 
- Konpondutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 

BI4.3 Mantentze-lan zuzentzaileetan: 
- Matxura eta matxuren partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzen da. 
- Instalazioaren osagaien anomaliak zuzentzen dira, muntaketarako emandako prozedurei jarraikiz. 
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- Ordezkatutako elementua eta elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak 
dituztela egiaztatzen da. 

- Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 
BI4.4 Sareko eragiketetan: 

- Sarearen deskargua eskatzen zaio eragiketa-zentroari. 
- Posible denean, linea beste sare batera konektatzen da, zerbitzua ez eteteko. 
- Segurtasun-, seinaleztapen- eta babes-neurriak ezarritako prozedura erabiliz egiten dira. 
- Sarea berriz jartzeko eskatzen zaio eragiketa-zentroari. 
- Instalazioaren abiaraztea egiaztatzen da. 

BI4.5 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI4.6 Neurgailuek kalibratze-ziurtagiria indarrean dutela egiaztatzen da. 
BI4.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira. 
BI4.8 Beharrezko informazioa matxuren konponketei eta instalazioaren abiarazteari buruzko txostenean jasotzen 
da. 

 

 
Lanbide-testuingurua: 

 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kamioi-garabia. Garabi-besoak, dibidietak, altxagarriak eta abar. Prentsak, matrizeak eta presio-falka bidezko 
deribazioak egiteko erremintak. Palak, sumilak, paletak eta abar. Kableen harilak, tornuzilak, arrabolak, etab. Zinta 
metrikoa, koloretako zinta itsasgarriak, etab. Mazoak eta tasak. Frenoak eta kable pilotua. Lan elektrikoak egiteko 
eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak egiteko makinak. Isolamendu-
neurgailua. Lurrazpiko kableak egiaztatzeko eta lokalizatzeko ekipoa. Neurgailuak (telurometroa, dinamometroa, 
termometroa, voltamperemetro-matxarda, etab.). Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Mantentze-lanetarako 
terminal eramangarria. Babes-ekipo eta -elementuak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak. Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoen mantentze-lanak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentu teknikoak. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak. Araudiak (Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa; Hartune 
Elektrikoen Araudia; Egiaztapen Elektrikoen Araudia; Zentral Elektriko, Azpiestazio eta Transformazio Zentroen Kondizio 
Teknikoak eta Segurtasun Bermeak). Arauak: Normalizazio elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, 
CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak, elektrizitate-konpainien arau bereziak. Mantentze-lanen fitxak. Matxuren 
historia. Segurtasun-arauak. Proiektuaren anomaliei buruzko txostena. Instalazioaren azken trazatuari buruzko txostena. 
Soberako lurrak jasotzeko baimena. Soberako lurren kantitatea jasotzeko egoera-orria. Deskargu-eskaerak. Kaltetutako 
instalazioan lan egiteko baimena. Muntaketari buruzko txostena. Mantentze-lanen txostena. Lan-parteak. 
 
 
 

 

6. gaitasun-atala: 
MAKINA ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0825_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Makina elektriko birakariak eta transformadoreak instalatzea, ezarritako segurtasun-baldintzetan eta indarrean den 
araudia betez. 

6 



 
 

Behe-tentsioko instalazio elektrikoen muntaketa  
eta mantentze-lanak  

 

 
 

 

21 

BI1.1 Muntatze-planoetan eta dokumentu teknikoetan, makina muntatzeko beharrezkoak diren ezaugarri mekaniko 
eta elektrikoak zehaztuta daudela egiaztatzen da (finkatzeko gailuen egoera eta ezaugarriak, gehienezko neurriak, 
konexio-borneen egoera, hozte-elementu posibleen egoera, etab.). 
BI1.2 Makina muntatzeko beharrezkoak diren eragiketak (materialak biltzea, makinak eta erremintak prestatzea, 
muntatze eta lotura mekanikoa eta akaberak) denbora egokian eta kalitate egokiarekin egiten dira. 
BI1.3 Piezak, behar izanez gero, eraikuntza-plano eta -krokisen arabera eta fabrikatzailearen oharrei jarraikiz 
mihiztatzen dira. 
BI1.4 Ainguraketa osatzen duten zatiak (hankak, bridak, etab.) eta finkatzeko gailuak egiaztatzen dira, muntatze-
planaren arabera eta osagaiak ondo finkatzea lortuz.  
BI1.5 Magnitude elektrikoak kalkulatzen dira, ezaugarrien plakako datuetatik abiatuz. 
BI1.6 Motor eta transformadoreen babes elektrikoak (intentsitate handiegiak, fase-akatsak, etab.) instalazio-motaren 
eta indarrean den araudiaren araberakoak dira. 
BI1.7 Konexioak egitean, terminalak ondo prestatu behar dira, eta mekanikoki ondo lotuta daudela eta kontaktu 
elektrikoa egokia dela egiaztatu behar da, dokumentu teknikoei jarraikiz. 
BI1.8 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI1.9 Segurtasun-arauak ezagunak dira, eta lan guztietan hartzen dira kontuan. 
BI1.10 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira. 

 
LB2: Makina elektriko birakarien eta transformadoreen entseguak eta abiaraztea egitea, ezarritako segurtasun-
baldintzetan eta indarrean den araudia betez. 

BI2.1 Makinen abiaraztea eta entseguak egiten dira, ezarritako protokoloei jarraikiz. 
BI2.2 Entsegu normalizatuetan lortutako emaitzak, hutsean zein kargarekin, bat datoz makina elektrikoaren 
ezaugarri-plakan adierazitako parametroekin. 
BI2.3 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira. 
BI2.4 Segurtasun-arauak ezagunak dira, eta lan guztietan hartzen dira kontuan. 
BI2.5 Egindako entsegu eta aldaketak dagokien txostenean jasotzen dira. 

 
LB3: Makina elektriko birakariak eta transformadoreak mantentzea eta konpontzea, ezarritako segurtasun-baldintzetan 
eta indarrean den araudia betez. 

BI3.1 Makinaren edo transformazioaren mantentze-lanen programa ezarritako planaren arabera egiten da. 
BI3.2 Makina elektrikoaren edo transformadorearen matxura diagnostikatzen da, ezarritako prozedura aplikatuz eta 
erreminta eta tresna egokiak erabiliz. 
BI3.3 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan. 
BI3.4 Materialen bilketa, makinen eta erreminten prestaketa, harilak egitea, isolamenduak eta bernizadurak, 
muntaketa, konexioak eta akaberak garai egokian eta kalitate egokiarekin egiten dira. 
BI3.5 Matxuratutako makina edo transformadorearen egiturazko ezaugarriak (konexioen eskemak, espira-kopurua, 
hariaren diametroa, transformadorearen eraikuntza-forma, isolamendu-mota, etab.) zehaztasunez lortzen dira 
desmuntatzeko prozesuan, eta dagokien dokumentuan jasotzen dira. 
BI3.6 Hondatutako elementua eta makinaren edo transformadorearen zati bat ordezkatzeko, desmuntatze- eta 
muntatze-segida egokia erabiltzen da, eta instalazioaren funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen dira. 
BI3.7 Baliabide teknikoak, erremintak eta segurtasun-baliabideak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen 
dira. 
BI3.8 Instalazioaren egoera eta araudiko parametroen balioak ezagutzeko, egiaztapen-entseguak egiten dira eta 
ezaugarri-plakan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI3.9 Egindako lana eta aldaketak dagokien txostenean jasotzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, presio-kurrikak, etab.). Lan mekanikoak egiteko 
eskuzko makinak (aliketak, bihurkinak, giltza ingelesak, giltza finkoak, tornuzil mekanikoak, mailuak, etab.). Neurtzeko 
eta entseguak egiteko tresnak (ohmmetroa, voltmetroa, amperemetroa, wattmetroa, polimetroa, amperemetro- eta 
wattmetro-matxardak, fasemetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa, iparrorratza, saiakuntza-lanparak —seriekoak 
eta paralelokoak—, etab.). Neurtzeko tresna mekanikoak (kalibrea, torloju mikrometrikoa, etab.). Makina elektrikoetarako 
hariltze-makinak eta osagarriak. Makina elektrikoen saiakuntza-bankuak. Transformadore txiki eta ertainak diseinatzeko 
tresnak (eskuzkoak edo informatikoak). Hariak eta pletinak. Bernizak. Material isolatzaileak. Material ferromagnetikoak. 
Konexio-elementuak. Hozgarri likidoak. 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

22

Lanaren produktuak edo emaitza 
Makina elektrikoen estatikoen eraikuntza. Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektriko estatiko eta 
birakarien konponketa eta mantentze-lanak. Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektriko estatiko eta 
birakarien entseguak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Makina elektrikoen harilen eskemak. Makina elektrikoak desmuntatzeko mekanika-plano ak. Makina elektrikoen 
entseguak egiteko prozedura normalizatuak. Makina elektrikoen mantentze-lan prebentiboetarako dokumentu 
normalizatuak. Lan-parteak. Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa eta jarraibide osagarriak. Nazioarteko arau eta 
aginduak. 

 
.
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua: 
ETXEBIZITZA-ERAIKINETAKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK 

 
2. prestakuntza-modulua: 

BULEGO-, MERKATARITZA- ETA INDUSTRIA-ERAIKINETAKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK 

 
3. prestakuntza-modulua: 

INSTALAZIO ELEKTRIKO AUTOMATIZATUAK ETA AUTOMATISMOEN 
INSTALAZIOAK 

 
4. prestakuntza-modulua: 

BEHE-TENTSIOKO AIREKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANAK 

 
5. prestakuntza-modulua: 

BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK 

 
6. prestakuntza-modulua: 

MAKINA ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA  
MANTENTZE-LANAK 

 
7. prestakuntza-modulua: 

BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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1. prestakuntza-modulua:  
ETXEBIZITZA-ERAIKINETAKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK  
 

Kodea: MF0820_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0820_2 Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea, 

nagusiki etxebizitzetarako diren eraikinetan 
 

Iraupena: 170 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
LOTURA-INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ERAIKINETAN 
 
Kodea: UF0884 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, lotura-

instalazioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lotura-instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta elementuak identifikatzea, eta ezaugarriak eta aplikatu 
beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Etxebizitza-, saltoki-, bulego- eta industria-eraikinetako lotura-instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta 
horien kokapena eta elementuak erlazionatzea. 
EI1.2 Eraikin baten eraikuntza-planoetatik abiatuz: 

- Babes-kaxa nagusiaren, elikadura-linea nagusiaren, deribazioen, kontagailuen, babes-koadro nagusiaren eta 
abarren kokapena aukeratzea, dagokion araudia aplikatuz, eta motaren, osaeraren eta instalazio-sistemaren 
arabera izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea. 

- Eraikinetako instalazioa planoaren gainean kokatzea (zirkuituak, babesak, lur-konexioak, maniobra-elementuak, 
eroaleak, hodiak, etab.), dagokion araudia aplikatuz, eta motaren, osaeraren, kokapenaren eta instalazioaren 
arabera izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea. 

EI1.3 Eraikin bateko lotura-instalazio batean, dokumentazio teknikoa izanik: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioa osatzen duten materialek eta ekipoek instalazioaren dokumentuetan 

ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
- Instalazioaren parametro karakteristikoen aldakuntzak identifikatzea (tentsioak, isolamenduak, deribazioak, 

lurrerako erresistentzia, etab.), instalazioaren osagaietarako aldaketak pentsatzea eta aldaketa horiek egitea. 
- Instalazioak aplikatu beharreko araudia betetzen duela egiaztatzea. 

 
A2: Lotura-instalazioa muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta norbera babesteko arauak eta materialen 
segurtasunekoak betez. 

EI2.1 Babes-kaxa nagusia, elikadura-linea nagusia, kontagailuak eta banakako deribazioa muntatzean: 
- Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera. 
- Erabili behar diren bilgarriak, kaxak, kanalizazioak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatzea eta mekanizatzea, 

beharrezko prozedurei jarraikiz. 
- Lotura-instalazioaren elementuak, kaxak, hodiak, kontagailuak, lur-konexioa eta abar muntatzea, indarrean den 

araudia aplikatuz eta lotura mekanikoa egokia dela bermatuz. 
- Eroaleak hodietan sartzea, teknika egokia erabiliz, eta eroale bakoitza modu nahastezinean markatzea eta 

gurutzaketak saihestea. 

1 
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- Osagaiak lotzea, prozedura egokiak erabiliz, eta kontaktu elektrikoa egokia dela bermatzea eta koloreen kodea 
errespetatzea. 

- Instalazio-parametroen (lurrerako erresistentzia, isolamendua, etab.) entseguak eta arauzko neurketak egitea. 
- Muntatze-eragiketak, entseguak eta neurketak egitea, norbera babesteko arauak eta materialen 

segurtasunekoak aplikatuz, eta aurreikusitako kalitatea lortzea.  
 
A3: Eraikinetako lotura-instalazio elektrikoen dokumentu teknikoak prestatzea, indarrean den araudi elektroteknikoa 
aplikatuz. 

EI3.1 Etxebizitza-, saltoki-, bulego- eta industria-eraikinetako lotura-instalazio elektrikoetako elementuen magnitude 
elektrikoak eta neurriak kalkulatzea, kalkulu elektronikoaren lege eta arauak aplikatuz. 
BI3.2 Lotura-instalazioko mozketa- eta babes-elementuen ezaugarriak zehaztea, BTAEa aplikatuz. 
BI3.3 BTAEaren arabera behar diren dokumentuak betetzea, dokumentu ofizial baliokideak erabiliz (diseinu-txosten 
teknikoa, eskema haribakarra, krokisa, kokapen-planoak, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibideak, etab.). 

Edukiak: 
1. Lotura-instalazioak. 

� Elikadura-linea nagusia:  
- Elementuen ezaugarriak eta motak (babes- eta neurketa-kaxa nagusia, kontagailuak, kableak, hodiak, aginte- 

eta babes-gailu nagusiak eta banakakoak, potentzia kontrolatzeko etengailua). ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT11. 

� Elementuen ezaugarriak eta motak:  
- Banaketa-koadroa. 
- Aginte- eta babes-elementuak. 
- Hodiak eta kanalizazioak. 
- Kaxak. 
- Eroale elektrikoak. 
- Maniobra- eta konexio-elementuak.  

� Lotura-instalazioen kokapena eta muntaketa:  
- Babes-kaxa nagusiak. 
- Kontagailuak eta zentralizazioa. 
- Aginte- eta babes-gailuak. ITC-BT-16, ITC-BT-17. 

 

2. Lotura-instalazioen irudikapena eta sinbologia. 
� Lotura-instalazio elektrikoetako sinbologia normalizatua.  
� Plano eta eskema elektriko normalizatuak. 
� Lotura-instalazioen eskema elektrikoak interpretatzea. 

- Erabiltzaile bakarrerako. 
- Erabiltzaile bat baino gehiagorako. 

� Araudia. ITC-BT-12. 
 

3. Instalazio elektrikoetako neurketak.  
� Magnitude elektrikoak.  
� Lur-hartuneen erresistentzia elektrikoa eta isolamenduak. 
� Magnitude elektrikoen arteko funtsezko erlazioak. 
� Neurgailuak:  

- Tipologia eta ezaugarriak.  
� Konexio-prozedurak.  
� Neurketa-prozesuak. 

 

4. Lotura-instalazio elektrikoen dokumentuak prestatzea. 
� Instalazioen dokumentuak: ITC-BT-01, ITC-BT-02.  
� Instalatzaile baimenduen eskakizunak eta jarduerak: ITC-BT-03. 
� Instalazioei buruzko dokumentuak eta instalazioak abian jartzea: ITC-BT-04. 
� Egiaztapena eta ikuskapenak: ITC-BT-05. 
� Behe-tentsioa hornitzeko karga-aurreikuspena. ITC-BT-08, ITC-BT-10. 

 
 

 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

26

1.2. prestakuntza-atala 
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-
LANAK ETXEBIZITZA-ERAIKINETAN 
 
Kodea: UF0885 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Nagusiki etxebizitzetarako diren eraikinetako barruko instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta elementuak 
identifikatzea, eta funtzionamendua, ezaugarriak eta aplikatu beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Etxebizitza familiabakar baten eta etxebizitzetarako eraikin baten eraikuntza-planoetatik abiatuz: 
- Etxebizitzetako instalazioa planoaren gainean kokatzea (zirkuituak, babesak, lur-konexioak, maniobra-

elementuak, eroaleak, hodiak, etab.), dagokion araudia aplikatuz, eta motaren, osaeraren, kokapenaren eta 
instalazioaren arabera izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea. 

EI1.2 Eraikin edo etxebizitza txiki bateko barruko instalazio batean, dokumentazio teknikoa izanik: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak (edo katalogoetakoak, argazkietakoak) eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Barruko instalazioaren funtzionamendua zehaztea, zirkuitu bakoitzeko elementuen arabera, eskema elektrikoak 

erabiliz eta instalazioaren analisi funtzionalaren arabera egiaztatuz. 
- Beharrezko egiaztapenak egitea, barruko instalazioa osatzen duten materialek eta ekipoek instalazioaren 

dokumentuetan ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
- Barruko instalazioaren parametro karakteristikoen aldakuntzak identifikatzea (tentsioak, isolamenduak, 

deribazioak, lurrerako erresistentzia, etab.), instalazioaren osagaietarako aldaketak pentsatzea eta aldaketa 
horiek egitea.  

- Instalazioak aplikatu beharreko araudia betetzen duela egiaztatzea.  
- Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea.  
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea.  

 
A2: Etxebizitza barruko instalazioa muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta norbera babesteko arauak eta materialen 
segurtasunekoak betez. 

EI2.1 Hainbat etxebizitzatako eraikin baten instalazio elektrikoa muntatzeko plana zehaztea, dokumentu teknikoetatik 
edo proiektutik abiatuz, eta behar diren elementuak, materialak, baliabide tekniko eta osagarriak eta babeserako 
baliabideak adieraztea. 

- Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera. 
- Erabili behar diren kaxak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatzea eta mekanizatzea, beharrezko prozedurei 

jarraikiz. 
EI2.2 Etxebizitza bateko instalazioa muntatzean: 

- Elementuak, kaxak, hodiak eta abar muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta lotura mekanikoa egokia 
dela bermatuz. 

- Eroaleak hodietan sartzea, teknika egokia erabiliz, eta eroale bakoitza modu nahastezinean markatzea eta 
gurutzaketak saihestea. 

- Eroaleak kaxetan eta osagaietan lotzea, prozedura egokiak jarraituz eta kontaktu elektrikoa egokia dela 
bermatuz. 

- Instalazioa ondo dabilela bermatzeko beharrezkoak diren arauzko entsegu eta neurketak egitea (mozketa- eta 
babes-gailuetan, lurrerako erresistentzian, isolamenduan eta abarretan.). 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
 

A3: Etxebizitza-eraikinetako barruko instalazio elektrikoetako matxurak konpontzea, norbera babesteko arauak eta 
materialen segurtasunekoak betez. 
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EI3.1 Eraikin edo etxebizitza txiki bateko instalazio batean, dokumentazio teknikoa izanik: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak (edo katalogoetakoak, argazkietakoak) eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Instalazioaren funtzionamendua zehaztea, zirkuitu bakoitzeko elementuen arabera, eskema elektrikoak erabiliz 

eta instalazioaren analisi funtzionalaren arabera egiaztatuz. 
- Instalazioaren parametro karakteristikoen aldakuntzak identifikatzea (tentsioak, isolamenduak, deribazioak, 

lurrerako erresistentzia, etab.), instalazioaren osagaietarako aldaketak pentsatzea eta aldaketa horiek egitea. 
- Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

EI3.2 Etxebizitza bateko instalazioko matxuren diagnostikoa, lokalizazioa eta konponketa egitean: 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Ereduzko matxuren diagnostikorako eta lokalizaziorako erabilitako prozesua adieraztea. 
- Teknika eta bitarteko espezifikoak matxura-motarekin erlazionatzea. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioekin erlazionatzea. 
- Matxuraren kausa diagnostikatzea, beharrezko entsegu eta neurketak eginez eta emaitzak interpretatuz, 

dokumentuen arabera. 
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia lokalizatzea, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Funtzionamendu-kondizioak berriz jartzea, elementu hondatua ordezkatuz edo txarto dagoen instalazio-zatia 

berreginez, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
- Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik lortutako materialen prezioak, erabili 

beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak. 
 

A4: Etxebizitza-eraikinetako barruko instalazio elektrikoen dokumentu teknikoak prestatzea, indarrean den araudi 
elektroteknikoa aplikatuz. 

BI4.1 Etxebizitza-eraikinetako barruko instalazio elektrikoetako elementuen magnitude elektrikoak eta neurriak 
kalkulatzea, kalkulu elektronikoaren lege eta arauak aplikatuz. 
EI4.2 Etxebizitza-eraikin bateko barruko instalazio elektriko batean, eraikuntza-planoetatik abiatuz eta indarrean den 
araudi elektroteknikoa aplikatuz: 

- Eraikineko etxebizitza bakoitzaren elektrifikazio-maila zehaztea. 
- Zirkuitu elektrikoen banaketa egitea etxebizitzen barruan, zehaztutako ezaugarrien arabera. 
- Eraikinaren kargen aurreikuspena zehaztea, etxebizitzen ezaugarrien, zerbitzu orokorren, merkataritza-lokalen 

eta bulegoen arabera. 
- Etxebizitzako zirkuituen instalazioaren eskemak grafikoki irudikatzea. 
- Eroaleen sekzioa eta hodien diametroa zehaztea instalazioaren zati bakoitzerako, aurreikusitako potentziaren 

arabera, arauzko irizpideak aplikatuz. 
- Linea nagusiaren lur-konexioko sistemaren ezaugarriak eta lur-konexioaren deribazioak zehaztea, irizpide 

normalizatuak aplikatuz. 
- Etxebizitzen babes-kaxako elementuen ezaugarriak zehaztea, BTAEa aplikatuz. 
- Kontagailuen armairuaren kokapena eta konfigurazioa zehaztea, BTAEa aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

BI4.3 Etxebizitza-eraikinetako instalazioetarako BTAEaren arabera behar diren dokumentuak betetzea, dokumentu 
ofizial baliokideak erabiliz (diseinu-txosten teknikoa, eskema haribakarra, krokisa, kokapen-planoak, erabileraren eta 
mantentze-lanen jarraibideak, etab.). 
 

Edukiak: 
1. Etxebizitzetako eta eraikinetako elektrifikazio-instalazioak. 

� Barruko instalazioak:  
- Eskakizun orokorrak. ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-26. 

� Etxebizitzetako instalazioak:  
- Elektrifikazio-maila.  ITC-BT-25. 

� Bainuontzia edo dutxa duten instalazioak. ITC-BT-27. 
� Lur-konexioko instalazioak: ezaugarriak eta elementuak. ITC-BT-18. 
� Eremu komunetako instalazioak: ezaugarriak eta elementuak.  
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� Instalazioetako segurtasuna.  
� Intentsitate eta tentsio handien aurkako babesa. ITC-BT-22, ITC-BT-23. 
� Gainkargak. 
� Zirkuitulaburrak. 
� Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa. ITC-BT-24. 
� Etengailu diferentzialak (sentikortasuna, deskonexioa, etab.). 

 

2. Etxebizitzetako instalazio elektrikoen irudikapena eta sinbologia. 
� Instalazio elektrikoetako sinbologia normalizatua.  
� Barruko instalazioen eskema elektrikoen eta eraikinen planoen interpretazioa. 

 

3. Etxebizitza-eraikinetako BTko instalazio elektrikoen kalkuluak. 
� Etxebizitzen elektrifikazio-maila eta potentzia.  
� Nagusiki etxebizitzetarako diren eraikinen guztizko karga.  
� Zirkuituak, eroaleen sekzioak eta tentsio-erortzeak etxebizitzetan eta lotura-instalazioetan. 
� Eroaleetako gehienezko intentsitate onargarriak.  
� Babes-elementuak.  
� Hodien eta kanalizazioen neurriak.  
� Elementuak aukeratzea.  
� BTko instalazioen kalkuluak egiteko prozedura normalizatuak.  

 

4. Etxebizitza eta eraikinetako barruko instalazio elektrikoen muntaketa. 
� Etxebizitzetako barruko instalazioen sistemaren kokapena eta muntaketa: hodiak eta kableak, zirkuitu-kopurua eta 

muntaketaren ezaugarriak, lur-hartuneak, lineak eta deribazioak, banaketa-kaxa nagusia, bainugelak eta sukaldeak, 
etab.  

� Eremu komunetako instalazioa (eskaileraren argiztapena, zerbitzu-gelaren argiztapena, segurtasun-argiztapena). 
� Baliabide eta ekipo teknikoak muntaketan.  
� Araudia. 

 

5. Etxebizitzetako eta etxebizitza-eraikinetako instalazio elektrikoen diagnostikoa eta konponketa. 
� Konexioen egiaztapena eta horien isolamenduaren neurketa. 
� Zirkuituen intentsitatearen egiaztapena. 
� Isolamendu-akatsak eta korronte-ihesek eragindako arazoak. 
� Gainkargadun zirkuituen konponketa. 
� Kontsumoaren gehikuntza eta BTAEan baimendutakoa baino tentsio-erortze handiagoa.  

  

6. Instalazio elektrikoei buruzko araudia eta dokumentu teknikoak. 
� Oinarrizko instalazio baten txosten teknikoa. 
� Instalazio elektrikoaren ziurtagiria. 
� Instalazioen proiektuak eta izapideak egitea. 
� Egiaztapenei eta ikuskapenei buruzko txistenak betetzea. 

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, segurtasunari 

eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

 
A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 
 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak.  
� Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia 

batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
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3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak.  
� Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza.  
� Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
- Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BULEGO-, MERKATARITZA- ETA INDUSTRIA-ERAIKINETAKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK  
 

Kodea: MF0821_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0821_2: Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea 

merkataritza-eraikinetan, bulego-eraikinetan eta industria baterako edo gehiagotarako eraikinetan 
 

Iraupena: 230 ordu 

 
 
2.1. prestakuntza-atala 
LOTURA-INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ERAIKINETAN 
 
Kodea: UF0884 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, lotura-instalazioei 

dagokienez. 
 

2 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lotura-instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta elementuak identifikatzea, eta ezaugarriak eta aplikatu 
beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Etxebizitza-, saltoki-, bulego- eta industria-eraikinetako lotura-instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta 
horien kokapena eta elementuak erlazionatzea. 
EI1.2 Eraikin baten eraikuntza-planoetatik abiatuz: 

- Babes-kaxa nagusiaren, elikadura-linea nagusiaren, deribazioen, kontagailuen, babes-koadro nagusiaren eta 
abarren kokapena aukeratzea, dagokion araudia aplikatuz, eta motaren, osaeraren eta instalazio-sistemaren 
arabera izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea. 

- Eraikinetako instalazioa planoaren gainean kokatzea (zirkuituak, babesak, lur-konexioak, maniobra-elementuak, 
eroaleak, hodiak, etab.), dagokion araudia aplikatuz, eta motaren, osaeraren, kokapenaren eta instalazioaren 
arabera izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea. 

EI1.3 Eraikin bateko lotura-instalazio batean, dokumentazio teknikoa izanik: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioa osatzen duten materialek eta ekipoek instalazioaren dokumentuetan 

ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
- Instalazioaren parametro karakteristikoen aldakuntzak identifikatzea (tentsioak, isolamenduak, deribazioak, 

lurrerako erresistentzia, etab.), instalazioaren osagaietarako aldaketak pentsatzea eta aldaketa horiek egitea. 
- Instalazioak aplikatu beharreko araudia betetzen duela egiaztatzea. 

 
A2: Lotura-instalazioa muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta norbera babesteko arauak eta materialen 
segurtasunekoak betez. 

EI2.1 Babes-kaxa nagusia, elikadura-linea nagusia, kontagailuak eta banakako deribazioa muntatzean: 
- Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera. 
- Erabili behar diren bilgarriak, kaxak, kanalizazioak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatzea eta mekanizatzea, 

beharrezko prozedurei jarraikiz. 
- Lotura-instalazioaren elementuak, kaxak, hodiak, kontagailuak, lur-konexioa eta abar muntatzea, indarrean den 

araudia aplikatuz eta lotura mekanikoa egokia dela bermatuz. 
- Eroaleak hodietan sartzea, teknika egokia erabiliz, eta eroale bakoitza modu nahastezinean markatzea eta 

gurutzaketak saihestea. 
- Osagaiak lotzea, prozedura egokiak erabiliz, eta kontaktu elektrikoa egokia dela bermatzea eta koloreen kodea 

errespetatzea. 
- Instalazio-parametroen (lurrerako erresistentzia, isolamendua, etab.) entseguak eta arauzko neurketak egitea. 
- Muntatze-eragiketak, entseguak eta neurketak egitea, norbera babesteko arauak eta materialen 

segurtasunekoak aplikatuz, eta aurreikusitako kalitatea lortzea.  
 

A3: Eraikinetako lotura-instalazio elektrikoen dokumentu teknikoak prestatzea, indarrean den araudi elektroteknikoa 
aplikatuz. 

EI3.1 Etxebizitza-, saltoki-, bulego- eta industria-eraikinetako lotura-instalazio elektrikoetako elementuen magnitude 
elektrikoak eta neurriak kalkulatzea, kalkulu elektronikoaren lege eta arauak aplikatuz. 
BI3.2 Lotura-instalazioko mozketa- eta babes-elementuen ezaugarriak zehaztea, BTAEa aplikatuz. 
BI3.3 BTAEaren arabera behar diren dokumentuak betetzea, dokumentu ofizial baliokideak erabiliz (diseinu-txosten 
teknikoa, eskema haribakarra, krokisa, kokapen-planoak, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibideak, etab.). 

 

Edukiak: 
1. Lotura-instalazioak. 

� Elikadura-linea nagusia:  
- Elementuen ezaugarriak eta motak (babes- eta neurketa-kaxa nagusia, kontagailuak, kableak, hodiak, aginte- 

eta babes-gailu nagusiak eta banakakoak, potentzia kontrolatzeko etengailua). ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT11. 

� Elementuen ezaugarriak eta motak:  
- Banaketa-koadroa. 
- Aginte- eta babes-elementuak. 
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- Hodiak eta kanalizazioak. 
- Kaxak. 
- Eroale elektrikoak. 
- Maniobra- eta konexio-elementuak.  

� Lotura-instalazioen kokapena eta muntaketa:  
- Babes-kaxa nagusiak. 
- Kontagailuak eta zentralizazioa. 
- Aginte- eta babes-gailuak. ITC-BT-16, ITC-BT-17. 
 

2. Lotura-instalazioen irudikapena eta sinbologia. 
� Lotura-instalazio elektrikoetako sinbologia normalizatua.  
� Plano eta eskema elektriko normalizatuak. 
� Lotura-instalazioen eskema elektrikoak interpretatzea. 

- Erabiltzaile bakarrerako. 
- Erabiltzaile bat baino gehiagorako. 

� Araudia. ITC-BT-12. 
 

3. Instalazio elektrikoetako neurketak.  
� Magnitude elektrikoak.  
� Lur-hartuneen erresistentzia elektrikoa eta isolamenduak. 
� Magnitude elektrikoen arteko funtsezko erlazioak. 
� Neurgailuak: Tipologia eta ezaugarriak.  
� Konexio-prozedurak.  
� Neurketa-prozesuak. 

 

4. Lotura-instalazio elektrikoen dokumentuak prestatzea.Instalazioen dokumentuak: ITC-BT-01, ITC-BT-
02.  

� Instalatzaile baimenduen eskakizunak eta jarduerak: ITC-BT-03. 
- Instalazioei buruzko dokumentuak eta instalazioak abian jartzea: ITC-BT-04. 
- Egiaztapena eta ikuskapenak: ITC-BT-05. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BARRUKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0887 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bulego-, saltoki- eta industria-eraikinetako barruko instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta elementuak 
identifikatzea, eta funtzionamendua, ezaugarriak eta aplikatu beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Bulego-, saltoki- eta industria-eraikinetako barruko instalazio elektrikoak osatzen dituzten zatiak eta horien 
kokapena eta elementuak erlazionatzea. 
EI1.2 Luminarien eta argi-iturrien ezaugarriak eta motak erlazionatzea, batetik, planoko eta lan-eremuaren argiztapen-
beharrekin, eta, bestetik, lokalaren jarduera-motarekin. 
EI1.3 Instalazio elektriko motak sailkatzea, eraikin-motaren eta zerbitzuaren arabera, ezaugarriak eta instalazio-
sistema zehaztuz, baita haiei dagokien indarreko araudia ere. 
EI1.4 Merkataritza-lokal baten edo merkataritza-eraikin txiki baten eraikuntza-planoetatik abiatuz: 

- Energia banatzeko instalazioa, koadroak edo beharrezko bilgarriak kokatzea, eta elementuek izan beharreko 
ezaugarriak adieraztea, instalazio-sistemaren eta aplikatu beharreko araudiaren arabera. 
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- Luminariak kokatzea, eta horiek izan behar dituzten ezaugarri teknikoak adieraztea, baita erabili beharreko argi-
iturria ere, lokalaren jardueraren edo argiztatu beharreko eremuaren eta instalazio-sistemaren arabera. 

EI1.5 Industria txiki baten eta bulego baten instalazio batean, dokumentazio teknikoa izanik: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak (edo katalogoetakoak, argazkietakoak) eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Instalazioaren funtzionamendua zehaztea, zirkuitu bakoitzeko elementuen arabera, eskema elektrikoak erabiliz 

eta instalazioaren analisi funtzionalaren arabera egiaztatuz. 
- Beharrezko egiaztapenak egitea, instalazioa osatzen duten materialek eta ekipoek instalazioaren dokumentuetan 

ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
- Instalazioaren parametro karakteristikoen aldakuntzak identifikatzea (tentsioak, isolamenduak, deribazioak, 

lurrerako erresistentzia, etab.), instalazioaren osagaietarako aldaketak pentsatzea eta aldaketa horiek egitea. 
- Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

 
A2: Lotura-instalazioa muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta norbera babesteko arauak eta materialen 
segurtasunekoak betez. 

EI2.1 Jarduera jakin bat duen industria baten eta saltoki baten instalazioaren muntaketan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela plano elektrikoetan: 

- Eskemak eta planoak interpretatzea, muntaketaren zaitasunak detektatzea eta indarrean den araudia aplikatuz 
har daitezkeen irtenbideak adieraztea. 

- Muntaketa-plana zehaztea, eta zer elementu, material, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta segurtasun-
baliabide behar diren adieraztea. 

- Erreminta egokiak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera. 
- Hodiak, erretiluak edo aurrefabrikatuak, euskarriak eta abar mekanizatzea eta konformatzea, behar diren 

prozedurak aplikatuz. 
- Armairu edo bilgarrien barne-banaketa prestatzea, eta haien elementuak mekanizatzea eta muntatzea, behar 

diren prozedurak aplikatuz. 
- Luminariak muntatzea, ekipo elektrikoa barne, eta ondo dabiltzala egiaztatzea. 
- Instalazioko elementuak muntatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta lotura mekanikoa egokia dela bermatuz. 
- Eroaleak hodietan sartzea, teknika egokia erabiliz, eta eroale bakoitza modu nahastezinean markatzea eta 

gurutzaketak saihestea. 
- Eroaleak kaxetan eta osagaietan lotzea, prozedura egokiak jarraituz eta kontaktu elektrikoa egokia dela 

bermatuz. 
- Muntatze-eragiketak egitea, norbera babesteko arauak eta materialen segurtasunekoak aplikatuz, eta 

aurreikusitako kalitatea lortzea. 
EI2.3 Jarduera jakin bat duen industria baten eta saltoki baten instalazioaren muntaketan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela plano elektrikoetan. 

- Arauzko entseguak eta neurketak egitea (lurrerako erresistentzia, isolamenduak, argiztapen-mailak, etab.), 
norbera babesteko arauak eta materialen segurtasunekoak aplikatuz, eta aurreikusitako kalitatea lortzea. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
 

A3: Industria, saltoki eta bulegoetako barruko instalazio elektrikoetako matxurak konpontzea, norbera babesteko arauak eta 
materialen segurtasunekoak betez. 

EI3.1 Koadro, luminaria eta argi-iturrien mantentze-lanetarako plan bat prestatzea, industria jakin baten planoetatik 
abiatuz eta fabrikatzailearen katalogoak erabiliz. 
EI3.2 Lehertzeko arriskua duen industria baten instalazio elektrikoaren sistemako elementuen mantentze-lanetarako 
plan bat egitea, industria jakin baten plano eta eskema elektrikoetatik abiatuz eta fabrikatzailearen katalogoak erabiliz. 
EI3.3 Argi-iturriaren ohiko matxuren ezaugarriak eta hondatutako elementuak erlazionatzea. 
EI3.4 Lokal-mota ezberdinetako instalazio-elementuen ohiko matxuren ezaugarriak eta hondatutako elementua 
erlazionatzea. 
EI3.5 Industria jakin bateko eta saltoki bateko instalazioko matxuren diagnostikoa, lokalizazioa eta konponketa egitean: 

- Ereduzko matxuren diagnostikorako eta lokalizaziorako erabilitako prozesua adieraztea. 
- Teknika eta bitarteko espezifikoak matxura-motarekin erlazionatzea. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioekin erlazionatzea. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
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- Matxuraren kausa diagnostikatzea, beharrezko entsegu eta neurketak eginez eta emaitzak interpretatuz, 
dokumentuen arabera. 

- Matxura eragin duen elementu edo osagaia lokalizatzea, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Funtzionamendu-kondizioak berriz jartzea, elementu hondatua ordezkatuz edo txarto dagoen instalazio-zatia 

berreginez. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
- Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik lortutako materialen prezioak, erabili 

beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak. 
 

Edukiak: 
1. Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinetako elektrifikazio-instalazioak. 

� Instalazioen ezaugarriak.  
� Elementu-motak. 
� Babesak. 
� Araudia: Bainuontzia edo dutxa duten lokaletako instalazioak. ITC-BT-27. 
� Jendea hartzeko lokaletako instalazioak.  ITC-BT-28. 
� Argiztapen bereziak. ITC-BT-44. 
�   

 

2. Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokaletako instalazioak. 
� Su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten lokaletako instalazioak. ITC-BT-29 eta horri dagozkion UNE arauak. 
� Kokapenen sailkapena. 
� Sailkapen orokorra. 
� Kokapen ohikoenen sailkapena. 
� Babesteko moduak. 
� Eremu arriskutsu guztietarako instalazio-kondizioak. 
� Materialak hautatzeko irizpideak. 

 

3. Ezaugarri bereziko lokaletako instalazioak.  
� 2002ko abuztuaren 2ko 842/2002 EDan, BTAEari buruzkoan, aipatutako araudien interpretazioa. 
� Ezaugarri bereziko lokaletako instalazioak> hezeak, bustiak, korrosio-arriskua dutenak, hautsez beteak, etab. ITC-

BT-30, ITC-BT-31. ITC-BT-32, ITC-BT-33, ITC-BT-34, ITC-BT-35, ITC-BT-37, ITC-BT-38, ITC-BT-39, ITC-BT-40, 
ITC-BT-41, ITC-BT-42, ITC-BT-43, ITC-BT-45, ITC-BT-46, ITC-BT-49, ITC-BT-50. 

� Gasolindegietako, garajeetako eta ibilgailuak konpontzeko tailerretako instalazioak. 
� Segurtasun-tentsio txikiko instalazioak. ITC-BT-36. 
� Ebakuntza-gelak. Larrialdi-egoeretan elikatzeko instalazioak. ITC-BT-38. 
� Argiztapen-instalazioak. 
� Banaketa-koadroak.  
� Aginte- eta babes-elementuak. 
� Lur-konexioko instalazioak. ITC-BT-18 
� Lur-konexioko sistemak. 
� Elektrodoak. 
� Lurreko erresistentzia.  
� Instalazioetako segurtasuna. 

 

4. Instalazio elektrikoetako neurketak eta egiaztapenak. 
� Neurketak egiteko eta matxurak lokalizatzeko tresnak eta sare-aztergailuak. 
� Tarifa elektrikoa, BTko ereduak. 
� Neurrien entseguak eta UNE 20460 eta ICE 60364.6.61 arauen araberako egiaztapenak (babes-eroaleen 

jarraitutasuna, isolamenduaren erresistentzia, zirkuituen bereizketa bidezko babesa, zoruaren eta paretaren 
erresistentzia, horniduraren deskonexio automatikoa, polaritatea, errendimendu elektrikoa, erresistentzia elektrikoa 
eta tentsio-erortzea). 
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5. Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinen eta helburu berezia duten eraikinen barruko instalazio 
elektrikoen muntaketa. 
� Horman sartutako, horma gaineko eta aireko instalazio-sistemen kokapena eta muntaketa, merkataritza-, bulego- 

eta industria-eraikinetan. Zirkuituen bereizketa. Identifikazioa.  
� Kanalizazioak instalatzeko sistema: Hautaketa eta egoera.  
� Hodi metalikoak eta ez-metalikoak.  
� Kanal babesleak.  
� Erretiluak, euskarriak eta abar.  
� Lur-konexioak.  
� Lineak eta deribazioak.  
� Banaketa-koadroak. 
� Ondoko hauek prestatzea, mekanizatzea eta egitea: koadroak edo bilgarriak, kanalizazioak, kableak, terminalak, 

loturak eta konexioak.  
� Bitartekoak eta ekipoak.  

 

6. Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinen eta helburu berezia duten eraikinen barruko instalazio 
elektrikoen konponketa. 
� Merkataritza-lokaletako eta industrietako ereduzko matxurak. 
� Matxuren sintomak eta ondorioak. 
� Diagnostikoa eta lokalizazioa. 
� Matxuren konponketa. 
� Txostenak idaztea. 

 

7. Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinen eta helburu berezia duten eraikinetako BTko instalazio 
elektrikoen kalkuluak. 
� Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinei dagokien guztizko karga.  
� Karga-aurreikuspena.  ITC-BT-10. 
� Hornidura trifasikoak edo bifasiko-monofasikoak. 
� Kargak orekatzea.  
� Zirkuituak.  
� Elektrifikazioa eraikinean banatzea. 
� Eroaleak. Sekzioak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
LOKALAK, SALTOKIAK ETA INDUSTRIA TXIKIAK INSTALATZEKO BTAE-AREN 
ARABERAKO DOKUMENTU TEKNIKOAK PRESTATZEA 
 
Kodea: UF0888 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bulego-, saltoki eta industria-eraikinetako barruko instalazio elektrikoen dokumentu teknikoak prestatzea, indarrean den 
araudi elektroteknikoa aplikatuz. 

EI1.1 Bulego-, saltoki- eta industria-eraikinetako barruko instalazio elektrikoetako elementuen magnitude elektrikoak 
eta neurriak kalkulatzea, kalkulu elektronikoaren lege eta arauak aplikatuz. 
EI1.2 Bulego-eraikin bateko eta industria bateko barruko instalazio elektriko bat izanik, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela, eraikuntza-planoetatik eta beharrizan energetikoetatik abiatuz eta indarrean den araudi 
elektroteknikoa aplikatuz: 

- Zehaztea nola banatuko diren kargak eraikinean, BTAEa aplikatuz. 
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- Lotura-instalazioaren eta eraikineko zirkuituen eskemak, eroaleen sekzioa eta instalazioaren zati bakoitzeko 
kanalizazioen neurriak grafikoki irudikatzea, karga total edo partzialen arabera, BTAEko irizpideak aplikatuz. 

- Argi-puntuak zehaztea, lokalen jardueraren araberako argiztapen-beharrak kontuan hartuta eta programa 
informatikoak erabiliz. 

- Lotura-instalazioko mozketa- eta babes-elementuen eta eraikineko banaketa- eta babes-kaxen ezaugarriak 
zehaztea, BTAEa aplikatuz. 

- Kontagailuen armairuaren kokapena eta konfigurazioa zehaztea, BTAEa aplikatuz. 
- Instalazioko elementuen ezaugarriak zehaztea, instalazio-sistemaren eta lokalaren jardueraren arabera, BTAEa 

aplikatuz. 
- Linea nagusiaren lur-konexioko sistemaren ezaugarriak eta lur-konexioaren deribazioak zehaztea, BTAEa 

aplikatuz. 
- Lortutako ezaugarriekin bat datozen instalazio-elementuak hautatzea, fabrikatzaileen katalogoak erabiliz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

EI1.3 Bulego-, industria- eta saltoki-eraikinetako instalazioetarako BTAEaren arabera behar diren dokumentuak 
betetzea, dokumentu ofizial baliokideak erabiliz (diseinu-txosten teknikoa, instalazioaren ziurtagiria, eskema 
haribakarra, krokisa, kokapen-planoak, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibideak, etab.). 

 
 
 
 

Edukiak: 
1. Instalazioen dokumentu tekniko eta ekonomikoak. 

� Bezeroarekin batera adostutako ezaugarri tekniko eta funtzionalak (indarrean den araudiaren esparruan, 
eskaintzan edo formalizatutako kontratuan jasoa, kondizio ekonomikoak barne). 

� Luminaria-motak eta haien banaketa zehaztea, argi-intentsitate orokor eta fokalizatua kalkulatuz, instalazio-
motaren eta lokalaren jardueraren arabera, software espezifikoa erabiliz. 

 

2. Instalazioei buruzko dokumentu tekniko eta administratiboak prestatzea. 
� Saltoki-, bulego-, eta industria-eraikinetako instalazio elektriko baten magnitude elektrikoen kalkulua, BTAEan 

ezarritako prozeduren arabera, kalkulu elektroteknikoaren arauak aplikatuz. 
� Kargak banatzea zentroetan, nabeetan edo eraikinetan, BTAEaren arabera. 
� Diseinuaren txosten teknikoa. . 
� Instalazioaren ziurtagiria. 
� Eskema haribakarra. 
� Ekipo eta makinen erabileraren eta mantentze-lanen eskuliburuak. 
� Proiektuaren araberako gauzatze-ziurtagiriak. 
� Bisa profesional kolegiatuak. 
� Obra-baimenak.  
� Enpresa hornitzaileek eskatutako eskakizunak eta txostenak. 
� Autonomia-elkarteen dokumentuak eta eskakizunak. 

 
 

2.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

 
A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 
 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak.  
� Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste 

patologia batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
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3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak.  
� Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza.  
� Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
- Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO ELEKTRIKO AUTOMATIZATUAK ETA AUTOMATISMOEN 
INSTALAZIOAK  
 

Kodea: MF0822_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0822_2: Automatismoen instalazioak muntatzea eta mantentzea, 

etxebizitzen eta industria txikien ingurunean. 
 

Iraupena: 240 ordu 

 
 
3.1. prestakuntza-atala 
AUTOMATISMO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETA 
 
Kodea: UF0889 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

3 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Koadroak eta armairu elektrikoak mekanizatzea, planoa (muntaketa-krokisa) emanik edo kontuan hartuz instalazio 
automatizatuetako edo automatismo-instalazio txikietako ondorengo gauzatze-faseak, kontuan hartuz ezaugarriak eta 
aplikatu beharreko araudia. 

EI1.1 Instalazioko elementuen kokapena hautatzea, aplikazio-eremuen arabera eta sinbologia egokia erabiliz, 
eraikuntza-planoetatik abiatuz. 
EI1.2 Koadro edo armairu elektriko bat prestatzea eta eraikitzea, gailu automatizatuak kontrolatzeko: 

- Eskemako elementuak eta horien ezaugarri elektrikoak identifikatzea. 
- Elementuak hautatzea, katalogoetatik abiatuz. 
- Elementuen banaketaren krokisa marraztea, eta haien kokapena arrazionalizatzea. 
- Muntaketa egiteko erremintak eta behar den ekipoa hautatzea. 
- Muntaketa-plakak, lokailuak eta abar mekanizatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzekin. 
- Kontrol-ekipoa eta babes- eta maniobra-elementuak muntatzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz. 

EI1.3 Lokailuen eta kanalen kokapena banatzea bilgarrien barruan, muntatze-planoari jarraikiz. 
EI1.4 Kanalak eta profilak mekanizatzea eta finkatzea, proiektuan eskatutako erreminten eta bitarteko teknikoek bidez. 
EI1.5 Muntaketak jatorrizko proiektuan zehaztutako eskakizunak betetzen dituela egiaztatzea, eta proiektua 
gauzatzean sortutako aldaketak sartzea hasierako proiektuan. 

 
A2: Automatismo elektrikoak osatzen dituzten atalak eta elementuak identifikatzea. 

EI2.1 Instalazio automatizatuaren elementuak (sentsoreak, detektagailuak, kontrolagailuak, eragingailuak, motorrak, 
etab.) eta haien funtzio eta aplikazioak erlazionatzea. 
EI2.2 Automatismo elektrikoko instalazio bat osatzen duten elementuak zerrendatzea (ateen eta pertsianen kontrola, 
etab.), eta haien ezaugarriak eta kondizio funtzionalak alderatzea. 
EI2.3 Instalazioko elementuen kokapena hautatzea, aplikazio-eremuen arabera eta sinbologia egokia erabiliz, 
eraikuntza-planoetatik abiatuz. 
EI2.4 Motor baten kontrol-eskema elektrikotik abiatuz (ate automatikoa, ureztatze-sistema, etab.): 

- Automatismoa osatzen duten elementuak eta benetako elementua erlazionatzea. 
- Eskema interpretatzea eta funtzionamendua deskribatzea. 

EI2.5 Automatismo elektrikoko instalazio batean, dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 

benetako osagaiak eskemetako ikurrekin lotzea. 
- Instalazioaren funtzionamendua zehaztea, zirkuitu bakoitzeko elementuen arabera, eskema elektrikoak erabiliz 

eta instalazioaren analisi funtzionalaren arabera egiaztatuz. 
- Instalazioa osatzen duten sentsoreek, eragingailuek eta abarrek instalazioaren dokumentuetan ezarritako 

eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

 

A3: Automatismo elektrikoak muntatzea. 
EI3.1 Automatismo elektriko baten instalazioaren espezifikazioak emanik, funtzionamendu-kondizio optimoak dituen 
eskema egitea, sinbologia eta irudikapen-konbentzioak erabiliz.   
EI3.2 Instalazioa zer tokitatik igarotzen den identifikatzea, baita instalazioaren osagaiak ere (kanalizazioak, kableak, 
sentsoreak, eragingailuak, etab.). 

- Planoak interpretatuz, muntatzeko zailtasunak detektatzea kanalizazioak igarotzen diren eremuetan edo 
sentsore eta eragingailuen kokapenean, eta arazo horiek konpontzeko irtenbideak proposatzea. 

- Erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (sentsoreak, eragingailuak, etab.), merkataritza-katalogoak eta 
biltegia kontuan hartuta. 

- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoa erabiltzea. 
- Kanalizazioak eta hodiak muntatzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak aplikatuz, eta estetika egokia 

lortzea. 
- Kableak kanalizazioetan jartzea, horien ezaugarrietan lermarik eragin gabe, eta gurutzaketak saihestea eta 

kableak modu nahastezinean etiketatzea. 
- Sentsoreak, eragingailuak eta abar muntatzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz, eta estetika egokia lortzea. 
- Sentsoreak, eragingailuak, modulu osagarriak eta abar lotzea, konexioen fidagarritasuna bermatuz, eta estetika 

egokia lortzea. 
- Egindako lanetan, segurtasun-ekipo eta -bitartekoak erabiltzea. 

EI3.3 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea, eta modu egokian egituratzea. 
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A4: Automatismo elektrikoetako matxurak konpontzea, diagnostiko-, lokalizazio- eta konponketa-eragiketak eginez. 
EI4.1 Automatismo elektrikoen ohiko matxuren ezaugarriak eta matxurarekin zerikusia duen elementua erlazionatzea. 
EI4.2 Matxurak diagnostikatzeko eta lokalizatzeko erabilitako prozesua adieraztea. 

- Teknika eta bitarteko espezifikoak matxura-motarekin erlazionatzea. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioekin erlazionatzea. 

EI4.3 Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Matxuraren kausa diagnostikatzea, beharrezko entsegu eta neurketak eginez eta emaitzak interpretatuz, 

dokumentuen arabera. 
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia lokalizatzea, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Funtzionamendu-kondizioak berriz jartzea, elementu hondatua ordezkatuz eta beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
- Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik lortutako materialen prezioak, erabili 

beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak. 
 

Edukiak: 
1. Armairuak eta koadroak prestatzea, zirkuitu elektrikoak muntatzeko. 

� Interpretazio grafikoa. 
� Mekanizazioaren doikuntzak eta perdoiak. 
� Eskuzko mekanizazioak. 
� Elementu elektriko eta elektronikoen muntaketa. 

 

2. Automatismo elektrikoen instalazioetako neurketak. 
� Magnitude elektrikoen arteko funtsezko erlazioak.  
� Magnitude fisiko nagusien transdukzioa (tenperatura, presioa, emaria, abiadura, argiztapena, etab.).  
� Neurgailuak: Tipologia eta ezaugarriak.  
� Konexio-prozedurak.  
� Neurketa-prozesuak.  
� Araudiaren araberako neurriak. 
 

3. Automatismo elektrikoen irudikapena, sinbologia eta instalazioa. 
� Instalazioen osagaiak: sentsoreak, eragingailuak, kontrolagailuak eta elementu osagarriak. Motak eta ezaugarriak. 
� Irudikapen-konbentzioak.  
� Instalazioetako sinbologia normalizatua.  
� Plano eta eskema elektriko normalizatuak. Tipologia.  
� Instalazioen eskema elektrikoak interpretatzea. 
� Araudia. 

 

4. Automatismo elektrikoak dituzten instalazio elektroteknikoen muntaketa. 
� Instalazio-elementuen kokapena eta muntaketa, aplikazio-eremuaren arabera. Sentsoreak, eragingailuak, etab.  
� Indar- eta aginte-zirkuituak. 
� Bitartekoak eta ekipoak.  
� Araudia. 

 

5. Automatismo elektrikoen muntaketa eta konponketa. 
� Automatismoen instalazioetako matxurak. Sintomak eta ondorioak.  
� Diagnostikoa eta matxurak lokalizatzea: entseguak, neurketak, prozedurak eta babes-elementuak instalazioetan.  
� Matxuren konponketa.  
� Txosten teknikoa, instalazioaren eskema, instalazioaren ziurtagiria, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibide 

orokorrak, etab.  
� Txostenak idaztea. 
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3.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO AUTOMATIZATUEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0890 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio automatizatuak osatzen dituzten atalak eta elementuak identifikatzea. 

EI1.1 Instalazio automatizatuaren elementuak (sentsoreak, detektagailuak, kontrolagailuak, eragingailuak, motorrak, 
etab.) eta haien funtzio eta aplikazioak erlazionatzea. 
EI1.2 Instalazio automatizatuaren elementuak zerrendatzea, eta haien ezaugarriak eta kondizio funtzionalak 
alderatzea. 
EI1.3 Instalazioko elementuen kokapena hautatzea, aplikazio-eremuen arabera eta sinbologia egokia erabiliz, 
eraikuntza-planoetatik abiatuz.  
EI1.4 Instalazioa osatzen duten ekipoak eta elementuak identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz, eta 
benetako osagaiak eskemetako ikurrekin lotzea. 
EI1.5 Instalazioa osatzen duten sentsoreek, eragingailuek eta abarrek instalazioaren dokumentuetan ezarritako 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 

- Instalazioaren funtzionamenduan gertatzen den aldaketa zehaztea, elementuen parametroak aldatu egiten direla 
suposatuz, eta instalazioan bertan funtzionalki egiaztatuz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
 

A2: Instalazio automatizatuak muntatzea. 
EI2.1 Instalazioaren espezifikazioak emanik, funtzionamendu-kondizio optimoak dituen eskema egitea, sinbologia eta 
irudikapen-konbentzioak erabiliz. 
EI2.2 Instalazio automatizatu baten kontrol automatikoaren programa egitea. 

- Instalazioaren funtzionamendu-segida zehaztea, emandako kondizioen arabera. 
EI2.3 Eskema batetik abiatuz, koadro edo armairu elektriko bat prestatzea eta eraikitzea, gailu automatizatuak 
kontrolatzeko: 

- Eskemako elementuak eta horien ezaugarri elektrikoak identifikatzea. 
- Elementuak hautatzea, katalogoetatik abiatuz. 
- Elementuen banaketaren krokisa marraztea, eta haien kokapena arrazionalizatzea. 
- Muntaketa egiteko erremintak eta behar den ekipoa hautatzea. 
- Muntaketa-plakak, lokailuak eta abar mekanizatzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzekin, banaketa-

eskemaren arabera. 
EI2.4 Instalazio automatizatu bat muntatzea, aplikazio-eremu askorekin eta automatismo elektrikoarekin, dokumentu 
teknikoetatik abiatuz. 

- Kontrol-ekipoa eta babes- eta maniobra-elementuak muntatzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz. 
- Elementuak lotzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz eta konexioen fidagarritasuna bermatuz, eta estetika 

egokia lortzea. 
- Programa sartzea eta parametroak ezartzea kontrol-elementuan, emandako espezifikazioen eta fabrikatzailearen 

eskuliburuaren arabera, bitarteko egokiak erabiliz. 
- Kontrol logikoaren aginte-seinale programagarriak egiaztatzea. 
- Aginte-segida eta ezarritako funtzionamendu-kondizioak kontrolatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

EI2.5 Hainbat aplikazio-eremutako instalazio automatizatu bat muntatzean, dokumentu teknikoetatik abiatuz: 
- Instalazioa zer tokitatik igarotzen den identifikatzea, baita instalazioaren osagaiak ere (kanalizazioak, kableak, 

sentsoreak, eragingailuak, etab.). 
- Planoak interpretatuz, muntatzeko zailtasunak detektatzea kanalizazioak igarotzen diren eremuetan edo 

sentsore eta eragingailuen kokapenean, eta arazo horiek konpontzeko irtenbideak proposatzea. 
- Erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (armairuak, koadroak, sentsoreak, eragingailuak, etab.), 

merkataritza-katalogoak eta biltegia kontuan hartuta. 
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- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoa erabiltzea. 
- Kanalizazioak muntatzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak aplikatuz, eta estetika egokia lortzea. 
- Kableak kanalizazioetan jartzea, horien ezaugarrietan lermarik eragin gabe, eta gurutzaketak saihestea eta 

kableak modu nahastezinean etiketatzea. 
- Armairuak, koadroak, sentsoreak, eragingailuak eta abar muntatzea, fabrikatzailearen jarraibideei jarraikiz, eta 

estetika egokia lortzea. 
- Armairuak, koadroak, sentsoreak, eragingailuak, modulu osagarriak eta abar lotzea, konexioen fidagarritasuna 

bermatuz, eta estetika egokia lortzea. 
- Egindako lanetan, segurtasun-ekipo eta -bitartekoak erabiltzea. 

EI2.6 Hainbat aplikazio-eremutako instalazio automatizatu bat muntatzean, dokumentu teknikoetatik abiatuz: 
- Kontsigna-balioak (funtzionamendu-parametroak) sartzea kontrol-elementuan, instalazioaren espezifikazio 

funtzionalei jarraikiz. 
- Abiarazle estatikoak eta abiadura-aldagailu elektronikoak doitzea eta parametrizatzea, dokumentu teknikoen 

arabera. 
- Egiaztatzea instalazioaren funtzionamendua bat datorrela kontrol-programarekin eta instalazioaren azpisistema 

bakoitzerako emandako espezifikazioekin. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea, eta modu egokian egituratzea. 

Edukiak: 
1. Instalazio automatizatuak. 

� Instalazio automatizatuak: Ohiko aplikazioak. ITC-BT-51. 
� Sentsore-motak. Ezaugarriak eta aplikazioak.  
� Eragingailuak: erreleak, kontaktoreak, solenoideak, elektrobalbulak eta abar.  
� Potentziaren kontrola: motorrak abiaraztea (monofasikoak, trifasikoak, etab.). 
� Zirkuitulabur, deribazio eta gainkargen aurkako babesak.  
� Abiarazle estatikoak eta abiadura-aldagailu elektronikoak. 
� Kontrolagailu programagarriak. 

 

2. Instalazio automatizatuen irudikapena eta sinbologia. 
� Irudikapen-konbentzioak.  
� Instalazio automatizatuetako sinbologia normalizatua.  
� Instalazio automatizatuen eskema elektrikoak interpretatzea.  
� Araudia. 

 

3. Instalazio automatizatuen muntaketa. 
� Armairu eta koadro elektrikoen, sentsore eta detektagailuen eta kontrol programagarri eta eragingailuen kokapena 

eta muntaketa.  
� Zirkuitu konbinazionalak eta sekuentzialak. 
� Aplikazio-programen egitura eta programazio-lengoaiak.  
� Kontrol-elementuen programazioa. 

 

4. Instalazio automatizatuei buruzko dokumentuak. 
� Txosten teknikoa, instalazioaren ziurtagiria, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibide orokorrak.  
� Instalazioaren eskema elektrikoak. 
� Aginte-programa. 
� Txostenak idaztea. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO AUTOMATIZATUEN KONPONKETA 
 
Kodea: UF0891 

 

Iraupena: 60 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio automatizatuetako matxurak konpontzea. 

EI1.1 Instalazio automatizatuetako ohiko matxuren ezaugarriak eta matxurarekin zerikusia duen elementua 
erlazionatzea. 
EI1.2 Instalazio automatizatu batean, benetako edo eragindako matxurak lokalizatzea eta konpontzea. 

- Ereduzko matxuren diagnostikorako eta lokalizaziorako erabilitako prozesua adieraztea. 
- Teknika eta bitarteko espezifikoak matxura-motarekin erlazionatzea. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioekin erlazionatzea. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Matxuraren kausa diagnostikatzea, beharrezko test, entsegu eta neurketak eginez eta emaitzak interpretatuz, 

dokumentuen eta programaren arabera. 
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia lokalizatzea, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Funtzionamendu-kondizioak berriz jartzea, elementu hondatua ordezkatuz edo kontrol-programan jardunez, 

beharrezko prozedurak aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
- Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik lortutako materialen prezioak, erabili 

beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak. 

 

Edukiak: 
1. Instalazio automatizatuen mantentze-lanak, doikuntza eta konponketa. 

� Eskema elektrikoa eta kontrol-programa irakurtzea. 
� Parametroak berrikustea eta aginte-programaren testa egitea. 
� Instalazio automatizatuetako ereduzko matxurak.  
� Matxuren sintomak eta ondorioak.  
� Instalazio automatizatuetako matxuren diagnostikoa eta lokalizazioa (entseguak, neurketak, prozedurak eta 

segurtasun-elementuak). 
� Matxuren konponketa.  

 

2. Instalazioei buruzko dokumentazioa. 
� Instalazioaren egoerari buruzko txostena. 
� Jarduteko oinarrizko prozedurak. 
� Txosten teknikoa, eskema elektrikoak, erabileraren eta mantentze-lanen jarraibide orokorrak, etab.  
� Egindako ekintzei buruzko txostenak prestatzea. 

 
 

3.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  
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EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

 
A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 

 

Edukiak: 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak.  
� Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia 

batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
 



 
 

Behe-tentsioko instalazio elektrikoen muntaketa  
eta mantentze-lanak  

 

 
 

 

45 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak.  
� Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza.  
� Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
- Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala.  

 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
BEHE-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF0823_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0823_2: Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea eta 

mantentzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 
4.1. prestakuntza-atala 
BEHE-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0892 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Euskarrien eta behe-tentsioko banaketa elektrikoko fatxadaren gaineko aireko sareen osagaiak identifikatzea, eta 
ezaugarri espezifikoak eta aplikatu beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Euskarri eta fatxada gaineko aireko sare baten egituratik abiatuz, planoaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- Sarearen zatiak adieraztea. 
- Sarean parte hartzen duten elementuak izendatzea (elektrikoak, kableen lokailuak, burdineria, euskarriak, etab.), 

eta haien funtzio eta ezaugarriak adieraztea. 
- Ikur edo irudikapenak benetako elementuarekin erlazionatzea (edo katalogoarekin edo argazki batekin). 
- Planoetan aplikatutako arauzko alderdiak (distantziak, lur-konexioak, kokapena, gurutzaketak, hurbiltasunak, 

paralelismoa, eta abar) eta erreferentziako araudia aplikatzearen ondoriozkoak erkatzea. 
EI1.2 Behe-tentsioko sareetako elementu-motak sailkatzea, haien aplikazioaren, kokapenaren eta funtzionamenduaren 
arabera: 

- Euskarriak. 
- Armatuak. 
- Eroaleak. 
- Burdineria. 
- Isolagailuak. 
- Fatxadako zutikoak, kakoak, etab. 

EI1.3 Euskarrien eta behe-tentsioko banaketa elektrikoko fatxadaren gaineko aireko sare baten dokumentu 
teknikoetatik abiatuz: 

- Sarean eragina duten instalazioak identifikatzea eta gurutzatze, paralelismo eta hurbiltasunei buruzko araudia 
betetzen duten begiratzea. 

- Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
- Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 
 
A2: Aireko sare baten instalazioa egitea euskarrien eta behe-tentsioko fatxada baten gainean, dokumentu teknikoetatik 
abiatuz. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan euskarri eta fatxada gaineko aireko sare baten dokumentu 
teknikoetan edo muntaketa-proiektuan oinarrituta: 

- Muntaketa-faseak zerrendatzea, eta zer elementu, material, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta segurtasun-
baliabide behar diren adieraztea. 

- Fase bakoitzean behar diren baimenak eta aurretiazko jarduerak adieraztea, eta horietako bakoitza dagokion 
erakundearekin eta eskaera-prozedurarekin erlazionatzea. 

- Sareak pasatzen diren inguruetan dauden muntaketa-arazo posibleak hautematea, eta haien konponbide 
posibleak adieraztea. 

EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan euskarri eta fatxada gaineko aireko sare baten dokumentu 
teknikoetan edo muntaketa-proiektuan oinarrituta: 

- Lan hauetarako behar diren teknika, baliabide tekniko eta norbera babesteko baliabideak deskribatzea: 
- Euskarriak zimendatzea eta hormigoitzea. 
- Euskarriak muntatzea. 
- Euskarriak altxatzea eta lotzea eta maila berean jartzea. 
- Kableak jartzea eta lotzea. 

EI2.3 Euskarri eta fatxadetatik igarotzen den kable bihurrituko behe-tentsioko linea baten sare batean ondoko 
eragiketa hauek egitea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-bitarteko egokiak erabiliz: 

- Euskarrietako isolagailuetan kableak jartzea eta lotzea (grapaketa edo euspena). 
- Elementuak, euskarriak eta kableak jartzea eta lotzea paretan edo fatxadan. 
- Eroaleen arteko junturak. 
- Kableak jartzea, gezi jakin bat izan dezaten. 

EI2.4 Behe-tentsioko aireko sare elektriko bat abiaraztean: 
- Egin beharreko urratsak haietako bakoitzean erabiltzen diren dokumentu edo baliabide tekniko eta osagarriekin, 

baimenekin eta materialekin erlazionatzea. 
- Kontrolatu beharreko neurri bereizgarri eta parametroak adieraztea, eta erabili beharreko neurgailuak eta 

neurketa-prozedura adieraztea. 
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Edukiak: 
1. BTko aireko sare elektrikoak. 

� Banaketa-sareetako linea- eta konexio-motak.  ITC-BT-06. 
� Banaketa erradiala eta eraztun formako banaketa.  
� Behe-tentsioko sareen eskema-motak, lur-konexioaren arabera, t.j banaketa-sare batean.  
�     
� Banaketa-sarearen parametroen aldaketa, haren aldaketen arabera. 

 
2. BTko aireko banaketa-sare baten elementuak. 

� Euskarriak. Motak eta ezaugarriak (metalikoak, hormigoia, egurra eta abar). 
� Zutoin gaineko lineetako lokailu-multzoak eta osagarriak. Norabide-aldaketak. 
� Fatxadetako euskarriak eta lokailuak. Motak eta ezaugarriak. 
� Fatxada gaineko lineetako lokailu-multzoak eta osagarriak. Norabide-aldaketak. 
� Isolagailuak eta burdineria. Motak eta ezaugarriak. 
� Deribazio-kaxak eta fusibleak. Motak eta ezaugarriak. 
� BTko aireko banaketan erabilitako kableak. Motak eta ezaugarriak. 
� Gurutzaketak eta paralelismoak. 
� Eroaleen, tenkatutako kableen eta jarritako kableen motak eta ezaugarriak. 
� BTko aireko lineetarako indarrean den araudi elektroteknikoa. Konpainia hornitzailearen araudia berezia. Estatuko 

eta nazioarteko araudia. 
� Sareen plano eta eskemen sinbologia eta interpretazioa. 
 

3. Aireko sarearen muntaketa euskarrien eta fatxadaren gainean. 
� Aurretiazko baimenak, erakunde ofizial eta partikularrenak. 
� Gurutzamenduen eta paralelismoen azterketa. Baimenak. 
� Muntaketa-faseak. Zuinketa. Ohiko arazoak eta irtenbideak. 
� Materialak biltzea eta zaintzea. Elementuak kargatzea, garraiatzea eta deskargatzea. 
� Euskarriak zimendatzeko eta hormigoitzeko eragiketak. 
� Euskarriak altxatzea. Kableak jartzea. Kableak tenkatzea. Burdineria muntatzea. 
� Isolagailuak, kateak eta osagarriak muntatzea. 
� Eroaleen junturak. Multzoak eta ekipoak. 

 

4. Ekipo teknikoak eta abiaraztea. 
� Zamalanetarako eta banaketarako bitarteko osagarriak.  
� Lokailuak.  
� Garraio-ibilgailuak, kableak altxatzeko eta jartzeko bitarteko osagarriak. 
� Eskuzko erremintak.  
� Behar diren dokumentuak.  
� Konpainia hornitzailearekiko erlazioa.  
� Parametro karakteristikoen kontrola eta neurketa. Neurgailuak eta neurtzeko teknikak. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
BEHE-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0893 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Behe-tentsioko banaketa elektrikoko aireko sareak osatzen dituzten zatiak identifikatzea, eta horien ezaugarri 
espezifikoak aztertzea. 

EI1.1 Euskarrien eta behe-tentsioko banaketa elektrikoko fatxadaren gaineko aireko sare baten dokumentu 
teknikoetatik abiatuz: 

- Sarean eragina duten instalazioak identifikatzea eta gurutzatze, paralelismo eta hurbiltasunei buruzko araudia 
betetzen duten begiratzea. 

- Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
- Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 
 

A2: Behe-tentsioko aireko banaketa-sare baten instalazioaren konponketa eta mantentze-lanak egitea, dokumentazio 
teknikoa oinarri hartuta. 

EI2.1 Instalazio batean eragiketa bat edo mantentze-lanak egin behar direna suposatuz: 
- Egin beharreko urratsak adieraztea, ondoko hauek kontuan hartuta: 
- Aplikatu beharreko segurtasun-arauak. 
- Erabili beharreko prozedurak. 

EI2.2 Kable bihurrituko behe-tentsioko linea batean, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-
ekipo eta -baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

- Instalazio-elementuak ordezkatzea. 
- Isolagailuak ordezkatzea. 
- Linea deskonektatu eta beste sare edo transformazio-zentro bati konektatzen zaiola simulatzea. 

EI2.3 Kable bihurrituko behe-tentsioko sareetako matxuren kasu praktikoetako diagnostiko eta lokalizazioan: 
- Matxuraren sintomak interpretatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea. 
- Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta deskribatutako eraginen eta haien kausen arteko erlazioa 

deskribatzea. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Egin beharko liratekeen proba, neurketa eta egiaztapenenak adieraztea, erabili behar diren prozedura, baliabide 

tekniko eta segurtasun-bitartekoak zehaztuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

Edukiak: 
1. BTko aireko sare elektrikoen mantentze-lanak eta konponketa. 

� Diagnostikoa eta matxurak lokalizatzea.  
� Sintomatologia, erabilitako teknikak eta funtsezko ezaugarriak. 
� Arauak eta prozedurak. Konpainia hornitzailearen arau bereziak.  
� Instalazioen mantentze-lanak egiteko erabilitako tresnak. 
� Funtzioa, erabilera eta erabilitako motak.  
� Mantentze-lan prediktiboak. Mantentze-lan prebentiboak. Mantentze-lan zuzentzaileak. 
� BTko linea baten mantentze-lanak. Neurriak eta kontrolak. Termografia. Lur-konexioaren erresistentzia neurtzea, 

beste batzuen artean. 
� Mantentze-lanen ikuskapenak. Araudiaren araberako ikuskapena. 

 

2. BTko aireko sare elektrikoen segurtasun-neurri eta -baliabideak.  
� Deskargu-egoeran dagoen instalazioa.  
� Urrezko bost arauak.  
� Eremu babestua eta lanerako eremua. 
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4.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

 
A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 

 

Edukiak: 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak.  
� Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia 

batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
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- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza. Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
- Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: MF0824_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0824_2: Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak muntatzea eta 

mantentzea. 
 

Iraupena: 110 ordu 

 
 

5 
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5.1. prestakuntza-atala 
BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0894 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektrizitate-banaketarako behe-tentsioko lurrazpiko sareen osagaiak identifikatzea, eta ezaugarri espezifikoak eta 
aplikatu beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Behe-tentsioko lurrazpiko sare baten egitura (lurperatua, hodietan sartua edo galerietan zehar doana) oinarri 
hartuta, ezaugarriak planoen bidez zehaztuak egonik: 

- Sarearen zatiak adieraztea. 
- Sarean parte hartzen duten elementuak izendatzea (elektrikoak, kableak, erretiluak, euskarriak, zangak, 

kutxatilak, seinaleztapena eta abar) eta haien funtzio eta ezaugarriak adieraztea. 
- Ikur edo irudikapenak benetako elementuarekin erlazionatzea (edo katalogoarekin edo argazki batekin). 
- Planoetan aplikatutako arauzko alderdiak (zangen neurriak, kokapena, gurutzaketak, hurbiltasunak eta abar) eta 

erreferentziako araudia aplikatzearen ondoriozkoak erkatzea. 
EI1.2 Lurperatuak dauden edo hodietan nahiz galerietan zehar doazen behe-tentsioko lurrazpiko sareetako 
elementuak sailkatzea, haien aplikazioaren, kokapenaren eta funtzionamenduaren arabera: 

- Eroaleak. 
- Zangak eta kutxatilak. Galeriak eta eroaleen euskarri edo loturak. 
- Babes mekanikoak eta seinaleztapen-babesak. 
- Terminalak eta junturak. Babes- eta maniobra-elementuak. 
- Lur-konexioak. 

 
A2: Behe-tentsioko lurrazpiko banaketa-sareen instalazioak (lurperatuak, hodietan sartuak edo galerietan zehar doazenak) 
muntatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan behe-tentsioko lurrazpiko sare baten dokumentu teknikoetan edo 
muntaketa-proiektuan oinarrituta: 

- Muntaketa-faseak zerrendatzea, eta zer elementu, material, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta segurtasun-
baliabide behar diren adieraztea. 

- Fase bakoitzean behar diren baimenak eta aurretiazko jarduerak adieraztea, eta horietako bakoitza dagokion 
erakundearekin eta eskaera-prozedurarekin erlazionatzea. 

- Sareak pasatzen diren inguruetan dauden muntaketa-arazo posibleak hautematea, eta haien konponbide 
posibleak adieraztea. 

- Lan hauetarako behar diren teknika, baliabide tekniko eta norbera babesteko baliabideak deskribatzea: 
 - Zangak irekitzea. 
 - Kableen asentua eta hodien muntaketa zangetan. 
 - Hodi edo erretiluen eta kableen kokapena. 
 - Kableen lotura eta konexioa. 
 - Kableen identifikazioa. 

EI2.2 Behe-tentsioko lurrazpiko linea baten instalazio batean, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta 
segurtasun-ekipo eta -baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

- Kableak hodi, kutxatila eta erretiluetan jartzea. 
- Eroaleen arteko junturak. 
- Kableen identifikazioa eta markaketa. 

EI2.3 Behe-tentsioko lurrazpiko sare elektriko bat abiaraztean: 
- Egin beharreko urratsak haietako bakoitzean erabiltzen diren dokumentu edo baliabide tekniko eta osagarriekin, 

baimenekin eta materialekin erlazionatzea. 
-  Kontrolatu beharreko neurri bereizgarri eta parametroak adieraztea, baita erabili beharreko neurgailuak eta 

neurketa-prozedura ere. 
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Edukiak: 
1. BTko lurrazpiko banaketa-sare baten elementuak. 

� Erabilitako elementu eta materialak. Funtzioak eta ezaugarriak. Sinbologia. 
� Lurrazpiko sare-motak. Elementuak sailkatzea eta deskribatzea. 
� Seinaleztapen, babes- eta maniobra-elementuak. Motak eta ezaugarriak. Lur-konexioak. 
� Deribazio-kaxak eta fusibleak. Motak eta ezaugarriak. 
� BTko lurrazpiko banaketan erabilitako kableak. Motak eta ezaugarriak. 
� Gurutzaketak eta paralelismoak. 
� BTko lurrazpiko lineetarako indarrean den araudi elektroteknikoa. Konpainia hornitzailearen araudia berezia. 

Estatuko eta nazioarteko araudia. 
� Sareen plano eta eskemen sinbologia eta interpretazioa. 

 

2. Lurrazpiko sare baten muntaketa (lurperatua, hodietan sartua edo galerian zehar doana). 
� Aurretiko baimenak.  
� Zangak irekitzea egokitzea.  
� Elementuak.  
� Hodiak kokatzea, kableak finkatzea.  
� Kableak jartzea eta konektatzea. 
� Eroaleen junturak. Multzoak eta ekipoak. Kableak jartzea eta markatzea. 

 
 

5.2. prestakuntza-atala 
BEHE-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0895 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Behe-tentsioko banaketa elektrikoko lurrazpiko sareak osatzen dituzten zatiak identifikatzea, eta horien ezaugarri 
espezifikoak aztertzea.  

EI1.1 Behe-tentsioko banaketa elektrikoko lurrazpiko sare baten dokumentu teknikoetatik abiatuz: 
- Sarean eragina duten instalazioak identifikatzea eta gurutzatze eta hurbiltasunei buruzko araudia betetzen duten 

begiratzea. 
- Zangak, zoladuraren arabera, zer seinaleztapen eta babes elektriko eta mekaniko dituen adieraztea. 
- Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
- Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 
 

A2: Behe-tentsioko lurrazpiko banaketa-sare baten instalazioaren konponketa eta mantentze-lanak egitea, dokumentazio 
teknikoa oinarri hartuta. 

EI2.1 Instalazio baten mantentze-lanetako operazio batean: 
- Egin beharreko urratsak adieraztea, aplikatu beharreko segurtasun-arauak kontuan hartuta. 
- Erabili beharreko prozedurak. 

EI2.2 Behe-tentsioko lurrazpiko linea bateko matxuren diagnostiko- eta lokalizazio-lanetan, eragiketa hauek egitea: 
- Matxuraren sintomak interpretatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea. 
- Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta deskribatutako eraginen eta haien kausen arteko erlazioa 

deskribatzea. 
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 

EI2.3Behe-tentsioko lurrazpiko linea bateko matxuren diagnostiko- eta lokalizazio-lanetan, eragiketa hauek egitea: 
- Egin beharko liratekeen proba, neurketa eta egiaztapenenak adieraztea, erabili behar diren prozedura, baliabide 

tekniko eta segurtasun-bitartekoak zehaztuz. 
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- Behe-tentsioko linea batean, matxurak diagnostikatzeko prozedura egitea, prozedura, erreminta eta babes- eta 
segurtasun-bitarteko egokiak erabiliz. 

- Linea konektatu eta deskonektatu eta beste sare edo transformazio-zentro bati konektatzen zaiola simulatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

Edukiak: 
1. BTko lurrazpiko sarea osatzen duten atalen identifikazioa.  

� Behe-tentsioko lurrazpiko sareetan aplikaturiko araudia egiaztatzea. 
� Behe-tentsioko lurrazpiko sareetako banaketa-motak.  
� Behe-tentsioko lurrazpiko sareetako eskemak.  
� Banaketa-sarearen parametroen aldaketa, haren aldaketen arabera. 

 

2. BTko lurrazpiko sare elektrikoen mantentze-lanak eta konponketa. 
� Diagnostikoa eta matxurak lokalizatzea. Sintomatologia, erabilitako teknikak eta funtsezko ezaugarriak. 
� Arauak eta prozedurak. Konpainia hornitzailearen arau bereziak.  
� Instalazioen mantentze-lanak egiteko erabilitako tresnak. Funtzioa, erabilera eta erabilitako motak.  
� Mantentze-lan prediktiboak. Mantentze-lan prebentiboak. Mantentze-lan zuzentzaileak. BTko lurrazpiko linea baten 

mantentze-lanak. Neurriak eta kontrolak. 
� Termografia. Lur-konexioaren erresistentzia neurtzea, beste batzuen artean. 
� Mantentze-lanen ikuskapenak. Araudiaren araberako ikuskapena. 
� Behe-tentsioko lurrazpiko sareen konexioak eta deskonexioak. Baimenak. Aldez aurretik egin beharreko 

egiaztapenak eta jarduerak. 
� Konpainia hornitzailearekiko erlazioa. Kontrol elektrikoaren bulegoa. 
� Jardueraren eta emaitzen txostenak egitea. 

 
 

5.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
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- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

 
A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 

 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak.  
� Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia 

batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak.  
� Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza.  
� Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
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- Atal aktiboak estaltzea. 
� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua:  
MAKINA ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF0825_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0825_2:  Makina elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 

 

Iraupena: 180 ordu 

 
 
6.1. prestakuntza-atala 
TRANSFORMADOREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0896 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Transformadoreak osatzen dituzten zatiak identifikatzea, eta horien ezaugarri nagusiak eta funtzionaltasuna 
deskribatzea. 

EI1.1 Transformadore-motak sailkatzea (monofasikoak, trifasikoak, autotransformadoreak, etab.), haien aplikazioaren 
eta funtzionamenduaren arabera. 
EI1.2 Transformadoreak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, marrazki eskematikoetan, irudietan edo bideoetan 
oinarrituz, eta haien funtzionaltasuna adieraztea. 
EI1.3 Transformadoreak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, behar diren zatiak desmuntatuz, eta haien 
funtzionaltasuna adieraztea. 

 
A2: Emandako espezifikazioetan oinarrituz, potentzia txikiko transformadore monofasiko eta trifasikoak eraikitzea. 

EI2.1 Transformadore monofasiko eta bifasikoen eraikuntzan erabilitako prozesu orokorra, teknikak eta bitarteko 
espezifikoak deskribatzea. 
EI2.2 Transformadore monofasiko eta bifasikoen funtsezko ezaugarri eta parametroak deskribatzea (espira-kopurua 
volteko, transformazio-erlazioa, zirkuitulaburreko tentsioa, konexio-motak, etab.). 
EI2.3 Potentzia txikiko transformadore bifasiko baten eraikuntzan: 

- Transformazioari buruzko dokumentu teknikoak (planoak, eskemak, materialen zerrenda) interpretatzea, eta ikur 
eta irudikapen grafikoak erabiliko diren elementu eta prozedurekin erlazionatzea. 

- Transformadorea eraikitzeko behar diren materialak biltzea, dokumentu teknikoetako espezifikazioei jarraikiz. 
- Transformadorea eraikitzeko behar diren erremintak eta ekoizpen-bitartekoak hautatzea. 

6 
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- Transformadorearen muntaketa-plana egitea, haren eraikuntza-ezaugarriei jarraikiz eta bitarteko eta materialen 
eskuragarritasuna kontuan hartuz. 

- Nukleo magnetikoak eta harilak eraikitzea, dokumentuetako ezaugarriei jarraikiz eta prozedura normalizatuak 
erabiliz. 

- Harilak eta nukleo magnetikoak mihiztatzea, eraikuntza-plano eta -krokisei jarraikiz. 
- Konexioak eta borne terminalak egitea, transformadorearen dokumentu teknikoei jarraikiz. 
- Norbera babesteko arauak eta erabilitako bitarteko eta materialen segurtasun-arauak betetzea. 
- Transformadoreak probatzeko entsegu normalizatuak egitea, erreminta eta bitarteko egokiak erabiliz, eta 

lortutako datuak dagokien dokumentuan jasotzea. 
 

A3: Transformadoreetako matxurak diagnostikatzea eta horiek konpontzeko behar diren eragiketak egitea, norbera 
babesteko arauak eta erabilitako materialen segurtasun-arauak betez. 

EI3.1 Transformadoreetan gertatu ohi diren matxuren tipologia eta ezaugarriak azaltzea, eta matxura horiek eragiten 
dituzten elementuak zehaztea. 
EI3.2 Transformadoreetako matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko prozesu orokor eta sistematikoa deskribatzea. 
EI3.3 Transformadoreetako ohiko matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak 
deskribatzea. 
EI3.4 Transformadoreak konpondu ondoren egiten diren entsegu-mota normalizatuak zerrendatzea eta deskribatzea, 
eta kontrolatu beharreko magnitude eta parametroak adieraztea. 

 

Edukiak: 
1. Transformadoreen ezaugarriak eta funtzionaltasunak. 

� Funtzionamendu-printzipioak.  ITC-BT-48. 
� Transformazio-erlazioa.  
� Transformadoreen erabilera. Sailkapenak.  
� Transformadore trifasikoak: Konexioen eskemak. 
� Transformadoreen akoplamendua. 
� Tentsioa doitzea. 
� Era askotako entseguak: zirkuitulaburra, zurruntasuna, errendimendua, osagarriak, mekanikoak, hutsean eta 

kargarekin, galerak, etab. 
� Transformadore baten ezaugarri-plaka. 
� transformadore baten osagaiak.   
� Nukleoa, harilak, isolagailuak, burdineria, terminalak eta konexioak. 

 

2. Transformadore monofasiko eta trifasiko txikien eraikuntza. 
� Transformadore txikien eskemak eta planoak. Sinbologia.  
� Potentzia txikiko transformadoreen kalkulua eta diseinua. Monofasikoak eta trifasikoak. 
� Transformadore monofasiko eta trifasikoen ezaugarri funtzionalak eta eraikuntza-ezaugarriak. 
� Transformadore baten muntaketa- eta konexio-prozesua. 
� Nukleoetan erabilitako materiala.  
� Haien forma eta eraikuntza.  
� Zirkuitu magnetikoak, ezaugarriak.  
� Harilak, ezaugarriak. 
� Karkasa muntatu aurreko entseguak. Berniza ematea. 
� Transformadore txikien kalkuluan eta muntaketan erabilitako erreminta eta ekipoak.  
� Transformadoreei aplikatutako entsegu normalizatuak (hutsean, zirkuitulaburrean, isolatuta, zurruntasun dielektrikoa, 

etab.).  
� Konexioen eskemak entseguetarako. Perdoiak. Araudia. Erremintak eta ekipoak.  

 

3. Transformadoreen matxurak eta mantentze-lanak. 
� Transformadoreen, erreleen eta fusibleen babesa. 
� Transformadoreetako matxurak. GTko eta BTko upela, babesak eta dielektrikoa. 
� Kanpo-arrazoiak: Eragiten dituzten ondorioak. 
� Barne-arrazoiak: Eragiten dituzten ondorioak. 
� Matxurak detektatu, lokalizatu eta konpontzea, transformadore-motaren arabera. 
�  Erremintak eta ekipoak. 
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� Transformadoreen mantentze-lanetarako teknikak. Prediktiboa. Prebentiboa eta zuzentzailea. 
� Mantentze-lanei aplikatutako tresna informatikoak. 
� Transformadoreen mantentze-lanetan erabilitako ohiko txostenak.  
� Erabilitako dokumentuak. 
� Transformadoreak probatzeko entsegu normalizatuak eta konpondu osteko egiaztapena. 
� Perdoiak.  
� Behar diren prozedurak, tresnak eta ekipoak.  

 
 

6.2. prestakuntza-atala 
MAKINA ELEKTRIKO BIRAKARIEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0897 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makina elektriko birakariak osatzen dituzten zatiak identifikatzea, eta horien ezaugarri nagusiak eta funtzionaltasuna 
deskribatzea. 

EI1.1 Makina elektriko birakari motak sailkatzea (dinamoak, alternadoreak, korronte zuzeneko motorrak, korronte 
alternoko motorrak), aplikazioaren eta funtzionamenduaren arabera. 
EI1.2 Makina elektriko birakariak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, marrazki eskematikoetan, irudietan edo 
bideoetan oinarrituz, eta haien funtzionaltasuna adieraztea. 
EI1.3 Makina elektriko birakariak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, behar diren zatiak desmuntatuz, eta 
haien funtzionaltasuna adieraztea. 

A2: Makina elektriko birakariak muntatzeko eta akoplatzeko eragiketak egitea, emandako espezifikazioetan oinarrituz. 
EI2.1 Makina elektriko birakari bat muntatzean, lan hauetarako behar diren teknika, baliabide tekniko eta norbera 
babesteko baliabideak deskribatzea: 

- Makina-mota ezberdinen muntaketa eta akoplamendua, lotura-moten arabera eta makinaren lan-ingurunearen 
ezaugarrien arabera. 

- Babesgailuen eta makinaren babes mekanikorako gainerako elementuen muntaketa. 
EI2.2 Makina elektriko birakari bat desmuntatzea, emandako espezifikazioetan oinarrituz: 

- Makina desmuntatzea, emandako prozedurari jarraikiz. 
- Makina osatzen duten elementuak muntatzea, emandako prozedurari jarraikiz. 
- Makina elektrikoa osatzen duten elementuen kokapena zuzena dela egiaztatzea. 
- Muntatutako makina ondo dabilela egiaztatzea. 

EI2.3 Makina elektriko birakari bat instalatzea, prozedura, erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak 
erabiliz, eta eragiketa hauek egitea: 

- Makina mekanikoki finkatzea, finkatze-motaren eta kokalekuaren ingurunearen arabera (lurra, armairua, 
bastidorea, etab.). 

- Makinen babesgailuak eta babes mekanikorako elementuak muntatzea eta finkatzea. 
EI2.4 Makina elektriko birakari baten konexioak egitea, eskemetan oinarrituz: 

- Konektatu beharreko makinari buruzko dokumentu teknikoak (planoak, eskemak, materialen zerrenda) 
interpretatzea, eta ikur eta irudikapen grafikoak erabiliko diren elementu eta prozedurekin erlazionatzea. 

- Borneak prestatzea eta konektatzea, dokumentu teknikoetan oinarrituta, prozedura normalizatuak erabiliz. 
- Lortutako emaitzak eta makinaren ezaugarri-plakako parametroak (edo, hala badagokio, zehaztutako 

ezaugarriak) bat datozela egiaztatzea. 
 

A3: Makina elektriko birakarietako matxurak diagnostikatzea eta horiek konpontzeko behar diren eragiketak egitea, norbera 
babesteko arauak eta erabilitako materialen segurtasun-arauak betez. 

EI3.1 Makina elektriko birakarietan gertatu ohi diren matxuren tipologia eta ezaugarriak azaltzea, eta matxura horiek 
eragiten dituzten elementuak zehaztea. 
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EI3.2 Makina elektriko birakarietako matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko prozesu orokor eta sistematikoa 
deskribatzea. 
EI3.3 Makina elektriko birakarietako ohiko matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko 
espezifikoak deskribatzea. 
EI3.4 Makina elektriko birakariak konpondu ondoren egiten diren entsegu-mota normalizatuak zerrendatzea eta 
deskribatzea, eta kontrolatu beharreko magnitude eta parametroak adieraztea. 
EI3.5 Motor edo sorgailu elektriko bateko matxurak konpontzeko kasu praktiko batean: 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta detektatutako ondorioen arabera zehaztea haren ezaugarriak, entsegu 
eta eragiketa egokiak eginez. 

- Matxuraren kausa posiblearen hipotesia egitea, eta detektatutako ondorioen eta proposatutako kausa 
posiblearen arteko erlazioa azaltzea. 

- Matxuraren kausa posiblea detektatzeko, esku-hartze plan bat egitea. 
- Makina desmuntatzea, erreminta egokiak erabiliz, eta ondoren muntatzeko behar diren krokisak eta eragiketak 

egitea. 
- Makina elektrikoaren elementu mekanikoetan egin beharreko mekanizazio- eta doikuntza-eragiketak zehaztea 

(ardatzak, errodamenduak, kolektoreak, etab.). 
- Makinaren harilaren eskema lortzea, eta haril-mota eta harilaren ezaugarriak identifikatzea. 
- Makinaren harilak egitea, behar diren bitarteko eta materialak erabiliz (harilkatzeko makinak, moldeak, hariak, 

bernizak, etab.), prozedura normalizatuak erabiliz. 
- Harilen parametro karakteristikoak egiaztatzea (jarraitutasuna, isolamendua, etab.), eta terminalak markatzea. 
- Harilak nukleo magnetikoan muntatzea, eta konexio egokiak egitea. 
- Hondatutako elementu mekanikoak eta perdoitik kanpo daudenak ordezkatzea. 
- Makina muntatzea, bitarteko eta erreminta egokiak erabiliz. 
- Entsegu normalizatuak egitea, erreminta eta bitarteko egokiak erabiliz, eta lortutako datuak dagokien 

dokumentuan jasotzea. 
- Lortutako emaitzak eta makinaren ezaugarri-plakako parametroak (edo, hala badagokio, zehaztutako 

ezaugarriak) bat datozela egiaztatzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea, horien araberako atalak sortuz (egindako 

prozesuaren deskribapena, erabilitako bitartekoak, erabilitako eskemak eta planoak, kalkuluak, neurketak, etab.). 

Edukiak: 
1. Korronte zuzeneko (KZ) eta korronte alternoko (KA) makina elektriko birakariak: sorgailuak eta 

motorrak. 
� Funtzionamendu-printzipioak.  
� Makina elektrikoen sailkapena. ITC-BT-47. 
� Korronte zuzeneko makinak: Dinamoak eta motorrak. 
� Korronte alternoko makinak, alternadoreak eta motorrak (monofasikoak eta trifasikoak). 
� Makinen tipologia.  
� Balio karakteristikoak (potentzia, tentsioa, abiadura, errendimendua, etab.). 
�  Ezaugarri-plaka. 
� Makinaren konexioa, ezaugarri-plakaren arabera. 
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen kurba karakteristikoak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen abio-motak. 
� Makina ezberdinen aplikazio espezifikoak. 

 

2. Makina elektrikoen konexioak eta akoplamenduak. 
� Konexioen eskemak eta makina elektrikoen planoak.  
� Sinbologia.  
� Borneen izendapena.  
� Zati nagusiak.  
� Elementu finkoak eta mugikorrak.  
� Multzo mekanikoak.  
� Eraikuntza-ezaugarriak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen kondizio-aldaketa.  
� Taulak, grafikoak eta aplikazio-softwarea.    
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen muntatze- eta desmuntatze-prozesuak. 
� Erremintak eta ekipoak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen abio-sistemak. 
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� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen entsegu normalizatuak.  
� Araudia eta erabilitako teknikak.  

- Erremintak eta ekipoak.  
 

3. Makina elektrikoen matxurak eta mantentze-lanak. 
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen mantentze-lanetarako teknikak.  
� Mantentze-lanei aplikatutako tresna informatikoak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen diagnostikoa eta konponketa.  
� Matxurak lokalizatzeko teknikak.  
� Makina elektrikoen harilkatzea.  
� Mantentze-lan prebentiboak, prediktiboak eta zuzentzaileak. 
� Bibrazioen azterketa.  
� Desoreka, deslerrokatzea, etab. 
� Erabilitako erremintak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen mantentze-lanetan erabili ohi diren txostenak.  
� Erabilitako dokumentuak.  
� Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoen eraikuntzan eta mantentze-lanetan erabilitako 

segurtasun-arauak. 
 
 

6.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO 
ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 

Kodea: UF0886 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, segurtasunari 

eta arriskuak prebenitzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

 
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 
norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  
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A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan 
tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-
elementuen kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 
 

Edukiak: 
 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna. Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia 

batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  
� Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:  

- Lan-arriskuen prebentziorako legea.  
- Prebentzio-zerbitzuen araudia.  
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.  

� Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  
 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
� Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza. Sorospena. Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

- Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
- Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
- Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
- Atal aktiboetatik urruntzea. 
- Tartean oztopoak jartzea. 
- Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: Masen lur-konexioa. Isolamendu bikoitza. Etengailu diferentziala. 
� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. Segurtasun-materiala. 
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7. prestakuntza-modulua:  
BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 

Kodea: MP0183 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio elektriko bat muntatzea etxebizitzetan, bulegoetan, merkataritza-lokaletan edo industria-lokaletan. 

EI1.1 Mekanizazioa prestatzen eta erremintak hautatzen laguntzea, prozeduren arabera, eskatutako prozedurak 
aplikatuz. 
EI1.2 Lotura-instalazioaren instalazio, kaxa, hodi, eroale, kontagailu, lur-konexio eta abarren muntaketan parte 
hartzea, indarrean den araudia aplikatuz eta lotura mekanikoa egokia dela bermatuz. 
EI1.3 Eroaleak hodietan sartzen eta konektatzen laguntzea, gurutzaketak saihestuz. 
EI1.4 Instalazioaren parametroen entseguetan eta araudiaren araberako neurketetan parte hartzea, eta jarduerei 
buruzko txosten bat egitea. 
EI1.5 Matxuraren sintomen identifikazioa eta diagnostikoa egiten laguntzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen 
ondorioekin erlazionatzea. 
EI1.6 Funtzionamendu-kondizioak berriz jartzen laguntzea, elementu hondatua ordezkatuz edo txarto dagoen 
instalazio-zatia berreginez, beharrezko prozedurak aplikatuz. 
EI1.7 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzen parte hartzea. 
EI1.8 Aurrekontua egiten laguntzea, kontuan hartuz materialen prezioak eta erabili beharreko denboraren kalkulua. 

 
A2: Instalazio automatizatuak eta automatismo elektrikoak muntatzea. 

EI2.1 Instalazio automatizatu baten instalazioaren analisian parte hartzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz. 
EI2.2 Kanalizazio, hodi, armairu eta koadroen muntaketan laguntzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak 
aplikatuz, eta estetika egokia lortzea. 
EI2.3 Instalazio automatizatu baten abiaraztean eta egiaztapenean parte hartzea, eta egindako jarduerei buruzko 
txostena egiten parte hartzea. 
EI2.4 Instalazio automatizatu edo automatismo elektriko baten matxuren diagnostiko, lokalizazio eta konponketan 
laguntzea. 
EI2.5 Matxura eragiten duten elementuen konponketan eta/edo ordezkapenean parte hartzea. 
EI2.6 Konponketaren aurrekontua eta egindako jardueren txostena egiten parte hartzea. 

 
A3: Behe-tentsioko aireko sare baten instalazioa muntatzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz. 

EI3.1 Euskarri eta fatxadetatik igarotzen den aireko sare baten muntaketan parte hartzea, euskarriak eta eroaleak 
jartzen eta lotzen lagunduz, baita konektatzen eta tenkatzen ere. 
EI3.2 Behe-tentsioko aireko sare bat abiarazten parte hartzea, dokumentu edo bitarteko teknikoei jarraikiz, egiaztapen-
prozedurak eta ezarritako neurketak eginez. 
EI3.3 Isolamenduak, euskarriak, eroaleak eta instalazioko gainerako elementuak ordezkatzen laguntzea. 
 EI3.4 Linea deskonektatzen eta beste sare edo transformazio-zentro bati konektatzen parte hartzea. 
EI3.5 Kable bihurrituko behe-tentsioko sareetako matxuren diagnostiko eta lokalizazioan parte hartzea. 
EI3.6 Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. Egin beharreko entsegu eta neurketen 
prozedurak adieraziz, egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena eginez. 

 
A4: Makina elektriko birakariak muntatzea eta akoplatzea, emandako espezifikazioetan oinarrituta. 

EI4.1 Transformadoreak eta makina elektriko birakariak muntatzen eta konektatzen laguntzea.  
EI4.2 Lortutako emaitzak eta makinaren ezaugarri-plakako parametroak (edo, hala badagokio, zehaztutako 
ezaugarriak) bat datozela neurtzen eta egiaztatzen laguntzea makina batean. 
EI4.3 Makina estatiko eta/edo birakari batean, matxura bat lokalizatzen laguntzea.  
EI4.4 Hondatutako edo perdoiz kanpoko elementu elektrikoak ordezkatzen parte hartzea.  
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A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
 
1. Etxebizitza, bulego, saltoki eta industria txikietako lotura-instalazioak eta elektrifikazioa. 

� Plano eta eskema elektrikoetako irudikapena eta sinbologia. 
� Instalazioaren araudia, BTAEaren arabera. 
� Oinarrizko muntatze-eragiketak. 
� Instalazio elektrikoetako kalkuluak. 
� Karga-aurreikuspena merkataritza- eta industria-eraikinetarako. 
� Barruko argiztapenaren kalkulua. 
� Merkataritza-, bulego- eta industria-eraikinetako instalazioetako neurketak. 
� Instalazioak egiaztatzeko eragiketak. 
� Hartuneak instalatzeko arauak.  
 

2. Instalazio automatizatuak eta automatismo elektrikoak. 
� Eskema elektrikoen sinbologia eta irudikapena. 
� Sistema elektrikoetako eta elektronikoetako elementuak identifikatzea. 
� Instalazio eta sistema elektrikoak. 
� Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
� Instalazio automatizatuen eta automatismo elektrikodun instalazioen mantentze-lanak eta konponketa. 
� Oinarrizko dokumentuak prestatze.: 

 

3. Behe-tentsioko aireko lineen eta lurrazpiko banaketa-lineen instalazioa. 
� Araudia eta sinbologia. 
� Behe-tentsioko energia banatzeko aire sareetarako materialak. 
� Instalazioetako gauzatze-eragiketak. 
� Kondizio orokorrak gurutzaketetarako eta paralelismorako. 
� Aireko eta lurrazpiko sareen mantentze-lanak eta konponketak. 
� Egindako lanari buruzko txostenak idaztea. 

 

4. Makina elektrikoen instalazioa 
� Harilketen konexioa. 
� Ikurrak eta irudikapen grafikoa. 
� Entseguak transformadoreetan. 
� Makina elektriko birakarien instalazioa eta akoplamendua. 
� Makina elektriko birakari mota ezberdinen abio-metodoak. 
� Entseguak makina birakarietan. 
� Matxuren diagnostikoa eta lokalizazioa, beharrezko entseguak eta neurketak eginez.  

 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
� Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
� Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
� Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
� Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
� Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
� Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
� Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauen segimendua egitea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0820_2 
Etxebizitza-eraikinetako 
instalazio elektrikoak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

2 urte 4 urte 

MF0821_2 
Bulego-, merkataritza- eta 
industria-eraikinetako 
instalazio elektrikoak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

2 urte 4 urte 

MF0822_2 
Instalazio elektriko 
automatizatuak eta 
automatismoen instalazioak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

2 urte 4 urte 

MF0823_2 
Behe-tentsioko aireko sare 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-

2 urte 4 urte 
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eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

MF0824_2 
Behe-tentsioko lurrazpiko 
sare elektrikoen muntaketa 
eta mantentze-lanak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

2 urte 4 urte 

MF0825_2 
Makina elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

- Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

- Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria.  

- Elektrizitatea eta elektronika lanbide-
arloko instalazio elektrikoen lanbide-
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak.  

2 urte 4 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea.  
 
Salbuetsita daude: 
 
� Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 

Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
� Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
� Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanetarako lantegia. 

140 180 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X 

Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanetarako lantegia. 

X X X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Errotuladorez idazteko arbelak. 
- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
- Espezialitateko software espezifikoa.  
- Bulegotikako softwarea. 
- Orri birakaria. 
- Ikasgelako materiala. 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanetarako lantegia. 

- Instrumentu elektrikoak (polimetroa, amperemetro- eta wattmetro-matxardak, 
telurometroa, fasemetroa, isolamendu-neurgailua, tentsio-bereizgailua, 
iparrorratza, saiakuntza-lanparak —seriekoak eta paralelokoak—, hodiak 
kurbatzeko ekipoa, etab.).  

- Ihes-korronteen neurgailua.  
- Korronte alterno trifasikoko potentziaren eta energiaren analizagailu-

erregistragailua.  
- Etengailu diferentzialen desarra-sentikortasuna egiaztatzeko ekipoa. 
- Eroaleen jarraitutasuna egiaztatzeko ekipoa. Begiztaren inpedantziaren neurgailua, 

neurketa-sistema bereiziarekin.  
- Larrialdi-argietarako neurketa-tarte egokia duen luxometroa.  
- Sareen, harmonikoen eta sareko perturbazioen aztergailua.  
- Lurren isolamendua neurtzeko elektrodoak.  
- Ebakuntza-gelen isolamendu-maila zaintzeko gailuaren egiaztagailua.  
- Lurrazpiko kableak egiaztatzeko eta lokalizatzeko ekipoa. 
- Mantentze-lanetarako terminal eramangarria. 
- Kontrolagailu programagarriak. 
- Korronte zuzeneko eta korronte alternoko makina elektrikoak. 
- Makina elektrikoen saiakuntza-bankuak.  
- Transformadore txiki eta ertainak diseinatzeko tresnak (eskuzkoak edo 

informatikoak).  
- Elkarrekin konekta daitezkeen muntatze-koadroak, etxebizitza eta eraikinetan 

praktikak egiteko. Osagai hauek dituztenak: banaketa-koadroa, banakako 
deribazioa, lur-konexiorako kaxa, lotuneen kaxak eta elkar konektaturiko 
kaxatxoak. Babes-elementu magnetotermikoak, IDa, gaintentsioak, maniobra-
mekanismoak, kargak eta instalazioaren neurketa-ekipoak, banakako praktikak 
eta/edo instalazio osoak egiteko.  

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

� Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
� 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
� Lanbide-arlo eta lanbide-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. 

 



 

 

 




