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IZENA
TELEFONIA-SISTEMEN ETA DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK

KODEA
ELES0209

LANBIDE-ARLOA
Elektrizitatea eta elektronika.

LANBIDE-EREMUA
Telekomunikazio-instalazioak.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
ELE189_2 Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren muntaketa eta mantentze-lanak. (1228/2006 EDa, 2006ko
urriaren 27koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Ahalmen txikiko telefoguneak, haiei dagokien instalazio eta guzti, eta datu-sare lokalen azpiegiturak (kabledunak, haririk
gabeak eta VSAT motakoak) instalatzea eta mantentzea, dokumentazio teknikoaren arabera, kalitate-irizpideak, segurtasunbaldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0599_2: Ahalmen txikiko telefonoguneak dituzten telefonia-sistemak muntatzea eta mantentzea
UC0600_2: Datu-sare lokalen azpiegiturak muntatzea eta mantentzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertainetan egiten du lan, batez ere pribatuetan, ahalmen txikiko telefono
guneen eta datu-sareen azpiegituren instalazioen alorrean, norberaren edo besteren kontura, eta jarduera
telekomunikazio-azpiegitura komunen araudiak arautzen du.

Ekoizpen-sektoreak
Telekomunikazioen sektorean kokatzen da profesional hau, telefonia-sistemen instalazioen eta datu-sare lokalen
muntaketa eta mantentze-lanetan.

Lanbideak edo lanpostuak
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7533.1067 Komunikazioetako teknikaria.
7533.1058 Komunikazioko tresnen eta sistemen instalatzailea.
Telefonia-instalatzailea (kontsumo-alorra).
Telefono-ekipoen instalatzailea.

Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

Sare lokalen instalazio eta mantentze-lanetako teknikaria.
Ekipo telefoniko eta telematikoen instalatzaile eta muntatzailea.
Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaile eta konpontzaileak.
Sare lokaletako eta telematikako teknikaria

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0599_2
Ahalmen txikiko telefonoguneak
dituzten telefonia-sistemen muntaketa
eta mantentze-lanak

MF0600_2
Datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

ORDUAK

180

190

MP0232
Telefonia-sistemen eta datu-sare
lokalen azpiegituren muntaketa eta
mantentze-lanen lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

420

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1118: Ahalmen txikiko telefonoguneak
dituzten telefonia-sistemen muntaketa

80

UF1119: Ahalmen txikiko telefonoguneak
dituzten telefonia-sistemen mantentzelanak

70

UF1120: Laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzioa telefoniako instalazio
elektrikoen muntaketan eta mantentzelanetan (zeharkakoa)

30

UF1121: Datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa

80

UF1122: Datu-sare lokalen azpiegituren
mantentze-lanak

80

UF1120: Laneko eta ingurumeneko arriskuen
prebentzioa telefoniako instalazio elektrikoen
muntaketan eta mantentze-lanetan
(zeharkakoa)

30
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1

1. gaitasun-atala:
AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEAK DITUZTEN
TELEFONIA-SISTEMAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA
Kodea: UC0599_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Telefonogunetik erabiltzaileen harguneetara doazen kanalizazioak muntatzea eta kableak jartzea, kalitate- eta
segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI1.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta muntaketa-planaren arabera banatzen da.
BI1.2 Instalazioaren zuinketa bat dator proiektuaren plano eta espezifikazioekin.
BI1.3 Kableak finkatzeko kanalizazio eta elementuak fabrikatzailearen argibideei jarraituz muntatzen dira, lotura
mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz.
BI1.4 Kableak kableen ezaugarriak aldatu gabe jartzen dira, eta proiektuaren eta/edo ezarritako prozeduraren
arabera etiketatzen dira.
BI1.5 Banatzaileak (sartzeko konexio-blokeak) dokumentazio teknikoaren arabera muntatzen eta konektatzen dira,
eta konexioen fidagarritasuna bermatzen da.
BI1.6 Erabiltzaileen harguneetako pareen banaketa eta jarraitutasuna egiaztatzen da, dokumentazio teknikoaren
arabera kableen egiaztatze-probak eginez.
BI1.7 Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
LB2: Telefonoguneak, linea anitzeko sistemak eta instalazioaren elementuak kalitate- eta segurtasun-kondizioak betez
instalatzea, indarrean dagoen araudia betez.
BI2.1 Telefonogunearen eta instalazioaren elementuen ezaugarriak proiektuaren espezifikazioekin edo zerbitzuaren
beharrekin bat datozela egiaztatzen da.
BI2.2 Telefonogunea jartzeko dagoen espazioa eta proiektuan edo dokumentazioan adierazitakoa bat datozela
egiaztatzen da, baita espazio horrek ingurune-kondizio egokiak dituela (tenperatura eta aireztapena, besteak beste)
eta muntaketa eta mantentze-lanak egiteko aukera ematen duela ere.
BI2.3 Telefonogunea, handitzeak eta etenik gabeko elikadura-sistema (UPS) fabrikatzailearen eskuliburua kontuan
hartuta instalatzen dira, lotura mekanikoa bermatuz, eta bezeroaren argibideei jarraituz.
BI2.4 Telefonogunearen linea, luzapenak eta osagarriak kableen ezaugarriak aldatu gabe, fabrikatzailearen
eskuliburuan adierazitako gehienezko luzerak errespetatuz eta konexioen fidagarritasuna bermatuz konektatzen dira.
BI2.5 Elikadura elektrikoaren instalazioa gainerako zirkuituetatik independentea dela, sekzio egokia duela eta behar
diren babes eta lur-konexioak dituela egiaztatzen da.
BI2.6 Erabiltzaile-harguneak muntatu, finkatu eta lotu egiten dira, kableen etiketak errespetatuz eta dokumentazio
teknikoari eta fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
BI2.7 Telefonogunea proiektuan zehaztutakoaren eta/edo bezeroaren beharren arabera konfiguratzen da,
fabrikatzailearen eskuliburuari jarraituz, eta zehaztutako programazioaren arabera funtzionatzen du.
BI2.8 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB3: Telefonia-sistemak mantentzea eta konpontzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta segurtasun-baldintza
eta erantzun-denbora egokiekin.
BI3.1 Disfuntzio edo matxura, hura eragiten duen kausa eta kaltetutako elementuak zein diren jakiteko, telefoniainstalazioaren funtzioa eta parametroak begiratzen dira (telefonogunea, kableak, lineak, luzapenak eta telefonoterminalak, besteak beste).
BI3.2 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan
BI3.3 Hondatutako elementua ordezkatzeko, muntaketa- eta desmuntaketa-sekuentzia egokia erabiltzen da, eta
elementu berria matxuratutakoaren berdin-berdina dela edo ezaugarri berdinak dituela egiaztatzen da.
BI3.4 Sistemako elementuen handitzeak eta/edo aldaketak dokumentazio teknikoari eta fabrikatzailearen
eskuliburuei jarraituz egiten dira.
BI3.5 Telefonogunearen konfigurazioa fabrikatzailearen eskuliburuari jarraituz eta/edo bezeroen beharren arabera
aldatzen da.
BI3.6 Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.7 Egindako lana, ordezkatutako elementuak eta egindako aldaketak konponketa-txostenean jasotzen dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, inpaktu-erreminta, katigatzeko erreminta,
markatzeko tresnak eta kableak pasatzeko gidaria, etab.). Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak,
bihurkinak, etab.). Neurgailuak eta egiaztagailuak (polimetroa eta kable-egiaztagailua, besteak beste). Oinarrizko
mekanizazio-lanak egiteko makinak. Ordenagailua eta telefonoguneak konfiguratzeko aplikazio informatikoak. Babeseta segurtasun-ekipo eta -elementuak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Telefonoguneak eta osagarriak, instalatuak. Telefonia-sistemen kableak Instalatutako telefono-sistemak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Proiektuaren dokumentazioa. Lan-aginduak. Matxuren parteak. Ekipoen eskuliburuak. Produktuen katalogoak. Arauak
eta araudiak (BTAE). Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbiderako azpiegitura komunei buruzko
araudia. Telekomunikazio-azpiegitura komuna: Segurtasun-arauak. Aurrekontua. Faktura egiteko txostena. Muntaketari
buruzko txostena. Lan-parteak.

2

2. gaitasun-atala:
DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITURAK MUNTATZEA ETA
MANTENTZEA
Kodea: UC0600_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Kanalizazioak muntatzea eta transmisio-bideak jartzea (bertikalak, horizontalak eta eraikinen arteko sarbideak),
kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI1.1 Material-bilketa bat dator proiektuaren espezifikazioekin, eta muntaketa-planaren arabera banatzen da.
BI1.2 Eraikinerako sarbidearen kokapenak (campuseko sarea), komunikazio-gelek (komunikazio-armairuak) eta
ekipo-gelek proiektuaren espezifikazioak eta muntaketa eta mantentze-lanen baldintzak betetzen dituztela
egiaztatzen da.
BI1.3 Instalazioaren zuinketa bat dator planoekin, proiektuaren espezifikazioekin eta/edo araudiarekin.
BI1.4 Transmisio-bideak finkatzeko kanalizazio eta elementuak (eraikinen artekoak, bertikalak eta horizontalak)
fabrikatzailearen argibideei jarraituz muntatzen dira, lotura mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz.
BI1.5 Transmisio-bideak haien ezaugarriak aldatu gabe jartzen eta etiketatzen dira.
BI1.6 Kableen parametro tipikoek, banaketak eta jarraitutasunak dokumentazio teknikoa betetzen dutela egiaztatzen
da.
BI1.7 Neurtzeko baliabide tekniko, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI1.8 Egindako lana eta aldaketak konponketa-txostenean jasotzen dira.
LB2: Ekipo, konexio-panel eta elementu osagarriak dagokien tokian instalatzea, kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta
indarrean dagoen araudia betez.
BI2.1 Instalazioko ekipo, panel eta elementu osagarrien ezaugarriak proiektuaren zehaztapenekin bat datozela
egiaztatzen da.
BI2.2 Espazioen kokapena: eraikineko sarbideak, komunikazio-gelek (komunikazio-armairuak) eta ekipo-gelek
proiektuaren espezifikazioak eta/edo araudia betetzen dituztela egiaztatzen da, eta ingurune-kondizio egokiak dituzte
(tenperatura eta aireztapena, besteak beste), eta muntaketa eta mantentze-lanak egiteko aukera ematen dute.
BI2.3 Elikadura elektrikoko instalazioan, egiaztatzen da:
- Gainerako zirkuituetatik independentea dela eta sekzio egokia duela.
- Behar diren babes eta lur-konexioak dituela.
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BI2.4 Rackak fabrikatzailearen argibideen arabera muntatzen dira, eta ekipoak muntatzeko behar diren elementu
guztiak dauzkate (kableen antolaketa eta zabaltzeko aukera, besteak beste); ekipo guztiak (huba, kommutadorea eta
bideratzailea, besteak beste) ondo etiketatuta jartzen dira haren barruan, dokumentazio teknikoaren arabera.
BI2.5 Rackeko ekipo eta adabaki-panelak konektatu egiten dira:
- Transmisio-bide homologatuak eta dokumentazio teknikoan zehaztutako kategorietakoak erabiliz.
- Haien ezaugarriak aldatu gabe, eta kontaktu elektriko ona lortuz.
BI2.6 Erabiltzaileen hartuneak:
- Kableen etiketak errespetatuz eta dokumentazio teknikoaren arabera konektatzen dira.
- Fabrikatzailearen jarraibideak betez muntatzen eta finkatzen dira.
- Erraz identifikatzen diren elementuak erabiliz etiketatzen dira.
BI2.7 Tresnak, erremintak eta neurgailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira, eta kalibraketaziurtagiria indarrean dute araudiak hala eskatzen duenean.
BI2.8 Egindako lana eta aldaketak muntaketa-txostenean jasotzen dira.
LB3: Haririk gabeko sareetarako eta VSATetarako antenak, ekipoak eta elementuak instalatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.
BI3.1 Haririk gabeko saretarako sarbide-puntuen eta antenen kokapenak proiektuaren eskakizunak eta
fabrikatzailearen argibideak betetzen dituztela egiaztatzen da.
BI3.2 VSAT sareen terminaletako antena, kanpo-unitate eta barne-unitateek proiektuaren espezifikazioak eta/edo
araudia betetzen dituztela egiaztatzen da.
BI3.3 VSAT sareetako terminaletako seinalea hartzeko elementuak (parabolak, mastak, dorretxoak, euste-sistemak,
seinaleen egokitzapena eta elementu aktiboak) proiektuaren espezifikazioak eta/edo araudi espezifikoa betez
muntatzen dira.
BI3.4 Antena eta ekipoen lur-konexioa indarrean dagoen araudia betez egiten da.
BI3.5 Antenak orientatu egiten dira hartutako seinalearen maila eta kalitatea ezin hobeak izan daitezen (irradiatutako
potentzia isotropo baliokidea, irabaziaren eta tenperaturaren arteko erlazioa, lobulu sekundarioen maila, eta abar).
BI3.6 Antenen eta ekipoen kableak jartzeko, transmisio-bide homologatuak eta dokumentazio teknikoan
espezifikatutako kategorietako kableak erabiltzen dira, haien ezaugarriak aldatu gabe.
BI3.7 Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.
BI3.8 Egindako lana eta aldaketak instalazio-txostenean jasotzen dira.
LB4: Datu-sareen instalazioak mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate- eta segurtasun-baldintza eta
erantzun-denbora egokiekin.
BI4.1 Disfuntzio- edo matxura-mota, haren kausa eta hondatutako elementuak zehazteko, egiaztapen funtzionala eta
sareko parametroena egiten dira.
BI4.2 Matxura-mota eta konponketaren kostua zehaztasunez jasotzen dira aurrekontuan.
BI4.3 Instalazioko elementu hondatua ordezkatzeko, muntaketa- eta desmuntaketa-sekuentzia egokia erabiltzen da,
eta elementu berria matxuratutakoaren berdin-berdina da edo ezaugarri berdinak ditu.
BI4.4 Konpondutako elementuko seinalearen parametroak neurtzen dira, eta dokumentazio teknikoan ezarritako
tartearen barruan daudela egiaztatzen da.
BI4.5 Baliabide teknikoak, erremintak eta neurgailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira, eta
kalibraketa-ziurtagiria indarrean dute araudiak hala eskatzen duenean.
BI4.6 Egindako lana, ordezkatutako elementuak eta egindako aldaketak konponketa-txostenean jasotzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak (kable-azalak kentzekoa, inpaktu-erreminta, katigatzeko erreminta,
markatzeko tresnak eta kableak pasatzeko gidaria, etab.). Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak (aliketak,
bihurkinak, gardeinatze-kurrika, zuntza ebakitzekoa, etab.). Neurgailuak eta egiaztagailuak (sare-egiaztagailua, kableegiaztagailua, erreflektometro optikoa, espektro-analizatzailea eta eremu-neurgailua, besteak beste). Oinarrizko
mekanizazio-lanak egiteko makinak. Babes- eta segurtasun-ekipo eta -elementuak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Datu-sareen azpiegituren instalazioak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Proiektuaren dokumentazio teknikoa. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Ekipoen eskuliburuak. Arauak
eta araudiak. Eraikinen barruko telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbiderako azpiegitura komunei buruzko araudia
(telekomunikazio-azpiegitura komuna), behe-tentsioko araudi elektronikoa (REBT), EIA/TIA arauak, CENELEC arauak,
ISO arauak eta segurtasun-arauak, besteak beste. Aurrekontua. Muntaketari buruzko txostena. Etiketen eskema. Lanparteak. Faktura egiteko txostena.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEAK DITUZTEN
TELEFONIA-SISTEMEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK
2. prestakuntza-modulua:
DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN MUNTAKETA ETA
MANTENTZE-LANAK
3. prestakuntza-modulua:
TELEFONIA-SISTEMEN ETA DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANEN LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
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1

1. prestakuntza-modulua:
AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEAK DITUZTEN
TELEFONIA-SISTEMEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK
Kodea: MF0599_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0599_2: Ahalmen txikiko telefonoguneak dituzten telefonia-sistemak

muntatzea eta mantentzea.

Iraupena: 180 ordu
1.1. prestakuntza-atala
AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEAK DITUZTEN TELEFONIA-SISTEMEN
MUNTAKETA
Kodea: UF1118
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0599_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemak aztertzea, eta haien elementu eta ezaugarri
nabarmenenak identifikatzea.
EI1.1 Telefonia-sistemen ezaugarri teknikoak deskribatzea, eta funtzionamendu-aukerekin eta prestazioekin
erlazionatzea.
EI1.2 Telefonia-sistema osatzen duten elementuen zerrenda egitea, haien funtzioa eta ezaugarri nagusiak deskribatuz.
EI1.3 Ahalmen txikiko PBX telefonogunean dituen telefonia sistema batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik:
- Instalazio-mota (analogikoa edo digitala) eta hura osatzen duen ekipo eta elementuak identifikatzea, eta
benetako osagaiak eta eskemetako ikurrak erlazionatzea.
- Instalazioa funtzio-bloketan eskematizatzea, eta hura osatzen duten elementu guztien funtzioa eta ezaugarriak
deskribatzea.
- Lotura-lineak, luzapen-lineak eta gainerako elementuekiko konexioak identifikatzea, eta eskemekin
erlazionatzea.
- Matxura simulatuen kasuan, instalazioaren parametro bereizgarrien aldaketak identifikatzea, eta harreran
eragindako ondorioen eta haiek eragiten dituzten kausen arteko erlazioa azaltzea.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea.
A2: Ahalmen txikiko PBX motako telefonoguneak aztertzea, eta haien atalak eta ezaugarri nagusiak identifikatzea.
EI2.1 Telefonoguneak sailkatzea erabilitako teknologiaren arabera, eta haien arteko desberdintasunak adieraztea.
EI2.2 PBX telefonogune batean integratutako zerbitzu tipoak deskribatzea (ordenagailuen konexioa, ahotsaren eta
datuen integrazioa, zirkulazioaren neurketak eta sareen formazioa, besteak beste), eta aplikazio bereizgarriekin
erlazionatzea.
EI2.3 PBX telefonogune batekin erlazionatutako zerbitzu tipoak deskribatzea (ahots-mezularitza, pertsona-bilagailua eta
telefono-aurkibidea, besteak beste), eta aplikazio bereizgarriekin erlazionatzea.
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A3: Telefonogunetik erabiltzaileen harguneetara doazen kanalizazioak muntatzea eta kableak jartzea, kalitate- eta
segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez.
EI3.1 Telefonogunetik erabiltzaileen harguneetara doazen kanalizazioak muntatzean:
- Instalazioa nondik pasatzen den identifikatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.

Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

-

Kanalizazioak pasatzen diren inguruetan dauden muntaketa-arazo posibleak hautematea, eraikinaren plano
arkitektonikoetako sinbologia interpretatuz, eta haien konponbide posibleak adieraztea.
- Telefonia-sistemaren muntaketan erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (kanalizazioa, ainguraketak,
hodiak, kableak, konexio-blokeak eta abar), elementuak katalogoetan edo biltegian aukeratuz.
- Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa hautatzea (katigatzeko erreminta, inpaktu-erreminta, kableegiaztagailua, erreminta orokorrak eta makina-erremintak), askotariko erreminta-multzo batean edo merkataritzakatalogoetan.
- Kableak finkatzeko kanalizazio eta elementuak muntatzea fabrikatzailearen argibideei jarraituz, eta lotura
mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz.
EI3.2 Telefonogunetik erabiltzaileen harguneetara doazen kableak jartzean:
- Kableen ezaugarriak aldatu gabe jartzen dira kableak.
- Proiektuaren espezifikazioei eta/edo ezarritako prozedurei jarraituz etiketatzen dira kableak.
- Konexio-bloke eta erabiltzaileen harguneen artean, kanalizazioetan jartzen dira kableak, teknika egokia erabiliz,
eta, ahal den neurrian, kableak gurutzatu gabe.
- Kable eta konexioen banaketa eta jarraitutasuna dokumentazio teknikoarekin bat datorrela egiaztatzen da.
A4: Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemak muntatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.
EI4.1 Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituen telefonia-sistema bat muntatzean, haren ezaugarriak dokumentazio
teknikoan definituak egonik:
- Telefonogunea eta ekipo osagarriak jarriko diren tokia identifikatzea, eta proiektu edo dokumentazio teknikoan
adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatzea.
- Telefonogunea jarriko den tokiak ingurune-kondizio egokiak dituela egiaztatzea (tenperatura eta aireztapena,
besteak beste), bai eta instalazio eta mantentze-lanak egiteko aukera emanen duela ere.
- Telefonia-sistemaren muntaketan erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (kanalizazioa, ainguraketak,
hodiak, kableak, konexio-blokeak eta abar), elementuak katalogoetan edo biltegian aukeratuz.
- Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa hautatzea (katigatzeko erreminta, inpaktu-erreminta, kableegiaztagailua, erreminta orokorrak eta makina-erremintak), askotariko erreminta-multzo batean edo merkataritzakatalogoetan.
EI4.2 Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituen telefonia-sistema bat muntatzean:
- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-baliabide eta -ekipoak
erabiltzea.
- Telefonogunea bere tokian muntatzea, finkapen mekanikoa ziurtatuz, eta fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
- Sarrerako eta barruko linea digital eta analogikoak modu nahastezinean.
- Telefonogunearekin erlazionatutako lotura-lineak, luzapenak, erabiltzaileen harguneak eta elementuak
konektatzea, kontaktu elektriko on bat lortuz, eta konektoreak kaltetu gabe.
- Telefonogunea eskakizunen arabera programatzea, fabrikatzailearen eskuliburuko argibideei jarraituz eta
dagozkien baliabideak erabiliz.
- Instalazioaren funtzionamendu-probak egitea, eskatutako prestazioak eta errealak erkatuz, modu ordenatuan.
- Egindako jardueren, sortutako gorabeheren eta lortutako emaitzen muntaketa-txostena prestatzea.

Edukiak:
1. Barneko telefonia-sareak.
Transmisio-bideak: Motak (kable sinpleak, orekatuak, pare bihurritua). Ezaugarriak (banda-zabalera, atenuazioa eta
abar). - Parametro elektrikoak eta zirkuitu baliokidea.
Barneko telefonia-sareen seinaleztapena.
Barneko telefonia-sareetako ekipoak: Terminalak (telefonoak). Erantzungailu automatikoak. Faksimilea (faxa).
Datafonoak.
Barneko telefonia-sareen topologia: Izarra, arbola, poligonala. Instalazio-motak (analogikoa, digitala). Lotura-lineak,
luzapenak.
Oinarrizko tresnak eta tresneria:
- Konektoreak ezartzeko erremintak, biribilkatze-pistolak, katigatzeko erremintak, grapagailuak eta abar.
- Neurgailuak (polimetroa, protokolo-analizagailuak, telurometroa, barne-sarearen egiaztagailuak).

2. Kommutazio-telefonogune pribatuak (PBX).
Linea anitzeko KTS sistemak eta PBX zentralak.
PBX telefonoguneen funtzionamendua.
PBX telefonoguneen egitura (elikadura, kontrola, kommutazioa eta abar).
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PBX telefonoguneen hardwarea (prozesadorea, luzapenak, loturak eta abar).
PBX telefonoguneak, hauen arabera:
- Kommutazio-sistema.
- Kontrol-sistema.
- Programa.
- Seinaleztapen-sistema.
- Zerbitzu-motak.
- Sare-motak.
PBX telefonoguneetan integratutako zerbitzuak:
- Deien banaketa automatikoa (ACD).
- Kudeaketa-funtzioak (iratzargailu-zerbitzua, egindako deiak, deien zenbatekoa, abisuak eta abar).
- Ordenagailuekiko konexioak.
- Sareak eratzea.
- Zirkulazioaren neurketak.
- Ahots eta datuen integrazioa.
Zentralarekin erlazionatutako zerbitzuak: Ahots-mezularitzako zerbitzua. Operadorearentzako laguntza. Telefonoaurkibidea. Tarifazioaren kudeaketa. Pertsona-bilagailua. Haririk gabeko konexioak. Bideokonferentzia.
Telefonoguneak instalatzeko lokalen ezaugarriak.

3. Kableen kondukzio-sistemen muntaketa eta eroaleak jartzea.
Plano arkitektonikoa interpretatzea eta instalazio telefonikoa identifikatzea: Sinbologia arkitektonikoa. Sinbologia
telefonikoa.
Kableen kondukzio-sistemak:
- Kableen kondukzio-sistema motak.
- Kableen kondukzio-sistemak instalatzeko teknikak.
Telefonia-instalazioetako finkapenak:
- Finkapen-moten identifikazioa (euskarriak, egiturak, torlojuak, eraztunak, grapak, bridak, finkapen kimikoak).
- Finkapenak muntatzeko teknikak.
Ekipoak hautatzea eta eroaleen kondukzio-sistemak prestatzen, mekanizatzen eta finkatzen erabiltzen diren
segurtasun-arauak aplikatzea.
Banaketa-kaxa, konexio-bloke, telefono-hargune eta telefonoguneen finkapena.
Eroale-motak.
- Pare-kableak: bi harikoa, multiparea, pare bihurritukoa.
- Pare-kableen eraketa eta kolore-kodeak.
- Kable ardazkideak.
Eroaleak jartzeko teknikak.
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.
Eroaleak jartzean eta konektatzean erabiltzen diren ekipoak eta aplikatzen diren segurtasun-arauak.

4. PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemen muntaketa.
Telefono-harguneak banaketa-kaxetako konexio-blokeetara konektatzea.
Banaketa-kaxak eta telefonogunea konektatzea.
Lotura-lineak eta telefonogunea konektatzea.
Lur-konexioen egiaztapena.
Konexio-lineen egiaztapena.
PBX telefonoguneen programazioa:
- Kanpoko deietarako prestazioak eta funtzioak.
- Luzapenen programazioa.
Programazioa martxan jartzea eta egiaztatzea.
Interkonexioen eta kableen dokumentazioa.
Proba eta egiaztapenen azken txostena.
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1.2. prestakuntza-atala
AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEAK DITUZTEN TELEFONIA-SISTEMEN
MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1119
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0599_2ko LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemen mantentze-lan prebentiboak egitea.
EI1.1 Telefonia-instalazioetan mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak
deskribatzea.
EI1.2 Ahalmen txikiko PBX telefonogune bat duen telefonia-instalazio batean:
- Telefonogune-mota eta hura osatzen duen elementuak identifikatzea, eta instalazioko elementuak eta
eskemetako ikurrak erlazionatzea.
- Telefonogunearen funtzio-blokeak eskematizatzea, eta hura osatzen duten bloke guztien funtzioa eta
ezaugarriak deskribatzea.
- Lotura-lineak, luzapen-lineak eta gainerako elementuekiko konexioak identifikatzea, eta eskemekin
erlazionatzea.
- Inguruneko aireztapen- eta tenperatura-kondizioak nolakoak diren begiratzea.
- UPSen bateriak ondo dauden begiratzea.
- Elikadura-linea eta lur-konexioa ondo dauden begiratzea.
- Telefonogunea ondo dabilen begiratzea.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea, eta modu egokian egituratzea.
A2: PBX telefonoguneak dituen telefonia-sistema bat handitzea eta aldatzea, dokumentazio teknikoa eta fabrikatzailearen
eskuliburuak kontuan hartuta:
EI2.1 Materiala eta erremintak biltzea, dokumentazio teknikoa eta fabrikatzailearen eskuliburuak kontuan hartuta.
EI2.2 Telefonia-sistemako elementuak aldatzea eta/edo handitzea, dokumentazioaren arabera.
EI2.3 Telefonogunearen konfigurazio berria egitea, bezeroaren beharren arabera.
EI2.4 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea.
A3: Ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemen matxurak konpontzea, instalazioaren dokumentazio
teknikoa eta telefonogunearen fabrikatzailearen eskuliburua kontuan hartuta.
EI3.1 Telefonoguneetako ohiko matxuren tipologia eta ezaugarriak matxura eragin duen bloke, elementu edo
disfuntzioarekin erlazionatzea.
EI3.2 Telefonoguneetan eta ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemetan ezaugarriak ondo
zehaztuak dauzkaten matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren diagnostiko-, aurkitze- eta neurketa-teknikak eta baliabide
espezifikoak deskribatzea.
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu batean, ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dauzkan
telefonia-sistema bateko matxura erreal edo simulatuetan:
- 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.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak
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Edukiak:
1. Telefonia-instalazioen mantentze-lanak.
Telefonia-instalazioen mantentze-lanen planak: Prediktiboa. Zuzentzailea.
Aldian behingo kontrol- eta mantentze-lanak: Ekipo, kable eta konexioen operatibitate-egoera.
Mantentze-lanen kudeaketan lan-faseak planifikatzea.
Neurtzeko erreminta, ekipo eta tresnak, eta baliabide tekniko osagarriak.
Mantentze-lanetarako dokumentazioa:
- Inbentarioa. Ekipoen identifikazioa.
- Planoak, eskemak eta krokisak.
- Argibideen eskuliburua. Aplikazio informatikoak.
- Beste dokumentu batzuk.
Matxurak lokalizatzeko eta diagnostikatzeko estrategiak: Tipologia eta sailkapena. Matxura zer elementuk eragin
duen zehaztea.
Matxurak konpontzeko zer neurri hartu behar den zehaztea.

2. Telefonia-instalazioetako parametroak analizatzeko baliabide eta teknikak.
Oinarrizko tresneriaren erabilera matxuren detekzioan: Polimetroa. Telurometroa. Barne-sarearen egiaztagailuak.
Instalazioaren parametroen analisia eta neurketa:
- AC/DC tentsioak.
- Linearen erresistentzia.
- Telefono-sarerako sarbide.
- Oinarrizko zerbitzuen erabilgarritasuna.
- Transmisio-kalitatea.
- Sarearen barne-erresistentzia (fasea-neutroa).
- Begiztaren erresistentzia (fasea-lurra).
- Lur-konexioaren erresistentzia.
- Kableen ziurtagiria eta kategoria.

3. PBX telefonoguneak dauzkan telefonia-sistema handitzea eta aldatzea.
Barneko telefono-sarea handitzeko beharrak identifikatzea.
Kableen kondukzio-sistemen instalazioa.
Banaketa-kaxa, telefono-hargune eta ekipoen finkapena.
Terminal berriak PBX telefonogunera konektatzea.
Telefonogunearen programazioa eguneratzea, parametro berriak gehituta.
Kable-sistemari eta programazioari buruzko dokumentazioa eguneratzea, egindako aldaketak kontuan hartuta.

4. Telefonia-instalazioetako matxura tipokoak.
Elikadura-falta.
Akatsak luzapenetan.
Akatsak terminaletan (telefonoak, faxa, datafonoak, ordenagailuak).
Akatsak PBX telefonogunearen txarteletan.
Programazioaren deskonfigurazioa.
Firmwarearen eguneraketa.
Etenak transmisio-lineetan.
Akatsak konexioetan.

5. Telefonia-instalazioen matxuren lokalizazioa.
Konexioen egiaztapena: Elikadurak. Lur-konexioak. Ekipoen konexioak eta ekipoen artekoak. Zirkuitulaburrak.
Tentsioen egiaztapena: Elikadura. Kanpoko lotura-lineak. Luzapenen lineak.
Ekipoen egiaztapena: Terminalak (telefonoak, faxa, datafonoak eta abar). PBX telefonogunea. Telefono-harguneak.
Konektoreak.
Telefonogunea dagoen lokaleko ingurune-kondizioak aldatu diren begiratzea.
Matxurak konpontzea eta parametroak egiaztatzea.

6. Konponketa-txostena egitea.
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Prozesuaren eta erabilitako baliabideen deskribapena.
Eskemak eta planoak.
Mantentze-lanen eta bermearen kontratua.
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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 TELEFONIAKO
INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN
Kodea: UF1120
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, UC0599_2
gaitasun ataleko segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokionez

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 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, tentsio-elementuen
kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten.
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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.

22

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.

Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

- 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:
DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN MUNTAKETA ETA
MANTENTZE-LANAK
Kodea: MF0600_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0600_2: Datu-sare lokalen azpiegiturak muntatzea eta mantentzea.
Iraupena: 190 ordu
2.1. prestakuntza-atala
DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN MUNTAKETA
Kodea: UF1121
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0600_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Datu-sare lokalen azpiegituren instalazioak aztertzea, osatzen dituzten ekipo eta elementuak eta haien ezaugarri
garrantzitsuenak identifikatuz.
EI1.1 Datu-sare lokalen topologiak deskribatzea, ekipoen arteko konexioen konfigurazioaren arabera (eraztuna, izarra,
busa eta abar).
EI1.2 Transmisio-bideen (kablea, zuntza) ezaugarrien zerrenda egitea, transmisio-abiaduraren eta instalazioan duten
aplikazio-eremuaren arabera.
EI1.3 Haririk gabeko sare desberdinen transmisio- eta harrera-elementuen ezaugarrien zerrenda egitea, haien
prestazioak eta sare haridunenak erkatuz.
EI1.4 Racketan dagoen espazioa optimizatuz eta ekipoei sarbidea erraztuz banaketa-ekipoak, osagarriak eta kableak
jartzeko modu egokiena deskribatzea.
EI1.5 Datu-sare lokalen azpiegituretan erabiltzen diren banaketa-ekipoak sailkatzea (huba eta kommutadorea, besteak
beste), haietako bakoitza bere aplikazio bereizgarriekin erlazionatuz.
EI1.6 Datu-sare lokalen azpiegituretan erabiltzen diren kable-sistemen konfigurazio tipikoak erkatzea (egituratua,
egituratu gabea), bakoitzaren abantaila eta eragozpenak adieraziz.
A2: Kanalizazioak eta transmisio-bideak muntatzea (bertikalak, horizontalak eta eraikinen arteko sarbideak), kalitate- eta
segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez.
EI2.1 Kanalizazio eta transmisio-bideen muntaketan:
- Instalazioa nondik pasatzen den identifikatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.
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-

Kanalizazioak eta transmisio-bideak pasatzen diren inguruetan dauden muntaketa-arazo posibleak hautematea,
eraikinaren plano arkitektonikoetako sinbologia interpretatuz, eta haien konponbide posibleak adieraztea.
Eraikinerako sarbidearen kokapenak (campuseko sarea), komunikazio-gelek (komunikazio-armairuak) eta ekipogelek proiektuaren espezifikazioak eta muntaketa eta mantentze-lanen baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.
Muntaketan erabiliko diren elementu eta materialak hautatzea (kanalizazioa, ainguraketak, hodiak, kableak,
konexio-blokeak eta abar), elementuak katalogoetan edo biltegian aukeratuz.
Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa hautatzea (katigatzeko erreminta, inpaktu-erreminta, kableegiaztagailua, erreminta orokorrak eta makina-erremintak), askotariko erreminta-multzo batean edo merkataritzakatalogoetan.

EI2.2 Komunikazio-gela eta -ekipoetatik erabiltzaileen harguneetara doazen transmisio-bideen banaketan:
- Transmisio-bideak finkatzeko kanalizazio eta elementuak muntatzea fabrikatzailearen argibideei jarraituz, eta
lotura mekanikoa eta kalitate estetikoa bermatuz.
- Kableen ezaugarriak aldatu gabe jartzen dira kableak.
- Proiektuaren espezifikazioei eta/edo ezarritako prozedurei jarraituz etiketatzen dira kableak.
- Transmisio-bide homologatuak eta dokumentazio teknikoan zehaztutako kategorietakoak erabiliz, antena eta
ekipoen arteko kableak jartzea.
- Konexio-bloke eta erabiltzaileen harguneen artean, kanalizazioetan jartzen dira kableak, teknika egokia erabiliz,
eta, ahal den neurrian, kableak gurutzatu gabe.
- Kable eta konexioen banaketa eta jarraitutasuna dokumentazio teknikoarekin bat datorrela egiaztatzen da.
EI2.3 Instalazioa egiten egindako lanaren txosten bat egitea, egitura egokiarekin.
A3: Haririk gabeko sareetarako eta VSATetarako antenak, ekipoak eta elementuak muntatzea, ezarritako prozedurei
jarraituz, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak eta indarrean dagoen araudia betez.
EI3.1 Haririk gabeko sareetarako eta VSATetarako antenak, ekipoak eta elementuak muntatzean:
- Haririk gabeko saretarako eta VSATetarako sarbide-puntuen eta antenen kokapenak proiektuaren eskakizunak
eta fabrikatzailearen argibideak betetzen dituztela egiaztatzea.
- VSAT sareetako terminaletako seinalea hartzeko elementuak (parabolak, mastak, dorretxoak, euste-sistemak,
seinaleen egokitzapena eta elementu aktiboak) muntatzea, proiektuaren espezifikazioak eta/edo araudi
espezifikoa betez.
- Antena eta ekipoen lur-konexioa egitea, indarrean dagoen araudia betez.
- Antenak orientatzea, hartutako seinalearen maila eta kalitatea ezin hobeak izan daitezen.
EI3.2 Instalazioa egiten egindako lanaren txosten bat egitea, egitura egokiarekin.
A4: Datu-sare lokalen instalazioak muntatzea, izar-topologiarekin.
EI4.1 Sare lokal baten instalazioa muntatzean (haririk gabekoa nahiz hariduna):
- Egin beharreko jarduerarako egokiak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoak erabiltzea.
- Instalazioa zuinkatzea, planoekin bat etorriz, eta gorabehera arkitektonikoen konponbide posibleak kontuan
hartuta.
- Planoetan adierazitako kokalekuan erabiltzaile baten harguneak muntatzea eta konektatzea, modu seguruan eta
kontaktu elektriko on bat lortuz.
- Rack edo komunikazio-armairuak eta haien elementu osagarriak muntatzea, erabilgarri dagoen espazioa
optimizatuz.
- Ekipoak racketan edo dokumentazio teknikoaren arabera dagokien tokian jartzea.
- Banaketa-ekipoak eta adabaki-panelak konektatzea, kontaktu elektriko ona lortuz eta konektoreak kaltetu gabe.
- Kableak eta elementuak elkartzea, errazago manipulatzeko, eta modu nahastezinean identifikatu, aurreikusitako
prozedurari jarraituz.
- Haririk gabeko gailuak beren kokapenean muntatzea, emisioa eta harrera optimizatuz.
- Instalazioaren parametroak neurtzea, eta lortutako balioak dokumentazio teknikoan eta araudian
zehaztutakoekin erkatzea.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea.

Edukiak:
1. Datu-sare lokalak.
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Sare-motak (LAN, MAN, WAN eta abar).
Sare-topologia (busa, eraztuna, izarra eta abar).
Sareko elementuak:

Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

- Zerbitzariak, interkonexio-gailuak, transmisio-bideak.
- Beste elementu fisiko batzuk (racka, kanaletak, konektoreak, telefono-harguneak, konexio-kable).
- Sare-egokigailuak (Ethernet eta WiFi).
Sistema eragileak (Windows, Unix, OS X eta abar).
Sare-protokoloak:
- TCP/IP protokoloa. Egitura. IP motak. IP helbideak. Ipv4. IPv6.
- NetWare. IPX/SPX.
Sarearen konfigurazioa.
Sare lokalak instalatzeko erabiltzen diren erremintak.
Sareko ekipoen instalazioa/konfigurazioa:
- Instalazio-prozedurak.
- Sare-egokigailuen konfigurazioa sistema eragile libreetan eta jabeetan.
- Haririk gabeko sareen eta sare haridunen interkonexio-gailuen oinarrizko konfigurazioa.
- Oinarrizko segurtasuna haririk gabeko sareetan eta sare haridunetan.

2. Kableen kondukzio-sistemen muntaketa eta eroaleak jartzea.
Plano arkitektonikoa interpretatzea eta sare-instalazioa identifikatzea: Sinbologia arkitektonikoa. Espazioen
identifikazioa.
Kableen kondukzio-sistema motak:
Kableen kondukzio-sistemen muntaketa-teknikak.
Sare-instalazioetako finkapen-elementuak (euskarriak, egiturak, torlojuak, eraztunak, grapak, bridak, finkapen
kimikoak).
Finkapenak muntatzeko teknikak.
Eroaleen kondukzio-sistemak prestatzen, mekanizatzen eta finkatzen erabiltzen diren segurtasun-arauak aplikatzea.
Armairuak, gailuak, oinarriak eta abar finkatzea.
Eroale-motak.
- Ardazkidea (lodia, fina).
- Pare bihurritua (UTP edo pantailatugabea, STP edo pantailatua, FTP edo uniformea).
- Zuntz optikoa. (modu bakarrekoa, modu anitzekoa)
Eroaleak jartzeko teknikak (kableatze egituratua).
Eroaleen identifikazioa eta etiketatzea.
Eroaleak jartzean eta konektatzean erabiltzen diren ekipoak eta aplikatzen diren segurtasun-arauak.

3. Haririk gabeko sareen eta VSAT sareen muntaketa.
Haririk gabeko sareen sailkapena: Esparruaren arabera. Zerbitzuaren arabera.
Sateliteekiko komunikazioen oinarriak.
Satelite bidezko seinalea: Goranzko eta beheranzko lotura. Satelitearen footprint edo aztarna. Zarata. Bandazabalera.
Kaptazio-sistemen kokapena.
Kaptazio-sistemak eta osagarriak:
- Parabolikoak.
- Sistema elektronikoak.
- Mastak eta dorretxoak.
- Euste- eta finkapen-sistemak.
Kaptazio-sistemen orientazioa.
Kaptazio-sistemen lur-konexioa.
Barne-unitatea.
Hub estazioak.
VSATen konfigurazioak:
- Izarra (norabide bikoa, norabide bakarrekoa).
- Sarea.

4. Izar-topologia duten datu-sare lokalen instalazioa.
Izar-topologia duten datu-sare lokalen zuinketa.
Erabiltzaile-hartuneak muntatzea eta finkatzea izar-topologia duten datu-sare lokaletan.
Rack edo komunikazio-armairuak muntatzea eta finkatzea izar-topologia duten datu-sare lokaletan.
Interkonexio-gailuak (hubak, kommutadorea eta bideratzaileak, besteak beste) jartzea.
Eroaleak eta konexio-kableak katigatzea eta prestatzea.
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Kableak identifikatzea.
Ekipoen konexioa.
Parametroen neurketa:
- Haririk gabeko sareen estaldura.
- Interferentziak.
- Kableen egiaztapena.
- Protokoloen analisia.
Erabilitako prozesuak eta baliabideak:
- Eskemak eta planoak.
- Mantentze-lanen eta bermearen kontratua.
- Instalazioen funtzionamendu-parametroak.
- Doikuntza eta prestaketa.

2.2. prestakuntza-atala
DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1122
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0600_2ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Datu-sare lokal kabledunen azpiegituretako kanalizazioen eta transmisio-bideen mantentze-lanak egitea.
EI1.1 Datu-sare lokal kabledunen azpiegituretako kanalizazioen eta transmisio-bideen mantentze-lanak egiteko
erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea.
EI1.2 Datu-sare lokal kabledunen azpiegituren instalazio batean:
- Instalazioa nondik pasatzen den identifikatzea, planoak eta dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.
- Kanalizazioen, ainguraketen, hodien eta eusteko elementuen egoera egiaztatzea.
- Konexio-bloke eta erabiltzaile-harguneetako kableen etiketen egoera egiaztatzea.
- Ekipoen, antenen eta erabiltzaile-harguneen arteko konexioen egoera egiaztatzea.
- Instalazioan egindako lanari eta kanalizazio eta transmisio-bideen egoerari buruzko txosten bat egitea.
A2: Datu-sare lokal haririk gabekoen nahiz kabledunen azpiegituretako ekipoen eta konexio-panelen mantentze-lanak
egitea.
EI2.1 Datu-sare lokal kabledunen azpiegituretako ekipoen eta konexio-panelen mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren
teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea.
EI2.2 Datu-sare lokal haririk gabekoen nahiz kabledunen azpiegituren instalazio batean:
- Haririk gabeko gailuen funtzionamendua egiaztatzea, hardware- eta software-erreminta egokiak erabiliz.
- Banaketa- eta adabaki-ekipoen funtzionamendua egiaztatzea, erreminta egokiak erabiliz.
- Instalazioan egindako lanari eta ekipo nahiz konexio-panelen egoerari buruzko txosten bat egitea.
A3: VSAT motako datu-sare lokalen azpiegituren instalazioetako ekipoen eta konexio-panelen mantentze-lanak egitea.
EI3.1 VSAT motako datu-sare lokalen azpiegituretako ekipoen eta konexio-panelen mantentze-lanak egiteko erabiltzen
diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea.
EI3.2 VSAT motako datu-sare lokalen azpiegituren instalazio batean:
- VSAT motako sareetako seinalea hartzeko elementuen (antena parabolikoak, mastak, dorretxoak) egoera
egiaztatzea.
- Antena eta ekipoen lur-konexioa egiaztatzea, indarrean dagoen araudia betez.
- Seinalearen kalitatea ezin hobea izateko antenak behar bezala orientatuta daudela egiaztatzea, fabrikatzailearen
argibideei jarraikiz.
- Instalazioan egindako lanari eta VSAT sarearen ekipo nahiz konexio-panelen egoerari buruzko txosten bat
egitea.
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A4: Datu-sare lokal haririk gabekoen nahiz kabledunen azpiegituren instalazioetako matxurak konpontzea.
EI4.1 Datu-sare lokalen matxuren tipologia eta ezaugarri adierazgarrienak azaltzea.

Telefonia-sistemen eta datu-sare lokalen azpiegituren
muntaketa eta mantentze-lanak

EI4.2 Sare lokaletako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea.
EI4.3 Sare lokal baten instalazioko 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.
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak

Edukiak:
1. Sare lokalen instalazioen mantentze-lanak.
Sare lokalen instalazioen azpiegituren mantentze-lanak egiteko planak: Prediktiboa. Zuzentzailea.
Aldian behingo kontrol- eta mantentze-lanak: Ekipo, kable eta konexioen operatibitate-egoera.
Mantentze-lanen kudeaketan lan-faseak planifikatzea.
Neurtzeko erreminta, ekipo eta tresnak, eta baliabide tekniko osagarriak.
Mantentze-lanetarako dokumentazioa:
- Inbentarioa. Ekipoen identifikazioa.
- Planoak, eskemak eta krokisak.
- Argibideen eskuliburua.
- Aplikazio informatikoak.
- Beste dokumentu batzuk.
Matxurak lokalizatzeko eta diagnostikatzeko estrategiak: Tipologia eta sailkapena. Matxura zer elementuk eragin
duen zehaztea.
Matxurak konpontzeko zer neurri hartu behar den zehaztea.

2. Sare lokalen instalazioetako parametroak analizatzeko baliabide eta teknikak.
Oinarrizko tresneriaren erabilera matxuren detekzioan:
- Protokolo-analizatzaileak.
- Telurometroa.
- Barne-sarearen egiaztagailuak.
- WiFi sareen analizatzaileak.
- Kable-analizatzaileak.
- Kable-ziurtagailuak.
Instalazioaren parametroen analisia:
- Lur-konexioaren neurria.
- Haririk gabeko sareen estaldura.
- Interferentziak.
- Kableen egiaztapena.
- Protokoloen analisia.
- Datuen transferentzia-abiadura.
- Lokalen ingurumen-balioak.
Instalazioaren parametroen neurketa.

3. Sare lokalen instalazioetako ohiko matxurak.
Akatsak kableetan: Eroaleetako ebakiak. Harguneetako kontaktu faltsuak.
Akatsak konexioetan: Terminaletako kontaktu faltsuak.
Akatsak ekipoetan: Modemak. Bideratzaileak. Hubak. Kommutadorea. Errepikagailuak. Sarbide-puntuak. Sareegokitzaileak. Antenak. Aireztatzeko gailuak.
Antenen orientazioan egindako aldaketak.
Ekipoen konfigurazioan egindako aldaketak.
Elikadura-akatsak.
Estaldura-galera.
Ingurune-kondizioetan izandako aldaketak.
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4. Sare lokalen instalazioen matxuren lokalizazioa.
Konexioen egiaztapena:
- Elikadura-konexioak.
- Lur-konexioak.
- Ekipo-konexioak.
- Ekipo arteko konexioak.
Ekipoen egiaztapena: - Modemak. Bideratzaileak. Hubak. Kommutadorea. Errepikagailuak. Sarbide-puntuak. Sareegokitzaileak. Aireztapen behartuko gailuak. Termostatoak.
Lokaletako ingurune-kondizioak aldatu diren begiratzea.
Matxurak konpontzea eta parametroak egiaztatzea.

5. Konponketa-txostena egitea.
Prozesuaren eta erabilitako baliabideen deskribapena:
- Instalazioen funtzionamendu-parametroak.
- Doikuntza eta prestaketa.
Eskemak eta planoak.
Mantentze-lanen eta bermearen kontratua

2.3. prestakuntza-atala
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA TELEFONIAKO
INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN
Kodea: UF1120
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin,
UC0600_2 gaitasun ataleko segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokionez

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 segurtasunneurriak hartzea.
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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.
Lanbide-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 eta erkidegoko
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.
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Nola jokatu istripu bat gertatuz gero.
Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak.
Segurtasun-materiala.

3

3. prestakuntza-modulua:
TELEFONIA-SISTEMEN ETA DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITUREN
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANEN LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0232
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Gailuak eta osagarriak kableatzea, muntatzea eta instalatzea sare lokal haririk gabekoetan eta/edo kabledunetan eta
telefoniakoetan:
EI1.1 Egin beharreko jarduerarako egokiak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoak erabiltzea.
EI1.2 Instalazioko elementuen kokalekua identifikatzea eta planoan adieraztea, proiektuan jasotako dokumentazioaren
arabera.
EI1.3 Elementuak, haririk gabeko gailuak, rackak, armairuak, kaxak, PBX telefonoguneak eta hodiak muntatzea,
finkapen mekaniko egokia eta kalitate estetikoa ziurtatuz.
EI1.4 Ekipoak racketan edo dokumentazio teknikoaren arabera dagokien tokian jartzea.
EI1.5 Kableak kanalizazioetan jartzea, horien ezaugarrietan lermarik eragin gabe, eta gurutzaketak saihestuz eta
kableak toki egokian eta modu nahastezinean etiketatuz, ezarritako prozeduraren arabera.
EI1.6 Planoetan adierazitako kokalekuan erabiltzaile baten harguneak konektatzen laguntzea, modu seguruan eta
kontaktu elektriko on bat lortuz.
EI1.7 Banaketa-ekipoak eta adabaki-panelak konektatzen laguntzea, kontaktu elektriko ona lortuz eta konektoreak
kaltetu gabe.
EI1.8 Kableak eta elementuak elkartzea, errazago manipulatzeko, eta modu nahastezinean identifikatu, aurreikusitako
prozedurari jarraituz.
EI1.9 Instalazioaren parametroak neurtzen laguntzea, eta lortutako balioak dokumentazio teknikoan eta araudian
zehaztutakoekin erkatzea.
A2: Sare lokalen instalazioen eta ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefonia-sistemen matxurak diagnostikatzen
eta konpontzen parte hartzea.
EI2.1 Matxuraren sintomak identifikatzen laguntzea, instalazioak dituen sintometan oinarrituta.
EI2.2 Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea.
EI2.3 Matxura eragin duen elementu edo osagaia ordezkatzea, hori egiteko beharrezkoak diren lanak eginez.
EI2.4 Behar diren entsegu eta doikuntzak egiten laguntzea, instalazioaren dokumentazioan zehaztutakoari jarraikiz.
A3: Sare lokal haririk gabeko edo kabledun baten instalazioari buruzko instalazio- edo konponketa-dokumentazioa
prestatzea.
EI3.1 Datu-sare lokal haririk gabeko edo kabledun baten instalazioa eta hark izan ditzakeen matxurak dokumentatzeko
metodoak deskribatzea.
EI3.2 Eraikin edo lokal baten krokisean, elementu eta gailuen kokalekua eta datu-sare lokal baten instalazioan egin
litezkeen handitzeak adieraztea.
EI3.3 Instalazioko elementuei buruzko dokumentazioa (hornitzaileak, ezaugarriak eta abar) eranstea, haien mantentzelanak eta konponketak errazteko.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
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EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Datu-sare lokal haririk gabekoen nahiz kabledunen azpiegituren instalazioetako elementuen
muntaketa.
Planoan kokalekuak identifikatzea.
Eroaleen, sostengatzaileen, kaxen eta antzekoen eroate-sistemen neurketa eta konponketa.
Zenbait pieza dituzten elementuen eta gailuen mihiztatzea.
Elementu, armairu, rack, haririk gabeko gailu, antena, kaxa, hodi, oinarri, telefonogune eta antzekoen muntaketa,
finkapen mekanikoa ziurtatuz.
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.

2. Datu-sare lokalen instalazioetako eta ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefoniainstalazioetako 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.

3. Datu-sare lokalen instalazioetako eta ahalmen txikiko PBX telefonoguneak dituzten telefoniainstalazioetako dokumentuak prestatzea.
Egindako instalazioa edo konponketa dokumentatzeko prozedura hautatzea.
Eraikin edo lokalaren planoan ezarritako aldaketak zerrendatzea.
Instalazioetan egindako handitzeei buruzko dokumentuak prestatzea.
Hornitzaileen eta erabilitako materialaren ezaugarriak zerrendatzea.

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
Lantokian une oro arduraz jokatzea.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatuz jokatzea.
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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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

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0599_2
Ahalmen txikiko
telefonoguneak dituzten
telefonia-sistemen
muntaketa eta mantentzelanak

MF0600_2
Datu-sare lokalen
azpiegituren muntaketa eta
mantentze-lanak

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

• 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 goimailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
telekomunikazio-instalazioen lanbide-eremuko
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.
• 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 goimailako teknikaria.
• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko
telekomunikazio-instalazioen lanbide-eremuko
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

2 urte

4 urte

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
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AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60
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lokalen azpiegituren muntaketako
eta mantentze-lanetako lantegia

80

135
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

Kudeaketa-gela

X

X

Telefonia-sistemen eta datu-sare
lokalen azpiegituren muntaketako
eta mantentze-lanetako lantegia

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

−
−
−
−
−
−
−

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

Telefonia-sistemen eta datu-sare
lokalen azpiegituren
muntaketako eta mantentzelanetako lantegia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Polimetroa.
Telurometroa.
Barne-sarearen egiaztagailuak.
Protokolo-analizatzaileak.
WiFi sareen analizatzaileak.
Kable-analizatzaileak.
Kable-ziurtagailuak.
Erremintak.
Rackak eta telekomunikazio-armairuak.
Unitate-aireztapeneko gailuak.
Zenbait motatako kanalizazio, finkapen eta eroaleak.
Zenbait motatako konexio-blokeak.
Oinarriak eta telefono-entxufeak.
PBX telefonoguneak.
KTS telefonoguneak.
Telefono-terminalak (espezifikoak eta ez-espezifikoak).
Erantzungailuak. Faxa. Datafonoak.
Konexio-terminalak. (RJ11 eta RJ45, besteak beste).
Konexio-panela.
Magnetotermikoak eta diferentzialak.
Bideratzaileak.
Hubak.
Kommutadorea.
Modemak.
Sarbide-puntuak.
Errepikagailuak.
UPSak.
Seinalea hartzeko elementuak (antenak).
PCak.
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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.

