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IZENA
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN ETA TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK

KODEA
ELES0109

LANBIDE-ARLOA
Elektrizitatea eta elektronika.

LANBIDE-EREMUA
Telekomunikazio-instalazioak

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ELE188_2 Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta
mantentze-lanak (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak
egitea, kasuan-kasuan behar diren teknikak eta prozedurak aplikatuz, kalitate-irizpideak lortuz, eta segurtasun-kondizioak
eta indarrean dagoen araudia betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0597_2: Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioak muntatzea eta haien mantentze-lanak egitea.
UC0598_2: Telebista-zirkuitu itxien instalazioak muntatzea eta haien mantentze-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertainetan egiten du lan, batez ere pribatuetan, megafoniako, mikrofoniako
eta telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketaren eta mantentze-lanen alorrean, norberaren edo besteren
kontura, eta jarduera telekomunikazio-azpiegitura komunen araudiak arautzen du.

Ekoizpen-sektoreak
Telekomunikazioen sektorean kokatzen da profesional hau, lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta
telebista-zirkuitu itxien instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetan.

Lanbideak edo lanpostuak
Megafonia-instalatzailea.
Soinu-instalazioetako teknikaria.
Segurtasun-sistemen instalatzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0597_2
Lokaletako megafonia- eta sonorizazioinstalazioen muntaketa eta mantentze-lanak

MF0598_2
Telebista-zirkuitu itxien instalazioen
muntaketa eta mantentze-lanak

ORDUAK

150

150

MP0184
Lokaletako megafonia- eta sonorizazioinstalazioen eta telebista-zirkuitu itxien
instalazioen muntaketa eta mantentzelanetako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

350

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0898: Lokaletako megafonia- eta
sonorizazio-instalazioen muntaketa

60

UF0899: Lokaletako megafonia- eta
sonorizazio-instalazioen mantentzelanak

60

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

30

UF0900: Telebista-zirkuitu itxien
(CCTV) instalazioen muntaketa

60

UF0901: Telebista-zirkuitu itxien
(CCTV) instalazioen mantentze-lanak

60

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

30
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA
SONORIZAZIO-INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA HAIEN
MANTENTZE-LANAK EGITEA
2. gaitasun-atala
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOAK MUNTATZEA
ETA HAIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA

1
2
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1

1. gaitasun-atala
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOAK
MUNTATZEA ETA HAIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0597_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kanalizazioak eta finkatzeko elementuak muntatzea eta kableak jartzea, ezarritako prozedurei jarraituz, eta kalitateeta segurtasun-baldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI1.1 Material-bilketa eta -banaketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin; hortaz, garai eta modu egokian
bete ahalko da muntaketa-plana.
BI1.2 Instalazioen kanalizazioak proiektuaren espezifikazioak betez zuinduko dira.
BI1.3 Kanalizazioen, finkatzeko elementuen eta transmisio-bideen ezaugarriak bat datoz proiektuaren
espezifikazioekin eta/edo araudiarekin.
BI1.4 Transmisio-bideak finkatzeko kanalizazio eta elementuak fabrikatzailearen argibideen arabera eta lotura
mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz muntatzen dira.
BI1.5 Kableak kableen ezaugarriak aldatu gabe jartzen dira, eta proiektuaren eta/edo ezarritako prozeduraren
arabera multzokatzen eta etiketatzen dira.
BI1.6 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI1.7 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB2: Megafonia-/sonorizazio-sistemako ekipo eta elementuak instalatzea, kalitate- eta segurtasun-kondizioetan eta
indarrean dagoen araudia betez.
BI2.1 Material-bilketa eta -banaketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin; hortaz, garai eta modu egokian
bete ahalko da muntaketa-plana.
BI2.2 Seinalea zabaltzen duten ekipoak eta elementuak proiektuaren espezifikazioak eta/edo araudia betez
kokatzen dira.
BI2.3 Fabrikatzailearen argibideak aintzat hartuz muntatzen dira rackak (armairuak), eta hala nola ekipoak
muntatzeko, kableak antolatzeko, zabaltzeko aukerak gauzatzeko beharrezko elementuak eta korronteharguneak eta hozte-elementuak dituzte, proiektuaren espezifikazioen eta indarrean dagoen araudiaren
arabera.
BI2.4 Instalazioko ekipoak (mikrofono-mahaiak, grabagailuak/erreproduzitzaileak, anplifikadoreak eta haririk
gabeko mikrofono-hargailuak) armairuan jartzen dira edo dagokien kokalekuan finkatzen dira, dokumentazio
teknikoaren eta fabrikatzailearen argibideen arabera konektatzen dira, eta ezarritako prozedura betez
etiketatzen dira.
BI2.5 Seinalea zabaltzen duten elementuak (sabaiko bozgorailuak, kutxa eta zutabe akustikoak eta abar) lotura
mekanikoa, kalitate estetikoa eta orientazio egokia bermatuz finkatzen eta konektatzen dira.
BI2.6 Ekipoen eta seinalea zabaltzen duten elementuen arteko seinale-transmisioa eta haren kalitatea
egiaztatuz egiten dira proba funtzionalak eta parametro akustikoak (soinu-maila eta erreberberazioa, besteak
beste) egiaztatzeko probak.
BI2.7 Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI2.8 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB3: Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak konpontzea eta mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta
segurtasun-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin.
BI3.1 Matxura-partean jasotako sintomak instalazioan funtzionamendu-probak eginez egiaztatzen dira.
BI3.2 Instalazioaren disfuntzio edo matxura eta hark kaltetutako elementuak (kableak edo ekipoak) seinalemailak, jarraitutasuna eta antzeko alderdiak neurtuz zehazten dira.
BI3.3 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan.
BI3.4 Seinalea zabaltzen duten elementuak (bozgorailuak eta zutabeak, adibidez), ekipoak (anplifikadoreak,
haririk gabeko hargailuak, mikrofonoak eta abar) eta seinalea transmititzeko bideak dokumentazio teknikoa eta
fabrikatzailearen argibideak aintzat hartuta ordezten dira.
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BI3.5 Ordezkatutako elementua (ekipoa, seinalea zabaltzen duen elementua edo transmisio-bidea) eta
elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak dituztela egiaztatzen da.
BI3.6 Ordezkatutako elementuak ezarritako zehaztasunarekin doitzen eta egiaztatzen dira.
BI3.7 Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.8 Egindako lana eta aldaketak konponketa-txostenean jasotzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak, bihurkinak, etab.). Oinarrizko mekanizazio-lanak egiteko makinak.
Neurgailuak: Multimetroa, lur-konexioaren neurgailua, sonometroa, audio-maiztasuneko inpedantziaren neurgailua.
Tresna informatikoak eta babes-ekipo eta -elementuak).

Lanaren produktuak edo emaitza
Megafonia-instalazioak. Sonorizazio-instalazioak. Mikrofonia-instalazioak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Proiektuaren dokumentazio teknikoa. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu
teknikoak. Produktuen katalogoak. Behe-tentsioko araudi elektroteknikoa. Eraikinen barruko telekomunikaziozerbitzuetarako sarbiderako azpiegitura komunei buruzko araudia. Segurtasun-arauak. Aurrekontua. Faktura egiteko
txostena. Lan-agiriak eta muntaketari buruzko txostena.

2

2. gaitasun-atala:
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA HAIEN
MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0598_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kanalizazioak eta finkatzeko elementuak muntatzea eta kableak jartzea, ezarritako prozedurei jarraituz, eta kalitateeta segurtasun-baldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI1.1 Material-bilketa eta -banaketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin; hortaz, garai eta modu egokian
bete ahalko da muntaketa-plana.
BI1.2 Instalazioen kanalizazioak proiektuaren espezifikazioak betez zuinduko dira.
BI1.3 Kanalizazioen, finkatzeko elementuen eta transmisio-bideen ezaugarriak bat datoz proiektuaren
espezifikazioekin eta/edo araudiarekin.
BI1.4 Transmisio-bideak finkatzeko kanalizazio eta elementuak fabrikatzailearen argibideen arabera eta lotura
mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz muntatzen dira.
BI1.5 Transmisio-bideak (kable koaxiala, pare-kablea, zuntz optikoa) ezaugarriak aldatu gabe jartzen dira, eta
proiektuaren eta/edo ezarritako prozeduraren arabera multzokatzen eta etiketatzen dira.
BI1.6 Baliabide teknikoak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI1.7 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB2: Ekipoak, kamerak, monitoreak eta elementu osagarriak instalatzea, ezarritako prozedurei jarraituz, eta kalitate- eta
segurtasun-baldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI2.1 Material-bilketa eta -banaketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin; hortaz, garai eta modu egokian
bete ahalko da muntaketa-plana.
BI2.2 Ekipoak, monitoreak, kamerak eta elementu osagarriak (euskarriak, karkasak eta fokuak) dokumentazio
teknikoaren eta fabrikatzailearen argibideen arabera instalatzen eta konektatzen dira.
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BI2.3 Erraz identifikatzen diren elementuak erabiliz eta proiektuaren espezifikazioei eta/edo ezarritako
prozedurei jarraituz etiketatzen dira ekipoak.
BI2.4 Fabrikatzailearen eskuliburuaren eta/edo bezeroak esandakoaren arabera instalatzen eta konfiguratzen
da kontrol-softwarea.
BI2.5 Kameren eta ekipoen arteko seinale-transmisioa proba funtzionalen eta instalazioa egiaztatzekoen bidez
egiaztatzen da.
BI2.6 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI2.7 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB3: Telebista-zirkuitu itxien instalazioak konpontzea eta mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta
segurtasun-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin.
BI3.1 Matxura-partean jasotako sintomak instalazioan funtzionamendu-probak eginez egiaztatzen dira.
BI3.2 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan.
BI3.3 Ekipoak (monitoreak, kamerak eta abar), elementu osagarriak (euskarriak, karkasak, bandalismoaren
kontrako kutxak, optika eta abar) eta transmisio-bideak dokumentazio teknikoaren eta fabrikatzailearen
argibideen arabera ordezten dira.
BI3.4 Ordezkatutako elementua (ekipoa, seinalea zabaltzen duen elementua edo transmisio-bidea) eta
elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak dituztela egiaztatzen da.
BI3.5 Konpondutako elementuko seinalearen parametroak dokumentazio teknikoan adierazitakoak direla
egiaztatzen da.
BI3.6 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.7 Egindako lana konponketa-txostenean jasotzen da.
BI3.8 Ezarritako plana betez egiten dira mantentze-lanak.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Oinarrizko mekanizazio-lanak
egiteko erremintak. Neurtzeko tresnak. Eremu-neurgailua. Tresna informatikoak. Erreflektometro optikoa. Gardeinatzekurrika eta zuntza ebakitzekoa. Kable-egiaztagailua. Babes-ekipo eta -elementuak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Telebista-zirkuitu itxien instalazioak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Proiektuaren dokumentazio
teknikoa. Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbiderako azpiegitura komunei buruzko araudia.
Segurtasun-arauak. Datuak babesteko araudia. Aurrekontua. Faktura egiteko txostena. Lan-parteak.

.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIOINSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK
2. prestakuntza-modulua:
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA
ETA MANTENTZE-LANAK
3. prestakuntza-modulua:
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIOINSTALAZIOEN ETA TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN
INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK
Kodea: MF0597_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0597_2 Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioak muntatzea

eta haien mantentze-lanak egitea.

Iraupena: 150 ordu
1.1. prestakuntza-atala
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN MUNTAKETA
Kodea: UF0898
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioak aztertzea, eta haien atalak eta ezaugarri nagusiak identifikatzea.
EI1.1 Megafonia-/sonorizazio-instalazioak tipologiaren (banaketa, giropena eta errefortzua, besteak beste) eta
kokalekuaren (kanpokoa, barrukoa) arabera sailkatzea.
EI1.2 Megafonia-/sonorizazio-instalazioa osatzen duten elementuak deskribatzea eta haien aplikazio bereizgarriekin
erlazionatzea.
EI1.3 Megafonia-instalazioetan erabiltzen diren kanalizazioak deskribatzea, instalazioa nondik pasatzen den kontuan
hartuta.
EI1.4 Eroaleak, eroaleen kondukzio-sistemak eta eusteko eta finkatzeko elementuak identifikatzea, haiek instalazioan
duten funtzioarekin erlazionatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI1.5 Megafonia-/sonorizazio-instalazio bat aztertzeko kasu praktiko batean, dokumentu teknikoak behar bezala
zehaztuta dagoela:
- Instalazio-mota eta hura osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eta instalazioko elementuak eta
eskemetako ikurrak erlazionatzea.
- Instalazioaren funtzio-blokeak eskematizatzea, eta hura osatzen duten bloke guztien funtzioa eta ezaugarriak
deskribatzea.
- Anplifikadoreak identifikatzea eta seinalea zabaltzen duten elementuek seinale-maila optimoa izateko irteerapotentzia eta irabazi egokiak dituztela egiaztatzea.
- Seinalea zabaltzen duten elementuak identifikatzea eta haien ezaugarri teknikoak zerbitzua eman nahi zaion
lekuarekin bat datozela egiaztatzea.
- Proposatutako matxurek zer disfuntzio duten identifikatzea, eta hark instalazioan eragin ditzakeen ondorioak
instalazioko ekipo eta elementuekin erlazionatzea.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea, eta modu egokian egituratzea.
A2: Megafonia-/sonorizazio-instalazio txikiak konfiguratzea eta irtenbide tekniko onena hartzea, emandako espezifikazioen
eta indarrean den araudiaren arabera.
EI2.1 Megafonia-/sonorizazio-instalazio bat konfiguratzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
daudela:
- Instalazioaren krokisak eta eskemak egitea, emandako espezifikazioak oinarri hartuta.
- Instalazioaren parametro tipikoak —adostutako kondizioak betetzen dituztenak— kalkulatzea.
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- Hartu den irtenbiderako espezifikazio funtzional, tekniko eta ekonomikoak betetzen dituzten ekipoak eta
materialak hautatzea merkataritza-katalogoetan.
EI2.2 Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik hautatutako materialen prezioak, erabili
beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak.
EI2.3 Argibideen eta mantentze-lanen eskuliburu bat prestatzea bezero hipotetiko batentzat.
A3: Lokal baten barruan megafonia-instalazioak muntatzea.
EI3.5 Megafonia-sistema baten muntaketa planifikatzeko kasu praktiko batean, dokumentu teknikoak oinarri hartuta:
- Instalazioa zer tokitatik igarotzen den identifikatzea, baita instalazioaren osagaiak ere (kanalizazioak, kableak,
sentsoreak, seinalea prozesatzeko ekipoak, mikrofonoak eta zabaltzaile elektroakustikoak, etab.).
- Eraikinen planoak interpretatuz, muntatzeko zailtasunak detektatzea kanalizazioak igarotzen diren eremuetan
edo ekipoen kokapenean, eta arazo horiek konpontzeko irtenbideak proposatzea.
- Erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (kanalizazioak, hodiak, kableak, seinalea prozesatzeko
ekipoak, ainguratze-elementuak, euskarriak, etab.), katalogoak eta biltegia kontuan hartuta.
Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa hautatzea (kable-egiaztagailua, erreminta orokorra eta makinaerremintak, besteak beste), muntaketa askotariko erreminta-multzo batekin edo merkataritza-katalogoak kontuan
hartuta egiteko.
EI3.2 Megafonia-sistema bat muntatzeko kasu praktiko batean, dokumentu teknikoak oinarri hartuta:
- Kanalizazioak eta hodiak muntatzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak aplikatuz, eta estetika egokia
lortzea.
- Kableak kanalizazioetan jartzea, horien ezaugarrietan lermarik eragin gabe, eta gurutzaketak saihestuz eta modu
nahastezinean etiketatuz, ezarritako prozeduraren arabera.
- Ekipoak muntatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
- Ekipoak, hargailuak eta zabaltzaileak konektatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
- Instalazioaren parametroak neurtzea, eta lortutako balioak dokumentazio teknikoan zehaztutakoekin erkatzea.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea.

Edukiak:
1. Seinale akustikoen neurketak.
Soinu-seinaleen ezaugarriak eta magnitudeak:
- Uhin akustikoak: luzetarako uhinak, zeharkako uhinak eta uhin esferikoak.
- Soinuaren abiadura eta uhin-luzera.
- Maiztasuna.
- Soinu-seinale baten aldiuneko balioak, balio maximoa, balio efikaza eta batez besteko balioa.
- Soinu-intentsitatea eta -presioa.
- Potentzia akustikoa.
- Audio-seinalearen tarte dinamikoa. Seinale/zarata erlazioa.
Akustika fisiologikoa: intentsitatea, tonua, tinbrea eta fasea. Belarria eta entzumena.
Monofonia eta estereofonia.
Soinua neurtzeko eskalak eta haren magnitudeak: Fona. Kurba isofonikoak. Dezibela.
Oinarrizko tresnak: Sonometroa. Polimetroa. Zarata arrosaren sorgailua.

2. Kableen kondukzio-sistemen prestaketa eta muntaketa.
-

Kableen kondukzio-sistemen identifikazioa eta prestaketa:
Kable elektrikoen kondukzio-sistema moten (hodi zurrunak, hodi malguak, kanaletak, erretiluak eta euskarriak)
identifikazioa.
Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetako kableen kondukzio-sistemetan erabiltzen diren osagai eta elementu
osagarrien identifikazioa.
Kableen kondukzio-sistemaren hautaketa.
Kableen kondukzio-sistemen prestaketa.
Kableen kondukzio-sistemen muntaketa-teknikak erabiltzea.
Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetako finkapenak:
Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetan erabiltzen diren finkapen-moten (euskarriak, egiturak, torlojuak,
eraztunak, grapak, bridak, finkapen kimikoak) identifikazioa.
Finkapen baten ezaugarrien interpretazioa.
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- Finkapenak muntatzeko tekniken aplikazioa eta analisia.
Ekipoak hautatzea eta eroaleen kondukzio-sistemak prestatzen, mekanizatzen eta finkatzen erabiltzen diren
segurtasun-arauak aplikatzea.

3. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eroaleak konektatzea.
Kable bat osatzen duten elementuen identifikazioa:
- Eroalea. Isolamendua.
- Betegarriak eta estaldurak.
- Estalkiak.
Eroale-moten analisia:
- Eroale isolatua.
- Kable isolatua. Kable polobakarra. Kable multipolarra.
Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetan erabiltzen diren eroaleen ezaugarrien interpretazioa: sekzioa,
isolamendua, erresistentzia, tentsioa eta intentsitatea.
- Eroaleak jartzeko tekniken erabileraren analisia.
- Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.
- Eroaleen prestaketa:
Eroaleak luzatzeko elementuak.
Eroaleen konexio-terminalak.
- Eroaleen identifikazioa.
- Eroaleen konexio-tekniken aplikazioa.
- Eroaleak jartzean eta konektatzean erabiltzen diren ekipoak eta aplikatzen diren segurtasun-arauak.

4. Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetako osagaiak.
Mikrofonoak: Motak eta ezaugarriak. Erabilera. Konexioa eta kokapena.
Bozgorailuak eta kutxa akustikoak. Kutxa akustikoak, proiektagailu akustikoak, klaxonak eta pantaila akustikoak
konektatzea eta kokatzea.
Anplifikadoreak eta nahasgailuak:
- Motak eta ezaugarriak.
- Konexioak.
- Egiaztapena eta doikuntza.
Ekualizadoreak: Motak eta ezaugarriak. Egiaztapena eta doikuntza.
Musika-iturriak:
- Analogikoak: irratia, kaseteak eta platerak.
- Digitalak: CD-, DVD- nahiz MP3-erreproduzitzaileak eta PCak.

5. Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetako konexioak.
Bozgorailuak anplifikadorera konektatzea:
- Serie-konexioa, paralelo-konexioa eta konexio mistoa.
- Inpedantzia-akoplamendua.
- Konpentsazio-erresistentzia.
Sarrerako gailuak anplifikadorera konektatzea:
- Mikrofono-konexioak.
- Musika-iturrien konexioak.
- Gailuen arteko konexioak.

1.2. prestakuntza-atala
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN MANTENTZELANAK
Kodea: UF0889
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Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetan egin beharreko mantentze-lan motak identifikatzea, instalazioaren
parametroak aztertuz eta erreminta egokia erabiliz.
EI1.1 Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetan egin beharreko mantentze-lanen faseak eta lan-motak adieraztea.
EI1.2 Megafonia- eta sonorizazio-instalazio batean egin beharreko kontrol- eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.3 Megafonia- eta sonorizazio-instalazioaren funtzionamendu-parametroak egiaztatzeko egokiak diren erreminta
eta neurgailua hautatzea.
A2: Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako matxura ohikoenak teknika egokiak erabiliz identifikatzea, lokalizatzea eta
konpontzea.
EI2.1 Megafonia- eta sonorizazio-sistemetako matxuren tipologia eta ezaugarri tipikoak azaltzea.
EI2.2 Megafonia- eta sonorizazio-sistemetako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta baliabide
espezifikoak (sonometroa, polimetroa eta zarata arrosaren sorgailua) deskribatzea.
EI2.3 Megafonia- eta sonorizazio-instalazio bateko matxura baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala
zehaztuta daudela:
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioetan oinarrituta haren
ezaugarriak zehaztea.
- Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz.
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea.
- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea.
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia ordezkatzea, hori egiteko beharrezkoak diren lanak eginez.
- Behar diren entsegu eta doikuntzak egitea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz.
A3: Megafonia- eta sonorizazio-instalazio bateko matxura detektatu eta konpondu izana ziurtatzeko behar diren
dokumentuak (aurrekontua, konponketa-txostena) prestatzea.
EI3.1 Ikusitako matxura eta akatsa eragin duten elementuak deskribatzea.
EI3.2 Ordezkatutako elementuen prezioa zehaztea.
EI3.3 Konpontzeko erabilitako denbora finkatzea.

Edukiak:
1. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako parametroak analizatzeko baliabide eta teknikak.
Oinarrizko tresneriaren erabilera matxuren detekzioan: Sonometroa. Polimetroa. Zarata arrosaren sorgailua.
Instalazioaren parametroen analisia: Maiztasun-erantzuna. Potentzia. Transduktoreen inpedantzia. Zarata.
Erreberberazioa. Diafonia.
Instalazioaren parametroen neurketa:
- Elektrikoak (jarraitutasuna, seinale-mailak, transduktoreen inpedantzia eta abar).
- Akustikoak (erreberberazioa, soinu-presioaren maila eta abar).
Sonorizazio- eta megafonia-instalazioetako mantentze-lanen planak.
Aldian behingo kontrol- eta mantentze-lanak.
Mantentze-lanetarako dokumentazioa.
Matxurak lokalizatzeko eta diagnostikatzeko estrategiak.

2. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako matxura ohikoenak.
Interferentzien identifikazioa.
Anplifikadorearen oszilazio elektrikoen detekzioa.
Berrelikadura akustikoaren identifikazioa.
Ingurune-erresonantziaren detekzioa.
Eremu hilen presentziaren identifikazioa.
Matxurak eragiten dituzten kausen azterketa.
- Konexio akastunak.
- Lur-konexio bikoitzak.
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Zirkuitulaburrak.
Inpedantzien egokitzapen okerra.
Bozgorailuen desfasea.
Polaritate-aldaketak.

3. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako matxura ohikoenen lokalizazioa.
Konexioen egiaztapena: Elikadurak. Lur-konexioak. Ekipoen konexioak eta ekipoen artekoak. Zirkuitulaburrak.
Inpedantzien egokitzapenaren egiaztapena: mikrofonoak-anplifikadorea; anplifikadorea-bozgorailuak; musikaiturriak-anplifikadorea; Seinalea tratatzen duten ekipoen artean (ekualizadoreak, iragazkiak eta abar).
Bozgorailuen arteko desfasea: Konexio-polaritateen egiaztapena. Anplifikadorea-bozgorailuak.
Ekipoen egiaztapena: Mikrofonoak. Anplifikadorea. Bozgorailuak. Musika-iturriak. Seinalea tratatzen duten ekipoak.
Konektoreak.
Ingurune edo lokaleko kondizio akustikoak aldatu diren begiratzea.
Matxurak konpontzea eta parametroak egiaztatzea.

4. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako konponketa-txostena egitea.
Prozesuaren eta erabilitako baliabideen deskribapena.
Eskemak eta planoak.
Mantentze-lanen eta bermearen kontratua.
- Instalazioen funtzionamendu-parametroak.
- Doikuntza eta prestaketa.
Aurrekontua antolatzea.
Aurrekontu-motak.
Fabrikatzaile desberdinen gailuak eta tarifak bilatzea.
Konponketen iraupenak zenbatestea.

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.
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.
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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 segurtasunneurriak 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, tentsioelementuen 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. Autonomiaerkidego 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.
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- 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

2. prestakuntza-modulua:
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA
MANTENTZE-LANAK
Kodea: MF0598_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0598_2: telebista-zirkuitu itxien instalazioak muntatzea eta haien

mantentze-lanak egitea.

Iraupena: 150 ordu
2.1. prestakuntza-atala
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN (CCTV) INSTALAZIOEN MUNTAKETA
Kodea: UF0900
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Telebista-zirkuitu itxien instalazioak aztertzea, eta haien atalak eta ezaugarri nagusiak identifikatzea.
EI1.1 CCTVko instalazioak erabileraren (zaintza, segurtasuna eta grabazioa, besteak beste) eta kokalekuaren
(kanpokoa, barrukoa) arabera sailkatzea.
EI1.2 CCTVko instalazio bat osatzen duten elementuak deskribatzea eta haien aplikazio bereizgarriekin erlazionatzea.
EI1.3 Erabiltzen diren kanalizazio-motak deskribatzea, instalazioa nondik pasatzen den kontuan hartuta.
EI1.4 Eroaleak eta eusteko eta finkatzeko elementuak identifikatzea, haiek instalazioan duten funtzioarekin
erlazionatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.
EI1.5 CCTVko instalazioen parametro tipikoak (argiztapena eta fokuratzea), haien funtsezko magnitudeak eta neurriunitateak zerrendatzea.
EI1.6 CCTVko instalazio bat aztertzeko kasu praktiko batean, dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta dagoela:
- Instalazio-mota eta hura osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eta instalazioko elementuak eta
eskemetako ikurrak erlazionatzea.
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Instalazioaren funtzio-blokeak eskematizatzea, eta hura osatzen duten bloke guztien funtzioa eta ezaugarriak
deskribatzea.
Kamerak eta elementu osagarriak identifikatzea eta haien dokumentuetan ezarritako eskakizunak betetzen
dituztela egiaztatzea.
Kameren orientazioak aurreikusitako lekuak hartzeko aukera ematen duela egiaztatzea.
Proposatutako matxurek zer disfuntzio duten identifikatzea, eta hark instalazioan eragin ditzakeen ondorioak
instalazioko ekipo eta elementuekin erlazionatzea.
Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea, eta modu egokian egituratzea.

A2: CCTVko instalazio txikiak konfiguratzea eta irtenbide tekniko onena hartzea, emandako espezifikazioen eta indarrean
den araudiaren arabera.
EI2.1 CCTVko instalazio bat konfiguratzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Instalazioaren krokisak eta eskemak egitea, emandako espezifikazioak oinarri hartuta.
- Instalazioaren parametro tipikoak —adostutako kondizioak betetzen dituztenak— kalkulatzea.
- Hartu den irtenbiderako espezifikazio funtzional, tekniko eta ekonomikoak betetzen dituzten ekipoak eta
materialak hautatzea merkataritza-katalogoetan.
EI2.2 Aurrekontu bat egitea, kontuan hartuz merkataritza-katalogoetatik hautatutako materialen prezioak, erabili
beharreko denboraren kalkulua eta ordaindu beharreko zergak.
EI2.3 Argibideen eta mantentze-lanen eskuliburu bat prestatzea bezero hipotetiko batentzat.
A3: Lokal baten barruan/kanpoan CCTVko instalazioak muntatzea.
EI3.1 CCTVko sistema bat planifikatzeko kasu praktiko batean, dokumentu teknikoak oinarri hartuta:
- Instalazioa zer tokitatik igarotzen den identifikatzea, baita instalazioaren osagaiak ere (kanalizazioak, kableak,
kamerak, monitoreak, seinalea prozesatzeko ekipoak, etab.).
- Eraikinen planoak interpretatuz, muntatzeko zailtasunak detektatzea kanalizazioak igarotzen diren eremuetan
edo ekipoen kokapenean, eta arazo horiek konpontzeko irtenbideak proposatzea.
EI3.2 Zirkuitu itxiko telebistako sistema bat muntatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
daudela:
- Erabiliko diren ekipo, elementu eta materialak hautatzea (kanalizazioak, hodiak, ainguraketak, euskarriak,
kableak, kamerak eta monitoreak, besteak beste), katalogoak eta biltegia kontuan hartuta.
- Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa hautatzea (kable-egiaztagailua, erreminta orokorra eta
makina-erremintak, besteak beste), muntaketa askotariko erreminta-multzo batekin edo merkataritza-katalogoak
kontuan hartuta egiteko.
- Hodiak kurbatzeko teknikak deskribatzea, eta hodi-motaren arabera (PVCzko hodiak, hodi metalikoak eta abar)
erabili ohi diren erreminta eta prozedurak adieraztea.
- Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta adieraztea krokis batean.
- Erabili behar diren kanalizazioak eta materialak prestatzea eta/edo mekanizatzea, beharrezko prozedurei
jarraikiz.
- Teknika eta osagai egokiekin eta segurtasun-arauak betez zuloak egitea.
- Egin beharreko jarduerarako egokiak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoak erabiltzea.
- Kanalizazioak eta hodiak muntatzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak aplikatuz, eta estetika egokia
lortzea.
- Erreminta eta prozedura egokiak erabiliz konexioak egitea.
- Ezarritako prozedura betez konexioak egiaztatzea.

Edukiak:
1. CCTVko kableen kondukzio-sistemen identifikazioa eta prestaketa.
Kableen kondukzio-sistema moten (hodi zurrunak, hodi malguak, kanaletak, erretiluak eta euskarriak) identifikazioa
katalogoetan.
Kableen kondukzio-sistemen ezaugarrien interpretazioa.
CCTVko kableen kondukzio-sistemetan erabiltzen diren osagai eta elementu osagarrien identifikazioa.
Kableen kondukzio-sistemen hautaketa, kokapenaren arabera: Eraikuntza-tarteetan sartuak. Obra-kanaletan
sartuak, lurperatuak. Horman sartuak. Gainazaletan muntatuak. Airean muntatuak.
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Kableen kondukzio-sistemen hautaketa, eroalearen arabera: Eroale biluziak. Eroale isolatuak. Eroale estalkidunak.
Kableen kondukzio-sistemen prestaketa:
- Materialaren balioespen eta hautaketa.
- Beharrezko erreminten hautaketa.
- PVCzko hodiak eta hodi metalikoak kurbatzeko teknikak erabiltzea.
Kableen kondukzio-sistemen muntaketa-teknikak erabiltzea.
- Kokapena: eraikuntza-tarteetan sartuak, obra-kanaletan sartuak, lurperatuak, horman sartuak, gainazaletan
muntatuak eta airean muntatuak.
- Osagarriak eta lotura-elementuak (errakorrak, iztupa-kaxak eta abar).
Ekipoak hautatzea eta kableen kondukzio-sistemak prestatzen erabiltzen diren segurtasun-arauak aplikatzea.

2. CCTVko instalazioetako finkapenak.
CCTVko instalazioetan erabiltzen diren finkapen-moten (euskarriak, egiturak, babes-karkasak, posizionagailuak,
torlojuak, eraztunak, grapak, bridak, finkapen kimikoak) identifikazioa katalogoetan.
Finkapenen ezaugarriak.
Finkapenak muntatzeko tekniken aplikazioa.
Finkapenak baliatzeko ekipoak erabiltzea eta segurtasun-arauak aplikatzea.

3. CCTVko instalazioetako eroaleak.
Eroale-moten hautaketa, erabileraren arabera: Kable koaxiala. Pare bihurrituak. Zuntz optikoa.
CCTVko instalazioetan erabiltzen diren eroaleen ezaugarrien interpretazioa: Sekzioa. Isolamendua. Erresistentzia.
Tentsioa. Intentsitatea.
Eroaleak jartzeko teknikak.
Eroaleak jartzeko ekipoak erabiltzea eta segurtasun-arauak aplikatzea.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.
Eroaleen prestaketa: Eroaleak luzatzeko elementuak. Eroaleen konexio-terminalak.
Eroaleak multzokatzea.
Eroaleak konektatzeko teknikak.

4. CCTVko instalazioen osagaiak.
Irudiak hartzeko kameren hautaketa:
- Ezaugarrien arabera (optikoa, irudiak hartzeko gailua, tratamendu-zirkuituak eta irudi-anplifikazioa).
- CCTVko kameretarako ekipo osagarrien arabera (babes-karkasak, euskarriak eta posizionagailuak).
- IP kamerak. Kameren kokapena.
Irudiak erreproduzitzeko monitoreen hautaketa: Ezaugarrien arabera.
Irudiak grabatzeko osagaien hautaketa: Magnetoskopioak. Bideokaseteak. Gailu digitalak.
Bideo-seinalea transmititzeko osagaien hautaketa: Linea-anplifikadoreak. Bideo-seinalearen banagailu elektronikoak.
Kontrol-zirkuituen zehaztapena: Bideo-hautagailuak. Kameren teleaginteak. Koadrante-sorgailua. Sekuentziadoreak.
Multiplexadoreak. Quad-ak.

5. Ekipoen konexioa.
Kameren konexioa.
Monitoreen konexioa.
Grabatzeko gailuen konexioa.
Seinalea tratatzen duten ekipoen konexioa.
Seinalea transmititzen duten ekipoen konexioa.
Kontrol-ekipoen konexioa.
Softwarearen instalazioa PCetan.
UPS sistemen instalazioa.
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2.2. prestakuntza-atala
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN (CCTV) INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF0901
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: CCTVko instalazioetan egin beharreko mantentze-lan motak identifikatzea, instalazioaren parametroak aztertuz eta
erreminta egokia erabiliz.
EI1.1 CCTVko instalazioetan egin beharreko mantentze-lanen faseak eta lan-motak adieraztea.
EI1.2 CCTVko instalazio batean egin beharreko kontrol- eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.3 CCTVko instalazioaren funtzionamendu-parametroak egiaztatzeko egokiak diren erreminta eta neurgailua
hautatzea.
A2: CCTVko instalazioetako matxura ohikoenak teknika egokiak erabiliz identifikatzea, lokalizatzea eta konpontzea.
EI2.1 CCTVko sistemetako matxuren tipologia eta ezaugarri tipikoak azaltzea.
EI2.2 CCTVko sistemetako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta baliabide espezifikoak
(polimetroa, seinale-neurgailua eta espektro-analizatzailea) deskribatzea.
EI2.3 CCTVko instalazio bateko matxura baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta matxurak instalazioan eragiten dituen ondorioetan oinarrituta haren
ezaugarriak zehaztea.
- Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz.
- Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea.
- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea.
- Matxura eragin duen elementu edo osagaia ordezkatzea, hori egiteko beharrezkoak diren lanak eginez.
- Behar diren entsegu eta doikuntzak egitea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz.
A3: CCTVko instalazio bateko matxura detektatu eta konpondu izana ziurtatzeko behar diren dokumentuak (aurrekontua,
konponketa-txostena) prestatzea.
EI3.1 Ikusitako matxura eta akatsa eragin duten elementuak deskribatzea.
EI3.2 Ordezkatutako elementuen prezioa zehaztea.
EI3.3 Konpontzeko erabilitako denbora finkatzea.

Edukiak
1. CCTVko instalazioetako parametroen neurketa.
Oinarrizko tresnen maneiua: Polimetroa. Eremu-neurgailuak. Espektro-analizatzailea.
Instalazioaren parametroak.
Instalazioaren parametroen neurketa.
CCTVko instalazioen mantentze-lanen planak.
Aldian behingo kontrol- eta mantentze-lanak.
Mantentze-lanetarako dokumentazioa.
Matxurak lokalizatzeko eta diagnostikatzeko estrategiak.

2. CCTVko instalazioetako ohiko matxurak.
Interferentzien identifikazioa.
Posizionagailuetako akatsen detekzioa.
Kameretako akatsen identifikazioa.
Transmisio-lineetako akatsen detekzioa (irrati-frekuentzia, koaxiala, infragorriak, pare bihurrituak).
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Anplifikazio-sistemetako akatsen identifikazioa.
Kontrol-sistemetako akatsen identifikazioa: Hardwarean. Softwarean.

3.

CCTVko instalazioen matxuren lokalizazioa.
Konexioen egiaztapena: Elikadurak. Lur-konexioak. Ekipoen konexioak eta ekipoen artekoak. Zirkuitulaburrak.
Seinale-akatsen egiaztapena:
- Irudiak hartzeko gailuetan.
- Anplifikazio-elementuetan.
- Transmisio-sistemetan.
- Kontrol-elementuetan (multiplexadoreak, quad-ak, teleaginteak eta abar).
Inguruneko kondizio optikoak aldatu diren begiratzea.
Matxurak konpontzea eta parametroak egiaztatzea.

4.

Konponketa-txostena egitea.
Prozesuaren eta erabilitako baliabideen deskribapena.
Eskemak eta planoak.
Mantentze-lanen eta bermearen kontratua. Instalazioen funtzionamendu-parametroak. Doikuntza eta prestaketa.
Aurrekontua antolatzea.
Aurrekontu-motak.
Fabrikatzaile desberdinen gailuak eta tarifak bilatzea.
Konponketen iraupenak zenbatestea.

2.3. 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.
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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.
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- 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 segurtasunneurriak 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, tentsioelementuen 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. Autonomiaerkidego 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.
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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

3. prestakuntza-modulua:
LOKALETAKO MEGAFONIA- ETA SONORIZAZIO-INSTALAZIOEN ETA
TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0184
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetan eta CCTVko instalazioetan kableak jartzea, norbera babesteko arauak eta
erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI1.1 Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta adieraztea krokis batean.
EI1.2 Kanalizazioen kokalekua adieraztea.
EI1.3 Erremintak hautatzea, aplikaturiko prozeduren arabera.
EI1.4 Elementuak, kaxak eta hodiak muntatzen laguntzea, finkapen mekaniko egokia eta kalitate estetikoa ziurtatuz.
A2: Megafonia- eta sonorizazio-instalazio bateko eta CCTVko instalazio bateko gailuak eta elementuak instalatzea, norbera
babesteko arauak eta erabilitako materialen segurtasun-arauak betez.
EI2.1 Pieza bat baino gehiago dituzten elementuak identifikatzea eta mihiztatzea.
EI2.2 Gailuak eta elementuak dagokien kokalekuan finkatzea.
EI2.3 Eroaleak elementuetara konektatzen laguntzea eta konexioak identifikatzea, kablea eta aparatuaren terminala
bat datozela aldez aurretik egiaztatzea eta kontaktu elektriko egokia egiten dela ziurtatzea, indarrean diren segurtasunarauak betez.
A3: Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eta CCTVko instalazioetako matxurak diagnostikatzea eta konpontzea,
segurtasuneko eta lan-arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI3.1 Disfuntzioa egiaztatzen parte hartzea, hura detektatzeko ekipo egokiak erabiliz.
EI3.2 Pertsonentzat eta instalazioentzat arriskurik ez dagoela ziurtatzea.
EI3.3 Hondatutako elementuak ordezten laguntzea, instalazioak behar bezala funtziona dezan ezarritako prozedurari
jarraituz.
EI3.4 Instalazioaren funtzionamendua berrezarri dela ikusiz edo funtzionalki egiaztatzea.
A4: Megafonia- eta sonorizazio-instalazio baten eta CCTVko instalazio baten kanalizazioaren 'egiazko' trazadurarako
dokumentuak prestatzea.
EI4.1 Etxebizitza, lokal edo eraikin bateko instalazio elektroakustikoaren eta CCTVko instalazioaren dokumentaziometodoak deskribatzea.
EI4.2 Instalazioko elementuen hasierako kokapenari dagokionez egindako aldaketak etxebizitzaren edo lokalaren
krokisean adieraztea.
EI4.3 Instalazioko elementuei buruzko dokumentazioa (hornitzaileak, ezaugarriak eta abar) eranstea, haien mantentzelanak eta konponketak errazteko.
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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 prozedura 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. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eta CCTVko instalazioetako elementuen muntaketa eta
prestaketa.
Planoan kokalekuak identifikatzea.
Eroaleen, euskarrien eta kaxen eroate-sistemen neurketa eta konponketa.
Elementuen, kaxen eta hodien muntaketa, finkapen mekanikoa ziurtatuz.

2. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eta CCTVko instalazioetako gailuen eta elementuen
muntaketa.
Zenbait pieza dituzten elementuen eta gailuen mihiztatzea.
Gailuak eta aparatuak dagokien kokalekuan jartzea eta finkatzea.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.
Eroaleak ekipoekin eta elementuekin konektatzea, haien identifikazioaren arabera.
Dokumentazioan zehaztutako parametroen neurketa eta txostenak egitea.
Instalazio-elementuek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea.

3. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eta CCTVko instalazioetako elementuen konponketa eta
ordezkapena.
Matxura-partearen interpretazioa.
Matxuren historiaren egiaztapena.
Gorabeheraren egiaztapen bisuala eta funtzionala.
Matxuratuta edo hondatuta dauden elementuen ordezkapena.
Funtzionamendu egokiaren egiaztapena.
Matxuren historiari eranstea.

4. Megafonia- eta sonorizazio-instalazioetako eta CCTVko instalazioetako dokumentazioaren prestaketa.
Kanalizazioen hasierako kokapenari dagokionez etxebizitzaren krokisean egindako aldaketak dokumentatzeko
prozedura hautatzea.
Kanalizazioen hasierako kokapenari dagokionez etxebizitzaren krokisean egindako aldaketak zerrendatzea.
Hornitzaileen eta erabilitako materialaren ezaugarriak zerrendatzea.

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 arauak betetzea.
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Lokaletako megafonia- eta sonorizazio-instalazioen eta telebista-zirkuitu itxien
instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZAMODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0597_2:
Lokaletako megafoniaeta sonorizazioinstalazioen 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 lanbidearloko goi-mailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbidearloko telekomunikazio-instalazioen
lanbide-eremuko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

2 urte

4 urte

MF0598_2:
Telebista-zirkuitu itxien
instalazioen 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 lanbidearloko goi-mailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbidearloko telekomunikazio-instalazioen
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.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Megafonia- eta sonorizazioinstalazioen eta CCTVko
instalazioen lantegia.

80

135

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Kudeaketa-gela.

X

X

Megafonia- eta sonorizazioinstalazioen eta CCTVko
instalazioen lantegia.

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kudeaketa-gela.

Eraikinetako instalazio
elektroteknikoak eta
telekomunikazio-instalazioak
muntatzeko eragiketetarako
lantegia.

-

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.
Rackak eta koadroetarako armairuak.
Zenbait motatako kanalizazio, finkapen eta eroaleak.
Konexio-terminalak. (rca, canon, speakon, jack eta abar).
Magnetotermikoak eta diferentzialak.
Entzungailuak.
Osagarriak (tripodeak, pertikak eta abar).
Mikrofonoak (elektrodinamikoak, electret direlakoak, piezoelektrikoak).
Bozgorailuak (baxuak, ertainak eta altuak) eta klaxonak.
Kutxa eta zutabe akustikoak.
Inpedantzia-sarrera eta tentsio konstantea duten anplifikadoreak.
Nahasgailuak.
Ekualizadoreak.
Musika-iturriak.
Hari musikaleko sistemak.
Sonometroa.
Seinale-aztergailuak.
Zarata arrosaren sorgailua.
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-

Polimetroak.
Lan-mahaiak.
Rackak eta koadroetarako armairuak.
Zenbait motatako kanalizazio, finkapen eta eroaleak.
Konexio-terminalak (BNC, F, CEI…).
Optikak (barifokalak, motordunak...).
Kamerak (zuri-beltzekoak, koloretakoak, bereizmen handikoak, gau-egunekoak,
kontraargikoak...).
Minidomoak eta domoak.
Karkasak, euskarriak eta posizionagailuak.
Bideo-transmisoreak.
Koadrante-sorgailuak eta sekuentziadoreak.
Banagailuak eta multiplexadoreak.
Monitoreak.
Infragorri bidezko fokuak.
Irrati-telebista bidezko sistemak.
Grabagailu analogikoak eta digitalak.
Huba.
Linea-anplifikadoreak.
Elikadura-iturriak eta UPSak.
CCTVko egiaztagailuak.
Espektro-analizatzaileak.

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.
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:
-

-
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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.

