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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
ENAE0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia berriztagarriak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA261_2 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa eta mantentze-lanak (2007ko abuztuaren 24ko 1114/2007 EDa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Dagokion pertsonak gainbegiratuta, eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzeko, martxan jartzeko, erabiltzeko eta 
mantentzeko lanak egitea, beharrezko kalitate eta segurtasunarekin eta indarreko araudia beteta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0835_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak zuinkatzea. 
 
-  UC0836_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzea. 

 
- UC0837_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak mantentzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera enpresa txiki eta ertain publiko edo pribatuetan garatzen du, sarera konektatutako instalazioetan 
nahiz instalazio isolatuetan —laguntza-sistema dutenetan nahiz halakorik ez dutenetan— energia elektrikoa 
produzitzeko eguzki-instalazio fotovoltaikoen sustapenean, muntaketan, ustiaketan eta mantentze-lanetan 
diharduten enpresetan, hain zuzen ere. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energia-sektorean eta energia berriztagarrien azpisektorean kokatuta dago, hain zuzen ere energia elektrikoa 
produzitzeko instalazio fotovoltaikoak muntatzeko, ustiatzeko eta mantentzeko produkzio-jardueretan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
7299.001.6 Eguzki-energiako plaken muntatzailea. 
7299.001.6 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntatzailea. 
7621.023.5 Sistema fotovoltaikoen eta eolikoen instalatzailea. 
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8161.005.3 Eguzki-zentral fotovoltaikoko operadorea. 
8161.005.3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetako operadorea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0149: Elektroteknia 90 
MF0835_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 
zuinketa. 150 UF0150: Eguzki-instalazio 

fotovoltaikoen zuinketa eta 
funtzionamendua. 

60 

UF0151: Lanbide-arriskuen 
prebentzioa eta segurtasuna 
eguzki-instalazioen muntaketan.  

30 

UF0152: Muntaketa mekanikoa 
eguzki-instalazio fotovoltaikoetan 90 MF0836_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 

muntaketa. 
210 

UF0153: Muntaketa elektriko eta 
elektronikoa eguzki-instalazio 
fotovoltaikoetan 

90 

MF0837_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 
mantentze-lanak. 60   

MP0032: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 
muntaketarekin eta mantentze-lanekin 
lotutako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 
  

IRAUPENA, GUZTIRA 540  
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1. gaitasun-atala:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK ZUINKATZEA 

 
1 

Kodea: UC0835_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 Panel fotovoltaikoak zuinkatzea, proiektu edo memoria tekniko batean oinarrituta, panel horien muntaketa egiteko. 

BI1.1 Instalatu beharreko panel fotovoltaiko motak eta horien ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak proiektu 
edo memoria teknikoaren ondoriozko informazio tekniko eta administratiboa erabiliz identifikatzen dira. 
BI1.2 Panel fotovoltaikoen kokapena dagozkien planoetan eta espezifikazio teknikoetan oinarrituz lokalizatzen da. 
BI1.3 Instalazioaren proiektu edo memoria teknikoaren eta panelen kokapenaren artean detekta litezkeen 
disfuntzioak goragoko mailako arduradunari jakinarazten zaizkio, eta hala badagokio, konponbideak proposatzen 
zaizkio. 
BI1.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI1.5 Panelen kokapenaren markaketa lursailaren gainean egiten da, proiektu edo memoria teknikoan oinarrituta, 
eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI1.6 Eraginpeko lan-eremuaren seinaleztapena segurtasun-eskakizunen eta erregelamenduzko baldintzen 
arabera egiten da.  

LB2: Proiektu edo memoria tekniko batean oinarrituta sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoak zuinkatzea, 
ondoren muntatzeko helburuarekin. 

BI2.1 Egin beharreko konexio-motak eta elementu eta babesgarri bakoitzaren ezaugarri funtzionalak eta 
espezifikazioak proiektu edo memoria teknikoaren ondoriozko informazio tekniko eta administratiboa erabiliz 
identifikatzen dira. 
BI2.2 Konexio-puntua eta instalazioa konektatuko den sarearen ezaugarriak dagozkien planoetan eta espezifikazio 
teknikoetan oinarrituta identifikatzen dira. 
BI2.3 Instalazioaren proiektu edo memoria teknikoaren eta elementuen kokapenaren artean detekta litezkeen 
disfuntzioak goragoko mailako arduradunari jakinarazten zaizkio, eta hala badagokio, konponbideak proposatzen 
zaizkio. 
BI2.4 Ekipamenduen kokapenaren markaketa eta kanalizazioen trazadura lursailaren gainean egiten dira, proiektu 
edo memoria teknikoan oinarrituta, eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI2.5 Eraginpeko lan-eremuaren seinaleztapena segurtasun-eskakizunen eta erregelamenduzko baldintzen 
arabera egiten da. 

LB3: Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuak zuinkatzea, proiektu edo memoria tekniko batean oinarrituta, horien 
muntaketa egiteko. 

BI3.1 Aurreikusitako biltegiratze-/metatze-mota eta elementu eta babesgarri bakoitzaren ezaugarri funtzionalak eta 
espezifikazioak proiektu edo memoria teknikoaren ondoriozko informazio tekniko eta administratiboa erabiliz 
identifikatzen dira. 
BI3.2 Instalazioaren proiektu edo memoria teknikoaren eta osagaien kokapenaren artean detekta litezkeen 
disfuntzioak goragoko mailako arduradunari jakinarazten zaizkio, eta hala badagokio, konponbideak proposatzen 
zaizkio. 
BI3.3 Ekipamenduen kokapenaren markaketa eta kanalizazioen trazadura lursailaren gainean egiten dira, proiektu 
edo memoria teknikoan oinarrituta, eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI3.4 Eraginpeko lan-eremuaren seinaleztapena segurtasun-eskakizunen eta erregelamenduzko baldintzen 
arabera egiten da. 

LB4: Proiektu edo memoria tekniko batean oinarrituta, instalazio isolatuetan energia-laguntzarako sistema zuinkatzea. 
BI4.1 Aurreikusitako energia-laguntzarako sistema-mota eta elementu eta babesgarri bakoitzaren ezaugarri 
funtzionalak eta espezifikazioak proiektu edo memoria teknikoaren ondoriozko informazio tekniko eta 
administratiboa erabiliz identifikatzen dira. 
BI4.2 Energia-laguntzarako sistemaren kokapena dagozkion planoetan eta espezifikazio teknikoetan oinarrituz 
lokalizatzen da. 
BI4.3 Ekipamenduen kokapenaren markaketa eta kanalizazioen trazadura lursailaren gainean egiten dira, proiektu 
edo memoria teknikoan oinarrituta, eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
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BI4.4 Eraginpeko lan-eremuaren seinaleztapena segurtasun-eskakizunen eta erregelamenduzko baldintzen 
arabera egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala. Softwarea. GPSa, anemometroa, haize-orratza, iparrorratza, aparatu 
topografikoak. Markatzeko lanabesak. Seinaleztatzeko materiala. Segurtasun-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak, interpretatuak eta zuinkatuak. Zuinkatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoen aldaketak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; eguzki-taulak, -grafikoak eta -mapak; katalogoak; 
zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; kartografia tradizionala eta digitalizatua; 
UNE arauak. Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, segurtasun-erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta 
eraikuntza-kodeak. 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK MUNTATZEA 

 
Kodea: UC0836_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen euskarriak, panelak, biltegiratze-sistema, laguntza-sistemak, jarraipen-sistemak, 
zirkuituak eta ekipamendu elektriko eta elektronikoak muntatzeko lanak prestatzea eta antolatzea, dagokion muntaketa-
proiektuari eta -programari jarraikiz. 

BI1.1 Muntaketa-sekuentzia proiektuaren plano eta dokumentazio teknikotik abiatuta ezartzen da, segurtasunari, 
metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko eguzki-instalazio 
fotovoltaikoaren arabera hautatzen dira. 
BI1.3 Osagaiak jasotzean haien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da eta agindu teknikoetara egokitzen diren 
zehazten da. 
BI1.4 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.5 Obran inplikatutako pertsonak (bakoitza, bere mailan) efizientzia- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta 
koordinatzen dira. 

LB2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketan enpresaren segurtasun-planaren arabera, ezarritako neurriak aplikatuz 
eta indarrean dauden arauak eta legeria betez jardutea eta prebentzio-, zuzentze- eta larrialdi-lanak egitea. 

BI2.1 Biltegiratze-/metatze-sistemekin lotutako lanbide-arriskuak —jatorri elektriko eta kimikokoak— identifikatzen, 
ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala badagokio, eguzki-instalazio fotovoltaikoa muntatzeko lanetan 
segurtasun-planaren ardura duen pertsonari jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.2 Laguntza-sistema eolikoekin lotutako lanbide-arriskuak —jatorri mekaniko eta elektrikokoak— identifikatzen, 
ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala badagokio, eguzki-instalazio fotovoltaikoa muntatzeko lanetan 
segurtasun-planaren ardura duen pertsonari jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.3 Ekipo elektrogeno konbentzionalen bidezko laguntza-sistemekin lotutako lanbide-arriskuak —jatorri 
mekaniko, jatorri elektriko eta ingurumen-jatorrikoak— identifikatzen, ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala 
badagokio, eguzki-instalazio fotovoltaikoa muntatzeko lanetan segurtasun-planaren ardura duen pertsonari 
jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.4 Muntaketaren ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian hautatzen eta erabiltzen 
dira, istripurik gerta ez dadin. 11 
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BI2.5 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.6 Larrialdi-kasuetan aplikatu beharreko jardun-protokoloari jarraitzen zaio, betiere dagokion egoerara egokituz. 

LB3: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen euskarriak eta panelak muntatzea, 
baita jarraipen-sistema muntatu ere, betiere araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Materialen eta ekipamenduen lekualdaketa eta kokapena horiek kaltetu gabe egiten da, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI3.2 Panel eta osagarrien euskarriak, zapatak eta ainguraketa-puntuak proiektuaren espezifikazioei jarraikiz 
kokatzen dira, eta estalki-zulaketa posibleak eta dauden eraikuntza-elementuak bereziki zaintzen dira. 
BI3.3 Panel fotovoltaikoak espezifikazio teknikoetan ezarritako distantzia, inklinazio eta interkonexioekin ipintzen 
dira. 
BI3.4 Eguzki-jarraipenerako sistemak proiektu-espezifikazioei eta dagozkien muntaketa-eskuliburuei jarraikiz 
ipintzen dira. 

LB4: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen biltegiratze-/metatze-sistemak 
muntatzea, betiere araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI4.1 Biltegiratze-/metatze-sistemen bankadak, euskarriak, armazoiak eta erretiluak proiektu edota memoria 
teknikoan jasotako espezifikazio teknikoei jarraikiz instalatzen dira. 
BI4.2 Biltegiratze-/metatze-sistemen instalazioa eta konexioa proiektu edo memoria teknikoko espezifikazio 
teknikoei jarraikiz egiten da, eta lokalaren beharrezko aireztapena egiaztatuta. 
BI4.3 Karga erregulatzeko sistemak, kontrol-sistemak eta zirkuitu elektriko eta elektronikoak proiektu edo memoria 
teknikoan jasotako espezifikazio teknikoei jarraikiz instalatzen dira. 

LB5: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak 
muntatzea, betiere araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI5.1 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motek eta ezaugarriek elikatu beharreko instalazioaren 
ezaugarriekin bat datozela eta bete beharreko funtzioari erantzuten diotela ziurtatzen da. 
BI5.2 Kanalizazioak, eroale elektrikoak, detektatzeko elementuak, neurketa- eta babes-elementuak, jarraipen-
sistema eta instalazio elektrikoaren bestelako osagaiak muntatzeko lanak ezarritako baliabideak erabiliz egiten 
dira, eta baita eskatutako prozedurak eta dagokion erregelamentazioa aplikatuz ere. 
BI5.3 Kontrol-koadroak eta instalazioaren automatismoak eraikitzeko eta muntatzeko lanak behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoari jarraikiz egiten dira. 
BI5.4 Elementuen arteko konexio elektrikoak proiektu edo memoria teknikoari jarraikiz eta indarreko araudia beteta 
egiten dira. 
BI5.5 Kontrol-elementuak dagokien dokumentazio teknikoaren eta ezarritako funtzionamendu-baldintzen arabera 
programatzen dira. 

LB6: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen ekipo elektrogeno konbentzionalak, 
potentzia txikiko sistema eolikoak eta bestelako laguntza-sistemak muntatzea, betiere araututako eskakizunak eta 
aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI6.1 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motek eta ezaugarriek bete beharreko funtzioari erantzuten 
diotela ziurtatzen da. 
BI6.2 Laguntza-sistemaren instalazioa proiektu edo memoria teknikoari jarraikiz eta dagokion erregelamentazioa 
aplikatuz egiten da. 
BI6.3 Kanalizazioak, eroale elektrikoak eta instalazioaren interkonexioa ezarritako baliabideak erabiliz eta 
beharrezko prozedurak aplikatuz muntatzen dira. 
BI6.4 Kontrol-koadroak eta laguntza-instalazioaren automatismoak eraikitzeko eta muntatzeko lanak behe-
tentsioko erregelamendu elektroteknikoari jarraikiz egiten dira. 
BI6.5 Elementuen arteko konexio elektrikoak proiektu edo memoria teknikoari jarraikiz eta indarreko araudia beteta 
egiten dira. 
BI6.6 Kontrol-elementuak dagozkien dokumentazio teknikoaren eta ezarritako funtzionamendu-baldintzen arabera 
programatzen dira. 

LB7: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoak martxan jartzea eta horien 
funtzionamendua egiaztatzea, betiere erregelamenduzko eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzetan. 

12 
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BI7.1 Isolatze-probak, lur-neurketa, zirkuitulaburrik eza, panel-produkzioa, metagailuen karga-egoera eta sarera 
konektatu baino lehenagoko bestelako neurriak —erregelamenduak eskatutakoak— ezarritako prozedurei jarraikiz 
egiten dira. 
BI7.2 Jarraipen-sistemaren funtzionamendu egokia ziurtatzen da egiaztatuz sistema horrek doikuntza-parametroen 
aldaketen kasuan nolako erantzuna duen. 
BI7.3 Biltegiratze-/metatze-sistemaren funtzionamendu egokia ziurtatzen da egiaztatuz sistema horrek karga-
aldaketen kasuan nolako erantzuna duen. 
BI7.4 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen babeserako eta segurtasunerako gailuen eta sistemen behar bezalako 
funtzionamendua martxan jarri baino lehen egiaztatzen da. 
BI7.5 Laguntza-sistema guztiak eta/edo sarera konektatzeko lana ezarritako prozedura eta protokoloei jarraikiz 
egiten da. 
BI7.6 Instalazioaren behar bezalako funtzionamendua ziurtatzeko, erreferentziazko parametroetatik lortutako 
datuak egiaztatzen dira, eta ondoren, datu horiek energia-efizientziarik handiena bilatuz egokitzen dira. 
BI7.7 Eragiketarako eta instalazioaren segurtasunerako seinaleztapena ezarritakoa dela eta erregelamenduzko 
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI7.8 Eguzki-instalazio fotovoltaikoa abiarazteko prozesuan behar den dokumentazio teknikoa eta administratiboa 
prestatu edota betetzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak: Materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, dibidieta, katu hidraulikoak, polimetroa eta pintza anperimetrikoa. GPSa, anemometroa, haize-orratza, 
iparrorratza, aparatu topografikoak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, giltza dinamometrikoak, 
flexometroa, markaketa-lanabesak, mazoak, nibela, aliketak, kableei azala kentzeko tresnak, soldagailua, guraizeak, 
terminaletarako kurrikak, zulagailua, bihurkin elektrikoa, errematxagailua eta altxatzeko lanabesak. Segurtasun-
ekipamenduak. Seinaleztatzeko sistemak. Instalazioen osagaiak: panel fotovoltaikoak, euskarriak, inbertsoreak, 
neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio fotovoltaikoa, muntatua eta energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sistemara konektatua. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; eguzki-taulak, -grafikoak eta -mapak; kartografia 
tradizionala eta digitalizatua; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-
argibideak; UNE arauak; behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, sarera konektatzeko erregelamentazioa, 
segurtasun-erregelamendua, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAK MANTENTZEA 

 
Kodea: UC0837_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanak prestatzea eta antolatzea, esku hartzeko ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

BI1.1 Egin beharreko mantentze-jarduna eta esku-hartzearen sekuentzia mantentze-lanen eraginpeko ekipamendu 
eta instalazioen plano eta espezifikazio teknikoak erabiliz zehazten dira, segurtasunari, metodoari eta denborari 
dagokienez prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Beharrezko materialak eta bestelako baliabide teknikoak egin beharreko jardunera behar bezala egokitutako 
moduan hautatzen dira. 13 
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BI1.3 Lan-eremua jardunaren eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
LB2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan enpresaren segurtasun-planaren arabera, ezarritako neurriak 
aplikatuz eta indarrean dauden arauak eta legeria betez jardutea eta prebentzio-, zuzentze- eta larrialdi-lanak egitea. 

BI2.1 Lanbide-arriskuak identifikatzen, ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala badagokio, eguzki-instalazio 
fotovoltaikoen mantentze-lanetan segurtasun-planaren ardura duen pertsonari jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.2 Mantentze-lanen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian hautatzen eta 
erabiltzen dira, istripuak saihesteko eta arriskua minimizatzeko. 
BI2.3 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.4 Larrialdi-kasuetan aplikatu beharreko jardun-protokoloari jarraitzen zaio, betiere dagokion egoerara egokituz. 

LB3: Plano, arau eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen maniobrako eta prebentziozko 
mantentze-eragiketak egitea, ezarritako parametroen barruan funtziona dezaten, betiere araututako eskakizunak betez 
eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoetako eragiketa-maniobrak ezarritako sekuentziari jarraikiz 
egiten dira, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI3.2 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuetako (laguntza-sistemak barnean hartuta) eragiketa-maniobrak 
ezarritako sekuentziari jarraikiz egiten dira, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokionez prozesua 
optimizatuz. 
BI3.3 Panel fotovoltaikoei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen 
egoera egiaztatzeko eragiketak ezarritako baliabide eta prozedurekin egiten dira. 
BI3.4 Likido elektrolitikoaren dentsitatea eta maila, terminalen eta horien konexioaren eta metatze-sistemen 
koipeztatzearen egoera egiaztatzeko eragiketak ezarritako baliabide eta prozedurekin egiten dira. 
BI3.5 Ekipamendu eta instalazioen estankotasun egokia eta korrosiorik eza dagokion aldizkakotasunez egiaztatzen 
da. 
BI3.6 Ekipamendu eta instalazioei dagokienez, isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta 
babes-elementuen jarduna dagokien aldizkakotasunez egiaztatzen dira. 
BI3.7 Laguntza eolikoko edota ekipo elektrogeno konbentzionaletako azpisistemak dagokien aldizkakotasunez 
egiaztatzen dira, betiere ezarritako parametroen barruan funtzionatzen dutela ziurtatuz. 
BI3.8 Orientazio- eta jarraipen-azpisistemak ezarritako parametroen barruan funtzionatzen dutela ziurtatuta 
egiaztatzen dira. 
BI3.9 Instalazioaren parametro adierazgarrien neurriak lortzen dira eta ondoren, erreferentziazkoekin alderatzen 
dira. 
BI3.10 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak berrikusi eta eragiketa-egoera perfektuan eduki behar dira. 
BI3.11 Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzak dagokien txostenean jasotzen dira. 

LB4: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-eragiketa zuzentzailek egitea, jardun-prozesua ezarriz, erabilera-
eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI4.1 Matxurak detektatu eta aztertu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu. 
BI4.2 Matxura bat gertatzen denean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz metodoari eta 
denborari dagokionez eta behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
hautatuz. 
BI4.3 Hondatutako elementuak ordezteko, desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren sekuentziari jarraitzen zaio, 
aurreikusitako denboran eta eskatutako kalitatearekin, eta betiere funtzionatzen dutela egiaztatuta. 
BI4.4 Hondatutako elementuak aztertzen dira, matxuratutako atalak identifikatuz, eta hala badagokio, konpontzen 
dira. 
BI4.5 Eguzki-instalazio fotovoltaikoan aldaketaren bat sartu behar bada edo instalazioa handiagotu behar bada, 
dagozkien argibideei jarraitzen zaie. 
BI4.6 Instalazioaren funtzionalitatea ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin 
lehengoratzen da. 
BI4.7 Egindako konponketaren parteak eta txostenak ezarritako prozedurei jarraikiz betetzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak: Materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, dibidieta, katu hidraulikoak, tiranteak, polimetroa, pintza anperimetrikoa, takometroa eta anemometroa. 
Erradiazio-neurgailua. Iparrorratza eta aparatu topografikoak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza 
finkoak, flexometroa, markaketa-lanabesak, mazoak, nibela, aliketak, kableei azala kentzeko tresnak, soldagailua, 
guraizeak, terminaletarako kurrikak, zulagailua, bihurkin elektrikoa, errematxagailua eta altxatzeko lanabesak. 14 
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Segurtasun-ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: panel fotovoltaikoak, euskarriak, inbertsoreak, neurketa-
ekipamenduak, kontrol-ekipamenduak, mastak, aldamio esekiak, palak, errotorea, biderkagailuak, bateriak eta ekipo 
elektrogeno konbentzionalak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Landutako eta mantendutako energia fotovoltaikoko instalazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; mantentze-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; eguzki-ibilbideen mapa; kartografia tradizionala 
eta digitalizatua; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-
baseak; programa informatikoak; UNE arauak, erregelamentazio elektrikoa, ingurumen-erregelamendua eta segurtasun-
erregelamendua. 
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1. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN ZUINKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MUNTAKETA  
 

3. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MANTENTZE-LANAK  

  
4. prestakuntza-modulua:  

 

4EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MUNTAKETAREKIN 
ETA MANTENTZE-LANEKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN ZUINKETA 
 
Kodea: MF0835_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0835_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak zuinkatzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ELEKTROTEKNIA 
 
Kodea: UF0149 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 
elektrizitatearen, elektronikaren eta makina elektrikoen kontzeptuei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektrizitatearen funtzio, lege eta araurik garrantzitsuenak aztertzea, eguzki-instalazio fotovoltaikoetan dauden elementu 
eta multzo elektrikoen funtzionalitatea deskribatuz. 

EI1.1 Zirkuitu elektrikoen azterketan eta konponketan aplika daitezkeen legeak eta arauak azaltzea, elektrizitatearen 
magnitude eta unitate adierazgarriak identifikatuz. 
EI1.2 Elektrizitatearen eraldaketa-, artezketa- eta metatze-prozesuak azaltzea. 
EI1.3 Banaketa-lineen eta linea horiek babesteko sistemen eraketa eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.4 Elektrizitatearen aplikazio nagusiak deskribatzea, eta baita hargailu adierazgarrien eta horiek erregulatzeko 
sistemen eraketa eta funtzionamendua azaltzea ere. 
EI1.5 Parametro elektrikoak neurtzeko sistemen ezaugarriak azaltzea. 
EI1.6 Eskema elektrikoen sinbologia grafikoa identifikatzea, aztertutako sistemaren eskema partzial bakoitzaren arteko 
lotura interpretatuz. 
EI1.7 Arriskuak prebenitzeari eta segurtasunari buruzko neurriak —elektrizitatearen erabilerarekin lotutakoak— 
deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Elektrizitatea eta elektromagnetismoa 

- Elektrizitatearen izaera. 
• Kontzeptuak eta oinarrizko legeak. 
• Propietateak eta aplikazioak. 
• Korronte elektrikoa. 
• Magnitude elektrikoak (energia, potentzia, tentsioa, intentsitatea, frekuentzia, potentzia-faktorea, 

inpedantzia, erresistentzia, erreaktantzia eta abar). 
- Magnetismoa eta elektromagnetismoa: 

• Kontzeptuak eta oinarrizko legeak. 
• Zirkuitu magnetikoak eta energiaren bihurketa. 
• Magnitude magnetikoak (fluxu magnetikoa, intentsitate magnetikoa, erreluktantzia eta abar). 

- Zirkuitu elektrikoak: 
• Korronte zuzeneko zirkuituak. 
• Korronte alternoko zirkuitu monofasikoak eta trifasikoak. 
• Egitura eta osagaiak. 18 
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• Sinbologia eta irudikapen grafikoa. 
• Zirkuituen azterketa. 

- Behe-tentsioko sare elektrikoak: 
• Propietateak eta aplikazioak. 
• Funtsezko osagaien deskribapena (generazio-zirkuituak, kontrol-zirkuituak eta zerbitzu osagarriak). 
• Behe-tentsioko eskema elektrikoak (araudia) eta maniobra-, ebaketa- eta babes-gailuak. 

- Transformazio-zentroak: 
• Propietateak eta aplikazioak. 
• Ohiko antolamenduak. 
• Eskemak. 
• Erdi-tentsioko gelaxka-motak eta horien funtzioak. 
• Maniobra-, ebaketa- eta babes-gailuak. 

- Pilak eta metagailuak: 
• Eragiketa-printzipioa. 
• Eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
• Propietateak eta aplikazioak. 
• Sailkapena. 
• Tipologia. 
• Ezaugarri fisiko/kimikoak eta teknikoak. 

- Magnitude elektrikoen neurketak: 
• Prozedura. 
• Neurtzeko tresnak. 
• Neurketa-akatsak. 

- Instalazio elektrikoaren babesgarriak: 
• Araudia. 
• Babes-neurriak. 

- Segurtasun elektrikoa. 
- Behe- eta erdi-tentsiorako araudi elektroteknikoa 

2.  Makina elektriko estatikoak eta birakariak 
- Sorgailuak: 

• Sorgailu-motak (dinamoak eta alternadoreak). 
• Dinamoak: iman iraunkorretako dinamoak eta eszitazio-dinamoak, eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- 

eta teknologia-alderdiak.  
• Makina asinkronoa: sorgailu asinkrono konbentzionala eta harilkatze bikoitzeko sorgailu asinkronoa, 

eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
• Makina sinkronoak: errotore harilkatuko sorgailu sinkrono konbentzionala eta iman iraunkorretako 

sorgailu sinkronoa, eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
• Sorgailuen babesa. 

- Transformadoreak: tentsio-transformadoreak eta neurketa-transformadoreak, eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- 
eta teknologia-alderdiak.  

- Motor elektrikoak: korronte zuzeneko motorrak: 
- Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 

• Korronte alternoko motorrak (makina sinkronoa eta asinkronoa): Monofasikoak, trifasikoak (errotore 
harilkatukoak eta urtxintxa-kaiolakoak): Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 

3.  Elektronika 
- Oinarrizko elektronika: 

• Osagai elektronikoen ezaugarrien azterketa; 
• Erresistentziak, kondentsadoreak, diodoak, bobinak, eragiketa-anplifikadoreak, zirkuitu integratuak, 

bihurgailu analogikoak eta digitalak eta abar. 
• Potentziaren gailu erdieroaleak: diodoak, tiristoreak, GTO tiristoreak, MOSFET transistoreak, IGBT 

transistoreak. Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
- Zirkuitu elektronikoak: 

• Oinarrizko zirkuitu analogiko eta digitalen funtzionamenduaren teoria. 
• Irudikapen-eskemak. 

- Potentzia bihurtzeko zirkuitu elektroniko konbentzionalak: 19 
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• Artezgailu monofasiko eta trifasiko ez-kontrolatua. 
• Artezgailu monofasiko eta trifasiko kontrolatua (tiristoreak, IGBT deritzenak dituen PWM). 
• Inbertsore monofasiko eta trifasikoa (tiristoreak, PWM). 
• Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN ZUINKETA ETA FUNTZIONAMENDUA 
 
Kodea: UF0150 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, eguzki-
instalazio fotovoltaiko baten ezaugarri tekniko eta funtzionalei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sarera konektaturiko eguzki-instalazio fotovoltaikoen funtzionamendua aztertzea, instalazio horien ezaugarriak eta 
horien zuinketarekin eta muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

EI1.1 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu elektriko 
orokorra arrazoitzea, dagozkien planoetan oinarrituta. 
EI1.2 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoen osagai elektrikoek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, 
deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI1.3 Eguzki-jarraipeneko sistemek duten funtzioa deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI1.4 Mota horretako instalazioetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: 
behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, UNE arauak eta segurtasun-arauak. 

A2: Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuen funtzionamendua aztertzea, instalazio horien ezaugarriak eta horien 
zuinketarekin eta muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

EI2.1 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu elektriko orokorra 
arrazoitzea, dagozkien planoetan oinarrituta. 
EI2.2 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuen osagai elektrikoek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta 
arrazoitzea. 
EI2.3 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuetan erabiltzen diren laguntza-sistema guztiak zerrendatzea eta horietako 
bakoitzaren funtzionamendua arrazoitzea. 
EI2.4 Mota horretako instalazioetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: 
behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, UNE arauak eta segurtasun-arauak. 

A3: Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektu eta memoria teknikoak interpretatzea, zuinketa-eragiketak 
eta horrelakoen muntaketarekin lotutako bestelako eragiketak egiteko. 

EI3.1 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten proiektu edo memoria tekniko bat osatzen duten 
dokumentu guztiak deskribatzea, horiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio 
teknikoko elementuak modu egokian interpretatuz. 
EI3.2 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten eta horren osagaien eskemak eta krokisak irudikatzea, 
horrelako instalazio baten muntaketa zuinkatzeko. 
EI3.3 Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoei buruzko informazio grafikoa —diseinu-programa informatiko 
espezifikoei dagozkien irudikatze-sistemekin egina— maneiatzea eta interpretatzea, prozedura estandarizatuen bitartez 
datuak kopiatzeko edo aldatzeko oinarrizko eragiketak eginez. 
EI3.4 Zuinketak egitea eta ainguraketen, euskarrien, zangen eta kanalizazioen trazaduraren kokapena markatzea, plano 
eta dokumentazio teknikoetan oinarrituta. 
EI3.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI3.6 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta dagozkion plano eta 
dokumentazio teknikoetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipenarekin): 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: panelak, euskarriak eta 

ainguraketak, jarraipen-sistema, inbertsoreak eta neurketa- eta babes-aparatuak. 20 
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- Instalazioaren funtzionamendu elektrikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten atalen 
funtzioa, egitura eta osaera arrazoitzea. 

- Zuinketa-eragiketetan eta osagaien kokapena markatzeko lanetan laguntzea. 
- Langunea seinaleztatzeko lanetan laguntzea. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 

lotzea. 
A4: Laguntza-sistema duten eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuen proiektu eta memoria teknikoak interpretatzea, zuinketa-
eragiketak eta horrelakoen muntaketarekin lotutako bestelako eragiketak egiteko. 

EI4.1 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten proiektu edo memoria tekniko bat osatzen duten dokumentu guztiak 
deskribatzea, horiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko elementuak 
modu egokian interpretatuz. 
EI4.2 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten eta horren osagaien eskemak eta krokisak irudikatzea, horrelako 
instalazio baten muntaketa zuinkatzeko. 
EI4.3 Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuei buruzko informazio grafikoa —diseinu-programa informatiko espezifikoei 
dagozkien irudikatze-sistemekin egina— maneiatzea eta interpretatzea, prozedura estandarizatuen bitartez datuak 
kopiatzeko edo aldatzeko oinarrizko eragiketak eginez. 
EI4.4 Zuinketak egitea eta ainguraketen, euskarrien, zangen eta kanalizazioen trazaduraren kokapena markatzea, plano 
eta dokumentazio teknikoetan oinarrituta. 
EI4.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI4.6 250 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 500 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 100 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko eta ekipo elektrogeno bidezko laguntza duen eta dagozkion plano eta dokumentazio 
teknikoetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean (laguntza energetikoko 
sistemarekin): 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: panelak, euskarriak eta 

ainguraketak, metagailuak, aerosorgailu txikiak, ekipo elektrogeno konbentzionalak eta neurketa- eta babes-
aparatuak. 

- Instalazioaren funtzionamendu elektrikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten atalen 
funtzioa, egitura eta osaera arrazoitzea. 

- Zuinketa-eragiketetan eta osagaien kokapena markatzeko lanetan laguntzea. 
- Langunea seinaleztatzen laguntzea. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 

lotzea. 
 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen funtzionamendu orokorra 

- Eguzki-energia. 
- Energiaren transmisioa: 

• Astronomiako kontzeptu orokorrak, eguzkiaren kokapenari dagokionez. 
• Eguzki-energiaren bihurketa. 
• Eguzki-konstantea eta horren espektro-banaketa. 
• Eguzki-erradiazioa lurraren gainazalean. 
• Eguzki-erradiazioa eta kalkulu-metodoak. 
• Azalera lau inklinatu batean eragina duen energia. 
• Urteko, urtaroko eta eguneko orientazio eta inklinazio ezin hobeak. 
• Erradiazio barreiatuaren eta zuzeneko erradiazioaren kalkulua, azalera horizontaletan eta azalera 

inklinatuetan. 
• Eguzki-erradiazioaren kasuan hainbat materialek duten erantzuna eta azaleko tratamendua. 
• Itzaleztaduren kalkulua, kanpokoa eta kolektoreen artekoa. 
• Berotegi-efektua. 

- Eguzki-erradiazioari buruzko datuak: 
• Eguzki-atlasak. 
• Estazio meteorologikoei buruzko datuak 
• Estazio meteorologikoei buruzko datu-baseak. 

- Instalazio fotovoltaikoak, motak eta erabilerak: 
• Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten funtzionamendua eta konfigurazioa. 21 
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• Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten funtzionamendua eta konfigurazioa. 
• Biltegiratzea eta metatzea. 
• Aerosorgailu txikia eta/edo ekipo elektrogenoa duen laguntza-instalazio baten funtzionamendua eta 

konfigurazioa. 
• Instalazioen funtzionamendurako babes- eta segurtasun-sistemak 

2.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoak osatzen dituzten osagaiak 
- Sorgailu fotovoltaikoa: 

• Panel fotovoltaikoa. 
• Bihurketa elektrikoa. 
• Elektrizitate fotovoltaikoa; efektu fotovoltaikoa, eguzki-zelula eta zelula-motak. 
• Eguzki-panela: ezaugarri fisikoak, eraikuntzazkoak eta elektrikoak. 
• Sorgailu fotovoltaikoaren babesgarriak 

- Egiturak eta euskarriak: Egitura-motak. Dimentsioak. Egitura finkoak, eguzki-jarraipena dutenak. 
- Metagailuak: 

• Metagailu-motak (beruna/azidoa, nikela/kadmioa eta abar). 
• Metagailua osatzen duten atalak. 
• Erreakzio kimikoak berun/azidozko, nikel/kadmiozko eta abarrezko metagailuetan. 
• Metagailuen karga (kargaren eta deskargaren ezaugarriak). 
• Metagailu-instalazioen karga-faseak. 
• Metagailuetarako segurtasuna eta gomendio orokorrak. 
• Ingurumen-alderdiak (baterien birziklapena) 

- Erregulagailuak: 
• Karga-erregulagailuak eta horien funtzioa. 
• Erregulagailu-motak. 
• Erregulazio-tentsioen aldaketa. 
• Erregulagailurik gabeko sistemak. 
• Erregulagailuen babesa. 

- Inbertsoreak: 
• Inbertsore fotovoltaikoen funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak. 
• Topologiak. 
• KZ/KZ eta KZ/KA bihurketarako gailuak. 
• PWM kontrol-metodoak. 
• Harmonikoen sorkuntza. 

- Sarera konektatutako inbertsoreak eta inbertsore autonomoak: 
• Potentzia-zirkuituaren konfigurazioa. 
• Sarera konektatutako inbertsoreetarako eta inbertsore autonomoetarako eskakizunak. 
• Bateragarritasun fotovoltaikoa. 

- Bestelako osagaiak: 
• Blokeo- eta iragaite-diodoak. 
• Monitorizazio-, neurketa- eta kontrol-ekipamenduak. 
• Kable-, babes- eta deskonexio-tresna elektrikoak. 
• Orientazio aldakor eta automatikoko egiturak. 
• Kontsumo-elementuak. 
• Bestelako sorgailu elektrikoak (aerosorgailu txikiak eta ekipo elektrogenoak). 
• Optimizazio-gailuak. 

- Neurketa- eta babes-aparatuak 
3.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen kokapenak eta dimentsioak 

- Kokapenak optimizatzea eta hautatzea: 

• Landa-kokapenak (landetxeen teilatuak, edota alor fotovoltaikoak). 
• Lapurreten eta ekintza bandalikoen aurkako babesa. 
• Hiri-kokapenak (etxebizitzen teilatuak, fatxadak, aparkalekuak eta abar) 

- Kokapenen dimentsioak, erabilerarengatik eta aplikazioarengatik. 
- Kontsumoen kalkulua. 
- Biltegiratze-dimentsioak. 
- Aerosorgailu edo/eta ekipo elektrogeno batez osatutako laguntza duen instalazio baten dimentsioak. 22 
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- Instalazio fotovoltaiko baten kalkulua eta dimentsioak, euskarri informatiko bidez edo bestelako baliabideen 
bitartez: 

• Kargen ezaugarriak. 
• Panelen potentziaren kalkulua. 
• Panelaren hautaketa. Metagailuaren diseinua eta dimentsioak. 
• Erregulagailuaren dimentsioak. 
• Bateria-kargagailuaren dimentsioak. 
• Inbertsorearen dimentsioak. 
• Laguntza gisako aerosorgauiluaren eta/edo ekipo elektrogenoaren dimentsioak eta kalkulua. 

4.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen irudikapen sinbolikoa 
- Sistema diedrikoa eta krokizatua. 
- Instalazioen perspektiba-irudikapena. 
- Sinbologia elektrikoa. 
- Zirkuitu elektrikoen irudikapena. Eskema hari-bakarra eta hari anitzeko eskema. 
- Eskema eta diagrama sinboliko funtzionalak. 
- Instalazio elektrikoen planoak interpretatzea. 

5.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektu eta memoria teknikoak 
- Proiektu eta memoria teknikoak: kontzeptua eta motak. 
- Memoria, planoak, aurrekontua, baldintzen agiria eta segurtasun-plana. 
- Kokapen-planoak. Xehetasun-planoak eta osotasun-planoak. 
- Diagramak, fluxugramak eta kronogramak. 
- Instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Lagundutako irudikapen eta diseinurako ekipo informatikoak. 
- Lagundutako diseinu-programak. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen diseinua eta dimentsioak, euskarri informatiko bidez. 
- Plano digitalizatuen bistaratzea eta interpretazioa 
- Fitxategi grafikoen bidezko oinarrizko eragiketak 
- Ainguraketa-, euskarri- eta panel-erresistentziak. 
- Dilatazio termikoen eta egituraren gaineko esfortzuen kalkulua. 
- Aurrekontuak egitea. 
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2. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MUNTAKETA 
 
Kodea: MF0836_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0836_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzea. 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
LANBIDE-ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA SEGURTASUNA EGUZKI-
INSTALAZIOEN MUNTAKETAN 
 
Kodea: UF0151 
 
Iraupena: 30 ordu 
 23 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekaniko eta elektrikoarekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —
sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 

EI1.1 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekaniko eta elektrikoan izan ohi diren lanbide-arriskuak identifikatzea 
eta ebaluatzea. 
EI1.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuei aurre egiteko, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barnean hartuta. 
EI1.3 Soinuaren aurkako babes-eskakizunak —eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuetako sistema eolikoen eta ekipo 
elektrogeno konbentzionalen ondoriozkoak— identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Segurtasun-araudiaren barnean, eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekaniko eta elektrikoarekin lotuta 
dauden alderdiak zehaztea. 
EI1.6 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoan sor daitezkeen larrialdien aurka jarduteko protokoloak 
deskribatzea. 
EI1.7 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetako zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketan sor daitezkeen larrialdien aurka 
jarduteko protokoloak deskribatzea. 
EI1.8 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekaniko eta elektrikoaren ondorioz gerta litezkeen istripuen kasu 
bakoitzean aplikatu beharreko lehen laguntzako eskakizunak xehatzea. 
EI1.9 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 350 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 250 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko eta ekipo elektrogeno bidezko laguntza duen eta dagozkion instalazio-planoetan eta 
zerbitzuak jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean 
(laguntza-sistemarekin): 

- Egitura eta panelen muntaketarekin lotutako arrisku mekanikoak identifikatzea eta kontrol- edota zuzenketa-
neurriak sustatzea. 

- Zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketarekin lotutako lanbide-arriskuak identifikatzea eta kontrol- edota 
zuzenketa-neurriak proposatzea. 

- Sistema eolikoen muntaketarekin lotutako arrisku mekanikoak identifikatzea eta kontrol- edota zuzenketa-
neurriak proposatzea. 

- Metatze-sistema eolikoen muntaketarekin lotutako arrisku kimikoak identifikatzea eta kontrol- edota zuzenketa-
neurriak proposatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Instalazio baten muntaketako lanbide-arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa. 

- Arrisku-motak eragiketari dagokionez: 
• Kargen garraioa eta desplazamendua. 
• Kargen manipulazioa eta jasotzea. 
• Altuerako lanak eta lan bertikalak. 
• Obra zibila. 
• Mekanikoak. 
• Elektrikoak (tentsio handiak, isolamendu-akatsak). 
• Kimikoak (metagailu elektrokimikoak, azidoa egotea, edota gas sukoiak). 

- Bestelako arrisku-motak: Klimatologikoak, soinu-arriskuak eta abar. 
- Laneko arriskuak eragiten dituzten lan-eremuak mugatzea eta seinaleztatzea. 
- Detektatutako arriskuen aurreko neurri prebentibo eta zuzentzaileak. 

2.  Araudia eta protokoloa 
- Materiala garraiatzeari, kargatzeari eta jasotzeari buruzko araudia. 
- Obra zibilarekin lotutako segurtasun-araudia. 
- Eguzki-instalazioen muntaketa mekaniko eta elektrikoari buruzko araudia. 
- Eguzki-instalazioen muntaketan sortutako larrialdiei aurre egiteko jardun-protokoloak. 
- Eguzki-instalazioen muntaketan gerta litezkeen istripuen kasu bakoitzean aplikatu beharreko lehen laguntzak. 

3.  Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Norbera babesteko elementuen motak eta ezaugarriak. 
- Norbera babesteko ekipamenduen identifikazioa, erabilera eta maneiua. 24 
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- Babes-ekipamenduen hautaketa, arrisku-motaren arabera. 
- Babes-ekipamenduen mantentze-lanak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
MUNTAKETA MEKANIKOA EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOETAN 
 
Kodea: UF0152 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, eguzki-
instalazio fotovoltaikoen egitura eta osagaien prestaketari, antolakuntzari eta muntaketa mekanikoari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikorako lan-planak sortzea, dagozkien proiektu edota memoria 
teknikoei eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoko prozesuetan erabili beharreko teknikak deskribatzea: 
mihiztadura, torlojutzea, harizkatzea, errematxatzea, ainguraketa, euspena, landatzea, bridatzea, mihiztatzea, soldatzea 
eta doikuntza. 
EI1.2 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak 
identifikatzea. 
EI1.3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoko eragiketen fase bakoitzean esku hartzen duten giza 
baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Muntaketa mekanikoa optimizatzea, segurtasunari, denbora-funtzionalitateari eta -ekonomiari, baliabideei eta 
kostuari dagokienez. 
EI1.5 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoko lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak 
irudikatzea, horien mailara egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Eguzki-instalazio fotovoltaiko aurrefabrikatu batean muntaketa mekanikoaren sekuentzia ezartzea planoetan eta 
dokumentazio teknikoan oinarrituta eta prozesua optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari 
dagokienez. 
EI1.7 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipen-
sistemarekin): 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa mekanikoaren sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa mekanikoko teknikak zehaztea. 

EI1.8 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 350 Ah-ko gutxieneko gaitasuna, 250 W-eko gutxieneko potentzia 
eolikoa eta ekipo elektrogenoa dituen eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeko eskuliburuetan behar 
bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean (laguntza-sistemarekin): 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa mekanikoaren sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa mekanikoko teknikak zehaztea. 

A2: Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-egituren muntaketa mekanikoko eragiketak egitea, betiere erreminta, 
ekipamendu eta material aproposenak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Euskarriak eta egiturak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodo eta prozedurak deskribatzea eta horiek 
kokapen aproposenean jartzeko irizpideak adieraztea. 
EI2.2 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetan ohikoenak diren euskarri- eta ainguraketa-motak (baita jarraipen- eta babes-
sistema duten kasuan ere) eta erregelamenduzko distantziei eutsita horiek ipintzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Lan-eremuen eskakizunak eta horiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta dagozkion arrisku espezifikoak eta 
horiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 25 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI2.4 Jarraipen-sistemak dituzten panelen, metatze-sistemen eta laguntza-sistemen euskarriak eta ainguraketak 
ipintzea. 
EI2.5 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipen-
sistemarekin): 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Euskarriak eta egiturak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
- Markaketa (lekuan bertan) eta muntaketaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
- Panelen eta jarraipen-sistemen euskarriak eta ainguraketak ipintzea, aurreikuspenen arabera jasan beharko 

dituzten esfortzuei jarraikiz. 
A3: Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa mekanikoko eta martxan jartzeko 

eragiketak egitea, betiere erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz 
jardunez. 
EI3.1 Panel fotovoltaikoak ezarritako orientazio eta inklinazioarekin ipintzea. 
EI3.2 Jarraipen-sistemak muntatzea. 
EI3.3 Metatze-sistemak muntatzea. 
EI3.4 Laguntza eolikoko sistemak eta ekipo elektrogeno konbentzionalen sistemak muntatzea. 
EI3.5 Muntaketa mekanikoko teknikak eta prozedurak deskribatzea. 
EI3.6 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipen-
sistemarekin): 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Ekipamenduak eta materialak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
- Panelak eremu geografikoaren eta instalazioaren bestelako eskakizunen araberako inklinazioarekin ipintzea. 
- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta horiek aplikatzen laguntzea. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea ordena- eta garbitasun-egoera ezin hobean uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Muntaketa mekanikorako antolakuntza eta plangintza. 

- Integrazio arkitektonikoa eta urbanistikoa: estetika eta teknika. 
- Materialaren hornikuntza, garraioa eta biltegiratzea  
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazioaren planoetan 

oinarrituta. 
- Elementu mekanikoak antolatzea, muntatzeko. Teknikak. Prozedurak. 
- Ekipamendu eta materialak lekuz aldatzea eta jasotzea. 
- Euspen-egitura: Motak. Materialak. Euskarriak eta ainguraketak (kokapena, ipintzea). 
- Jarraipen-sistemen egitura: Zapata, zutabeak, euskarriak, eragingailuak. 

2.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoetako egituren muntaketa mekanikoa.  
- Muntaketa mekanikoko prozesuetan erabili beharreko teknikak: Torlojutzea, harizkatzea, errematxatzea, 

ainguraketa, euspena, landatzea, mihiztatzea eta soldatzea. 
- Iragazgaizpena: iragazgaizpen-motak eta iragazgaizpena egiteko metodoak. 
- Panel fotovoltaikoen muntaketa: 

• Panel-motak. 
• Euspen-motak. 
• Lapurreten aurkako babesa. 
• Orientazioa eta inklinazioa. 
• Itzalak. 

- Metatze-sistemak: Kokapena. Ipintzea. 
- Laguntza eolikoko sistemak: 

• Zapata. 
• Dorrea. 
• Aerosorgailua. 
• Euskarriak eta euspena. 

- Ekipo elektrogenoarekin laguntzeko sistema: Obra zibila/bankada. Bibrazioen aurkakoak eta euspena. 
- Zuzeneko eguzki-ponpaketa: 26 
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• Motor-/ponpa-azpisistema. DC eta AC motorrak. Ponpak. 
• Potentzia-egokitzapeneko azpisistema. 
• Sorgailu-/motor-/ponpa-akoplamendua. 
• Ponpaketa fotovoltaikoko sistemen ohiko konfigurazioak. 
• Ponpaketa fotovoltaikoko sistema baten dimentsioak (energia hidraulikoaren premiak kalkulatzea) 
• Ur-premiak. 
• Ponpaketa-garaiera hidraulikoa kalkulatzea. 
• Sorgailuaren dimentsioak. 
• Motorraren potentziaren kalkulua. 
• Ponparen dimentsioa. 

 
2.3 prestakuntza-atala 
MUNTAKETA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOA EGUZKI-INSTALAZIO 
FOTOVOLTAIKOETAN 
 
Kodea: UF0153 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, 
eguzki-instalazio fotovoltaikoen instalazioen egitura eta osagaien prestaketari, antolakuntzari eta muntaketa elektriko eta 
elektronikoari dagokienez. Eta LB7 lanbide-burutzapenarekin, aldiz, eguzki-instalazio fotovoltaikoak martxan jartzeari eta 
horien funtzionamendua egiaztatzeari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektrikorako lan-planak sortzea, dagozkien proiektu edota memoria teknikoei 
eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektrikoko prozesuetan erabili beharreko teknikak deskribatzea: 
eraikitzea, bridatzea, mihiztatzea eta konexioak eta doikuntzak egitea. 
EI1.2 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektriko eta elektronikoko prozesuetan erabili beharreko material eta 
erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektriko eta elektronikoko eragiketen fase bakoitzean esku hartzen 
duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Muntaketa elektriko eta elektronikoa optimizatzea, segurtasunari, denbora-funtzionalitateari eta -ekonomiari, 
baliabideei eta kostuari dagokienez. 
EI1.5 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektrikoko lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak 
irudikatzea, horien mailara egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Eguzki-instalazio fotovoltaiko aurrefabrikatu batean muntaketa elektriko eta elektronikoaren sekuentzia ezartzea 
planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozesua optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta 
denborari dagokienez. 
EI1.7 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipen-
sistemarekin): 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa elektrikorako teknikak definitzea. 

EI1.8 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 350 Ah-ko gutxieneko gaitasuna, 250 W-eko gutxieneko potentzia 
eolikoa eta ekipo elektrogenoa dituen eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeko eskuliburuetan behar 
bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean (laguntza-sistemarekin): 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 

27 - Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
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- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa elektrikorako teknikak definitzea. 
A2: Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa elektrikoko eta martxan jartzeko 
eragiketak egitea, betiere erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Kanalizazioak eta eroaleak muntatzeko eta konektatzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak eta bestelako elementu elektriko eta 
elektronikoak muntatzeko eta konektatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen panelen, metatze-sistemen eta laguntza-sistemen elementu elektrikoak 
prestatzea, ipintzea eta konektatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz dagozkien ekipamendu eta erremintekin jardunez. 
EI2.4 Eguzki-instalazio fotovoltaikoak martxan jartzeko eragiketak deskribatzea. 
EI2.5 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko batean (jarraipen-
sistemarekin): 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Ekipamenduak eta materialak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
- Kaxa elektrikoak eta beharrezko kanalizazioak eta eroaleak muntatzea, behe-tentsioko erregelamendu 

elektroteknikoari eta aplikatu beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 
- Sarerako konexioa behar bezala egin dela egiaztatzea. 
- Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
- Muntaketaren ondoren lan-ingurunea ordena- eta garbitasun-egoera ezin hobean uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

EI2.6 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 350 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 250 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko eta ekipo elektrogeno bidezko laguntza duen eta dagozkion instalazio-planoetan eta 
zerbitzuak jartzeko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean 
(laguntza-sistemarekin): 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Ekipamenduak eta materialak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
- Kaxa elektrikoak eta beharrezko kanalizazioak eta eroaleak muntatzea, behe-tentsioko erregelamendu 

elektroteknikoari eta aplikatu beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 
- Sarerako konexioa behar bezala egin dela egiaztatzea. 
- Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea ordena- eta garbitasun-egoera ezin hobean uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Ekipamendu elektriko eta elektronikoen muntaketarako antolakuntza eta plangintza. 

- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazioaren planoetan 
oinarrituta. 

- Ekipamendu elektriko eta elektronikoen muntaketaren antolakuntza. Teknikak. Prozedurak. 
2.  Ekipamendu elektriko eta elektronikoen muntaketa eguzki-instalazio fotovoltaikoetan. 

- Muntaketa elektrikoko prozesuetan erabili beharreko teknikak: eraikitzea, bridatzea eta konexioak eta doikuntzak 
egitea. 

- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen konexioak eta ekipamendu elektriko eta elektronikoak muntatzea eta konexioak 
egitea: 

• Metatze-sistemak.  
• Laguntza-sistemak: Eolikoak. Ekipo elektrogenoa. 
• Eguzki-ponpaketa duten sistemak. 
• Sare-hartuneak. Lur-zirkuituak. 

- Eguzki-panelak muntatzea eta konexioak egitea: Taldekatze- eta konexio-sistemak. 
- Monitorizazio-zirkuitu eta -ekipamenduak eta eguzki-jarraipenerako sistema automatikoa muntatzea eta 

konektatzea. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen azpisistema guztien arteko konexioa. 
- Maniobra, babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak muntatzea eta konektatzea. 
- Hodi eta kableen kanalizazioen muntaketa. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoak abiaraztea. 
- Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF0837_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0837_2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoak mantentzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen funtzionamendu orokorra aztertzea, mantentze-lanei buruzko plana garatzeko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio fotovoltaiko baten funtzionamendua deskribatzea, 
eta sarearen atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Eguzki-instalazio fotovoltaiko baten planoan, mantentze-programa jakin batean oinarritutako prebentziozko 
mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI1.3 Instalazio jakin baterako, instalazio horren puntu erabakigarrietan gerta daitezkeen matxurek izan ditzaketen 
ondorioak arrazoitzea. 
EI1.4 Sarera konektatuta dagoen, 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen eta instalazioaren plano eta 
martxan jartzeari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio 
fotovoltaiko batean (jarraipen-sistemarekin): 

- Mantentze-lanetarako jardun-programa orokorra garatzea. 
- Egin beharreko eragiketa-motak zehaztea. 
- Egin beharreko eragiketen aldizkakotasuna zehaztea. 
- Esku-hartze bakoitzerako denborak zehaztea. 
- Eragiketetan esku hartzen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea. 

EI1.5 250 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 500 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 100 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko bidezko laguntza duen eta dagozkion instalazio-planoetan eta martxan jartzeari eta 
mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean: 

- Mantentze-lanetarako jardun-programa orokorra garatzea. 
- Egin beharreko eragiketa-motak zehaztea. 
- Egin beharreko eragiketen aldizkakotasuna zehaztea. 
- Esku-hartze bakoitzerako denborak zehaztea. 
- Eragiketetan esku hartzen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea. 

A2: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanekin lotutako prebentziorako, segurtasunerako eta ingurumen-babeserako 
arauak —sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 

EI2.1 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan egon ohi diren lanbide-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI2.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuei aurre egiteko, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barnean hartuta. 
EI2.3 Ingurumen-babeserako eskakizunak —eguzki-instalazio fotovoltaikoetako metatze-sistemen mantentze-eragiketen 
ondoriozkoak— identifikatzea. 
EI2.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI2.5 Segurtasun-araudiaren barnean, eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanekin lotuta dauden alderdiak 
zehaztea. 
EI2.6 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan sor daitezkeen larrialdien aurka jarduteko protokoloak 
deskribatzea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanen ondorioz gerta litezkeen istripuen kasu bakoitzean aplikatu 
beharreko lehen laguntzako eta istripua izan duten pertsonak lekualdatzeko eskakizunak deskribatzea. 

A3: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen prebentziozko mantentze-eragiketak egitea, betiere instalazioaren mantentze-lanei 
buruzko planean bildutako prozedurei eta espezifikazioei jarraikiz. 

EI3.1 Jardunaren irismena eta konplexutasuna aurreikustea, hornikuntza- edo sorkuntza-faltak erabiltzaileengan izan 
ditzakeen ondorioak zehaztuta eta lana ondorio horiek minimizatzeko antolatuta. 
EI3.2 Prebentziozko mantentze-lanak egiteko behar diren materialak, ekipamenduak eta erremintak kudeatzea, 
prestatzea eta erabiltzea. 29 
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EI3.3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen paneletan, jarraipen-sistemetan, metatze-sistemetan, laguntza eolikoko eta ekipo 
elektrogeno konbentzionaletako sistemetan eta bestelako ekipamendu eta osagaietan prebentziozko mantentze-
eragiketak egitea beharrezkoa dela arrazoitzea, betiere ezarritako metodo bati jarraikiz. 
EI3.4 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen ekipamendu eta osagaietan egin beharreko prebentziozko mantentze-eragiketa 
bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.5 250 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 500 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 100 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko bidezko laguntza duen eta dagozkion instalazio-planoetan eta martxan jartzeari eta 
mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen sarera konektatutako eguzki-instalazio 
fotovoltaiko batean (laguntza-sistemarekin): 

- Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
- Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera, eta 

dagozkion laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatzea. 
- Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Panelei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen egoera 

egiaztatzeko eragiketak egitea. 
- Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
- Orientazio- eta jarraipen-azpisistemen egoera egiaztatzea 
- Instalazioaren aldagai nagusiak egiaztatzea eta lortutako neurriak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 

alderatzea, errendimendua efizientzia-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, instalazioaren 
funtzionamendua ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatzea. 

- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 
mantentzea. 

- Jardun-txostena betetzea. 
EI3.6 250 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 500 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 100 W-eko gutxieneko 
potentziako sistema eoliko bidezko laguntza duen eta dagozkion instalazio-planoetan eta martxan jartzeari eta 
mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu batean 
(laguntza-sistemarekin): 

- Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
-  Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera, eta 

dagozkion laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatzea. 
- Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Panelei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen egoera 

egiaztatzeko eragiketak egitea. 
- Likido elektrolitikoaren egoera, dentsitatea eta maila, terminalen eta horien konexioaren egoera eta metatze-

sistemen koipeztatzea egiaztatzea. 
- Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
- Erregulagailuaren eta inbertsorearen egoera egiaztatzea. 
- Laguntza eolikoko eta ekipo elektrogeno konbentzionaletako azpisistemen egoera egiaztatzea. 
- Instalazioaren aldagai nagusiak egiaztatzea eta lortutako neurriak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 

alderatzea, errendimendua efizientzia-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, instalazioaren 
funtzionamendua ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatzea. 

- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 
mantentzea. 

- Jardun-txostena betetzea. 
A4: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-eragiketa zuzentzailek egitea, ezarritako prozeduren arabera, lehengo 
funtzionamendu-egoerara itzularazteko, betiere ezarritako parametroen barnean. 

EI4.1 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetan maiztasun handiz gertatu ohi diren matxurak diagnostikatzea, matxura horien 
kausa eta sisteman izan ditzaketen ondorioak zehaztuta. 
EI4.2 Instalazioen ekipamendu eta osagaietan egin beharreko mantentze-eragiketa zuzentzaile bakoitzeko prozedurak 
deskribatzea. 
EI4.3 Mantentze-eragiketa zuzentzaileetan erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak deskribatzea eta horien 
erabilera- eta kontserbazio-modua arrazoitzea. 
EI4.4 Eguzki-instalazio fotovoltaiko akastunen kasu praktiko batean edo gehiagotan: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 

dagozkion laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea, zirkuitua edo osagaia isolatuz beharrezkoa izanez gero. 
- Elementu akastuna ordeztea. 30 
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- Sistema konektatzea. 
- Sistemaren funtzionamendua egiaztatzea, ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatuz. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 

mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
Edukiak: 
1.  Lanbide-arriskuen prebentzioa eta segurtasuna eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan. 

- Segurtasun-planak instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan. 
- Instalazio termikoen mantentze-lanen esparruko lanbide-arriskuen prebentzioa. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. 
- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
- Larrialdiak. Ebakuazioa. Lehen laguntzak. 
- Segurtasun-seinaleztapena. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

2.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen prebentziozko mantentze-lanak 
- Instalazio isolatuetan eta sarera konektatutako instalazioetan gertatutako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren 

metodoak eta teknikak. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Parametroak kontsigna-balioetara egokitzea eta egiaztatzea (erradiazioak, tenperaturak, magnitude elektrikoen 

parametroak eta abar). 
- Instalazio fotovoltaikoen mantentze-programak. Eskuliburuak. Proiektuak. 
- Matxura kritiko ohikoenak: Kausak eta konponbideak. 
- Instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanetan aplikatu beharreko araudia. Behe-tentsioko erregelamendua. 
- Prebentziozko mantentze-lanen programa. Prebentzio-planak egitea 
- Energia kudeatzeko programa. Produkzio eta kontsumoen jarraipena. 
- Errendimenduen ebaluazioa. 
- Instalazioen mantentze-lanetako eragiketa mekanikoak. 
- Zirkuitu elektrikoen mantentze-eragiketa elektrikoak. 
- Ohiko ekipamendu eta erremintak. 
- Kolektoreak, metagailuak eta instalazioen bestelako elementuak garbitzeko prozedurak. 

3.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lan zuzentzaileak 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Instalazio isolatuetan eta sarera konektatutako instalazioetan gertatutako matxurak lokalizatzeko erabiltzen diren 

metodoak eta teknikak. 
- Instalazioen osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
- Elementu mekaniko elektriko eta elektronikoak desmuntatzea eta konpontzea edota ordezkatzea. 

4. Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanen kalitatea. 
- Mantentze-lanen kalitatea. Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 
- Mantentze-eragiketen hobekuntzan aplikatutako kalitate-erremintak. 
- Kalitatearen dokumentazio teknikoa. 
- Kontrol-txostenak eta -parteak. 
- Mantentze-lanei buruzko eskuliburua. 

 
 
 
4. prestakuntza-modulua:  

4 EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN MUNTAKETAREKIN ETA 
MANTENTZE-LANEKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0032 
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Iraupena: 120 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: 750 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa duen, sarera konektatuta dagoen eta jarraipena duen eguzki-instalazio 
fotovoltaiko baten proiektu eta memoria teknikoak interpretatzea eta egiturak muntatzeko eragiketetan, muntaketa 
mekanikoan, muntaketa elektrikoan eta mantentze-eragiketetan laguntzea. 

EI1.1 Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI1.2 Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: panelak, euskarriak eta ainguraketak, 
jarraipen-sistema, inbertsoreak eta neurketa- eta babes-aparatuak. 
EI1.3 Instalazioaren funtzionamendu elektrikoa eta egitura eta instalazioa osatzen duten atalen osaera deskribatzea. 
EI1.4 Osagaien kokapena zuinkatzea eta markatzea. 
EI1.5 Langunea seinaleztatzea. 
EI1.6 Eguzki-instalazio fotovoltaikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 
lotzea. 
EI1.7 Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
EI1.8 Euskarriak eta egiturak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
EI1.9 Markaketa (lekuan bertan) eta instalazioaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
EI1.10 Panelen eta jarraipen-sistemen euskarriak eta ainguraketak ipintzea, aurreikuspenen arabera jasan beharko 
dituzten esfortzuei jarraikiz. 
EI1.11 Panelak eremu geografikoaren eta instalazioaren bestelako eskakizunen araberako inklinazioarekin ipintzea. 
EI1.12 Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
EI1.13 Kaxa elektrikoen eta beharrezko kanalizazioen eta eroaleen muntaketan laguntzea, behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoari eta aplikatu beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 
EI1.14 Sarerako konexioa behar bezala egin dela zaintzea. 
EI1.15 Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
EI1.16 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
EI1.17 Prebentziozko mantentze-eragiketak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea. 
EI1.18 Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
EI1.19 Panelei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen egoera 
egiaztatzeko eragiketak egitea. 
EI1.20 Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
EI1.21 Orientazio- eta jarraipen-azpisistemen egoera egiaztatzea 
EI1.22 Instalazioaren aldagai nagusiak egiaztatzea eta lorturiko neurriak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 
alderatzea, errendimendua efizientzia-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, instalazioaren funtzionamendua 
ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatzea. 
EI1.23 Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzeko eta lan egiteko moduan 
mantentzeko lanetan parte hartzea. 
EI1.24 Jardun-txostena betetzea. 

A2: 250 W-eko gutxieneko potentzia fotovoltaikoa, 500 Ah-ko gutxieneko gaitasuna eta 100 W-eko gutxieneko potentziako 
sistema eoliko eta ekipo elektrogeno bidezko laguntza duen eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten proiektu eta memoria 
teknikoak interpretatzea eta egiturak muntatzeko eragiketetan, muntaketa mekanikoan, muntaketa elektrikoan eta 
mantentze-eragiketetan laguntzea. 

EI2.1 Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI2.2 Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: panelak, euskarriak eta ainguraketak, 
metagailuak, aerosorgailu txikiak, ekipo elektrogeno konbentzionalak eta neurketa- eta babes-aparatuak. 
EI2.3 Instalazioaren funtzionamendu elektrikoa deskribatzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten atalen funtzioa, 
egitura eta osaera deskribatzea. 
EI2.4 Osagaien kokapena zuinkatzea eta markatzea. 
EI2.5 Langunea seinaleztatzea. 
EI2.6 Eguzki-instalazio fotovoltaikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 
lotzea. 
EI2.7 Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
EI2.8 Euskarriak eta egiturak lekuz aldatzea eta egin beharreko lanaren arabera dagokien lekuan kokatzea. 
EI2.9 Energia-laguntzako sistema bat instalatzeko lanean parte hartzea, instalazio horren eskakizunak beteta. 
EI2.10 Panelak eremu geografikoaren eta instalazioaren bestelako eskakizunen araberako inklinazioarekin ipintzea. 
EI2.11 Metatze-sistema bat instalatzeko lanean laguntzea, eskakizunei jarraikiz. 

32 EI2.12 Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
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EI2.13 Kaxa elektrikoen eta beharrezko kanalizazioen eta eroaleen muntaketan laguntzea, behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoari eta aplikatu beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 
EI2.14 Instalazioa martxan jartzeko lanean parte hartzea. 
EI2.15 Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
EI.2.16 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
EI.2.17 Prebentziozko mantentze-eragiketak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea. 
EI2.18 Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
EI2.19 Panelei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen egoera 
egiaztatzeko eragiketak egitea. 
EI2.20 Likido elektrolitikoaren mailaren egoera, terminalen eta horien konexioaren egoera eta metatze-sistemen 
koipeztatzea egiaztatzea. 
EI2.21 Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
EI2.22 Laguntza eolikoko eta ekipo elektrogeno konbentzionaletako azpisistemen egoera egiaztatzea. 
EI2.23 Instalazioaren aldagai nagusiak egiaztatzea eta lortutako neurriak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 
alderatzea, errendimendua efizientzia-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, instalazioaren funtzionamendua 
ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatzea. 
EI2.24 Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzeko eta lan egiteko moduan 
mantentzeko lanetan parte hartzea. 
EI2.25 Jardun-txostena betetzea. 

A3: Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-eragiketa zuzentzaileetan laguntzea, ezarritako prozeduren arabera, lehengo 
funtzionamendu-egoerara itzularazteko, betiere ezarritako parametroen barnean. 

EI3.1 Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
EI3.2 Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion 
laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
EI3.3 Konponketa-prozeduran parte hartzea, eta beharrezkoa bada, zirkuitua edo osagaia isolatzea. 
EI3.4 Elementu akastunak ordezkatzea. 
EI3.5 Sistemaren konexioa zaintzea. 
EI3.6 Sistemaren funtzionamendua egiaztatzea, ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatuz. 
EI3.7 Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzeko eta lan egiteko moduan mantentzeko 
lanetan laguntzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian 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 egoki daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoak —sarera konektatutakoak eta isolatuak— zuinkatzeko proiektuak, 
memoria teknikoak eta eragiketak. 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: panelak, euskarriak eta ainguraketak, 

metagailuak, aerosorgailu txikiak, ekipo elektrogeno konbentzionalak, jarraipen-sistema, inbertsoreak eta neurketa- 
eta babes-aparatuak. 

- Instalazioaren funtzionamendu elektrikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten atalen funtzioa, 
egitura eta osaera deskribatzea. 

- Osagaien zuinketako eta kokapenaren markaketako eragiketak. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 

lotzea. 
2.  Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio fotovoltaikoen egiturak muntatzea. 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Euskarriak eta egiturak lekuz aldatzea. 
- Markaketa (lekuan bertan) eta instalazioaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
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- Panelen eta jarraipen-sistemen euskarriak eta ainguraketak ipintzea, aurreikuspenen arabera jasan beharko 
dituzten esfortzuei jarraikiz. 

- Erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiltzea eta segurtasun-arauei jarraitzea. 
3.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen —sarera konektatutakoen eta isolatuen— muntaketa mekanikoa, 
muntaketa elektrikoa eta martxan jartzea. 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Panelak eremu geografikoaren araberako inklinazioarekin ipintzea. 
- Energia-laguntzako sistema bat instalatzea, horren eskakizunak betez. 
- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
- Kaxa elektrikoak, kanalizazioak eta eroaleak muntatzea. 
- Metatze-sistema instalatzea. 
- Instalazioa martxan jartzea eta sarera konektatzea. 
- Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
- Erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiltzea eta segurtasun-arauei jarraitzea. 

4.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen —sarera konektatutakoen eta isolatuen— prebentziozko mantentze-
lanak. 

- Prebentziozko mantentze-eragiketak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea. 
- Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Panelei dagokienez, garbitzeko, borneak estutzeko eta lurrerako konexioaren eta babes-diodoen egoera 

egiaztatzeko eragiketak. 
- Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
- Orientazio- eta jarraipen-azpisistemen egoera egiaztatzea 
- Instalazioaren aldagai nagusiak egiaztatzea eta lortutako neurriak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 

alderatzea. 
- Likido elektrolitikoaren maila, terminalen eta horien konexioaren egoera eta metatze-sistemen koipeztatzea 

egiaztatzea. 
- Erregulagailuaren eta inbertsorearen egoera egiaztatzea. 
- Laguntza eolikoko eta ekipo elektrogenoetako azpisistemak egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

5.  Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Konponketa-prozedurak. 
- Zirkuitu eta osagaien isolamenduak. 
- Elementu akastunak ordezkatzea. 
- Sistemaren funtzionamendua egiaztatzea, ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatuz. 
- Mantentze-prozesuetan erabilitako ekipamendu eta erremintak berrikustea eta mantentzea. 
- Jardun-txostenak egitea. 

6.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren 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 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF0835_2: Eguzki-instalazio 
fotovoltaikoen zuinketa 

• Fisikan Lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 

1 urte 
Nahitaezkoa 
titulazioaren 

baldintza 

MF0836_2: Eguzki-instalazio 
fotovoltaikoen muntaketa 

• Fisikan Lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Goi-mailako teknikaria instalazioetan 
• Elektroteknikoak 
• Energia eta uraren lanbide-arloko 

(fotovoltaikoa) 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0837_2: Eguzki-instalazio 
fotovoltaikoen mantentze-
lanak. 

• Fisikan Lizentziaduna. 

• Goi-mailako ingeniaritza. 

• Ingeniaritza teknikoa. 

• Goi-mailako teknikaria instalazioetan. 

• Elektroteknikoak 

Energia eta uraren lanbide-arloko (fotovoltaikoa) 3. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiria.  

1 urte 3 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 gainera Hezkuntza 
Ministerioak, edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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Eguzki-instalazio fotovoltaikoen  
muntaketa eta mantentze-lanak 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Kudeaketa-gela 45 60 

Energia fotovoltaikoko lantegia 100 100 

Instalazio fotovoltaikoetarako 
kanpo-azalera, hegoaldera 
orientatua. 

100 100 

Biltegia 50 50 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 
Kudeaketa-gela X  X 

Energia fotovoltaikoko lantegia X X X 

Instalazio fotovoltaikoetarako 
kanpo-azalera, hegoaldera 
orientatua. 

X X X 

Biltegia X X X 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Orri birakaria edo arbel digitala 
- Ikasgelako materiala. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
- Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
- Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan egiteko eragiketak 

automatizatzeko berariazko softwarea. 

Energia fotovoltaikoko lantegia 

Ekipamenduak eta materiala: 
- Panel fotovoltaikoak (monokristalinoak, polikristalinoak, amorfoak). 
- Inbertsoreak eta bihurgailuak: KZ/KA eta KZ/KZ. 
- Egitura-euskarri finkoak; egitura-euskarri bakoitzean 1.200 W-era 

bitarteko potentzia duten panelak jarri ahal izango dira. 
- Jarraitzailea duten egitura-euskarriak (2 ardatz); egitura-euskarri 

bakoitzean 1.600 W-era bitarteko potentzia duten panelak jarri 
ahal izango dira. 

- Hainbat motatako metagailuak. 
-  Iman iraunkorren dinamoak (800 W gehienez). 
- Eszitazio-dinamoak (800 W gehienez). 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Harilkatze bikoitzeko sorgailu asinkronoak (1,5 kVA gehienez). 
- Errotore harilkatuko sorgailu sinkronoak, 1,5 kVA gehienez. 
- Iman iraunkorreko sorgailu sinkronoak (1,5 kVA gehienez). 
- Korronte zuzeneko motor elektrikoak, eszitazio bereiziarekin (1,5 

kW gehienez). 
- Korronte alternoko motor elektrikoak, asinkronoak eta urtxintxa-

kaiolakoak (1,5 kW gehienez). 
- Korronte alternoko motor elektrikoak, asinkoronoak errotore 

harilkatuarekin, 1,5 kW gehienez. 
- Transformadore monofasikoak, 380/220 V, 300 VA, gehienez. 
- Transformadore trifasikoak, 380/220 V, 1 kVA, gehienez. 
- Neurketa-armairu elektrikoak, energia elektriko 

aktibo/erreaktiboaren kontagailuekin. 
- Taldea, KA motorra — zuzeneko eguzki-ponpaketarako ponpa. 

0,7 kW. 
- Taldea, KZ motorra zuzeneko eguzki-ponpaketarako ponpa. 
- Emaria: 13,5 litro orduko, 24 Vkz. 
- Aerosorgailu txikiak. 800 W gehienez. 
- Mastak, aerosorgailuei eusteko, gehienez, 5 m-ko garaiera. 
- Ekipo elektrogenoa, 2,5 kW gehienez. 
- Lan-bankuak. 
- Guraize-eskailerak, 3 m-ko garaiera. 
Neurketa-ekipamenduak 
- Bateria-egiaztagailua. 
- Azido-dentsimetroa 
- Ibilbide-anemometroa 
- Iparrorratza 
- Takometroa. 
- Termometroa 
- Telurometroa 
- Isolamendu-neurgailua Ihes-korrontearen neurgailua 
- Potentziaren, tentsioaren, intentsitatearen, potentzia-faktorearen 

eta harmonikoen analizagailua. 
- Luxometroa 
- Erradiazio-neurgailua 
- Fasimetroa 
- Maiztasun-neurgailua 
- Polimetroak 
- Watimetroa 
- Datalogerra 
- Pintza anperimetrikoak 
- Ekipamendu topografiko osoa 
Erremintak eta lanabesak 
- Zutabe-zulagailua 
- Esmerila 
- Zulagailu elektriko eramangarriak 
- Soldagailu elektrikoak 
- Erreminta-kutxak, elektrizitaterako oinarrizko erremintekin. 
- Altzairuzko hodiak tolestekoa 
- Errematxagailua 
- Sopleteak 
- Nibelak 
- Altzairuzko hodiak hariztatzeko makina 
- Polea. 
- Polipastoak 
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Eguzki-instalazio fotovoltaikoen  
muntaketa eta mantentze-lanak 

Babes-ekipamenduak 
- Arnes integrala, eslingarekin eta xurgatzeko sistemarekin 
- Segurtasun-soka, energia xurgatzekoarekin 
- Noranzko biko jaitsigailu automatikoa 
- Ez erortzekoak 
- Segurtasun-kaskoak, kokospekoarekin 
- Segurtasun-eskularruak. 
- Pertika, tentsio-gabeziaren adierazlearekin  
- Mosketoia 

Instalazio fotovoltaikoetarako kanpo-azalera, 
hegoaldera orientatua 

Instalazio fotovoltaikoak: 
- Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoa, egitura 

finkoarekin. 1.500 W. 
- Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaikoa, jarraipen-

sistemarekin. 1.500 W. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatua, sistema eoliko eta ekipo 

elektrogeno bidezko laguntza-sistemarekin, 1.500 Wp 
- Farol fotovoltaikoa. 300 W 

Biltegia - Apalak 
 

 
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 lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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