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IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
ENAE0208 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia berriztagarriak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA190_2 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa eta mantentze-lanak. (2006ko urriaren 27ko 1228/2006 EDa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Eguzki-instalazio termikoak muntatzea, martxan jartzea, erabiltzea eta mantentzea eskatutako kalitate eta segurtasunarekin 
eta indarrean den araudia betez. Jarduera horiek eraikinetako instalazio termikoen instalatzailearen lanbide-txartela duen 
teknikari batek gainbegiratuta egingo dira. (eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua). 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0601_2: Eguzki-instalazio termikoak zuinkatzea. 
 
- UC0602_2: Eguzki-instalazio termikoen kolektoreak, ekipamenduak eta zirkuitu hidraulikoak muntatzea. 
 
- UC0603_2: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak muntatzea. 
 
- UC0604_2: Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta erabiltzea. 
 
- UC0605_2: Eguzki-instalazio termikoak mantentzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera enpresa txiki, ertain eta handi publiko edo pribatuetan garatzen du, eguzki-instalazio termikoen 
muntaketan, ustiaketan eta mantentze-lanetan dihardutenetan, hain zuzen ere, ur bero sanitarioa produzitzeko, 
berokuntza-sistemetan laguntzeko, edo beste hainbat erabileratarako. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energia-sektorean kokatzen da, energia berriztagarrien azpisektorean, eguzki-instalazio termikoen muntaketa, 
ustiaketa eta mantentze-lanak egiten dituzten produkzio-jardueretan, hain zuzen ere, ur bero sanitarioa produzitzeko, 
berokuntza-sistemetan laguntzeko, edo beste hainbat erabileratarako. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
3023.025.5 Energia alternatiboen sistemen teknikaria. 
7220.009.2 Hodi bidezko eguzki-energiaren instalatzailea. 
7299.001.6 Eguzki-energiako plaken muntatzailea. 
7299.001.6 Eguzki-instalazio termikoen muntatzailea. 
7621.027.1 Eguzki-energia termikoko sistemen instalatzailea. 
Eguzki-instalazio termikoen mantentzailea 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0601_2 
Eguzki-instalazio termikoen zuinketa. 90   

UF0189: Prebentzioa eta segurtasuna 
eguzki-instalazio termikoen muntaketa 
mekaniko eta hidraulikoan. 

30 
MF0602_2 
 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa 
mekanikoa eta hidraulikoa 

120 
UF0190: Eguzki-instalazio termikoen 
antolakuntza eta muntaketa mekanikoa 
eta hidraulikoa 

90 

MF0603_2 
Eguzki-instalazio termikoen muntaketa 
elektrikoa. 

90   

MF0604_2 
Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea 
eta erabiltzea. 

60 
  

MF0605_2 
Eguzki-instalazio termikoen mantentze-
lanak. 

60 
  

MP0043 
 Eguzki-instalazio termikoen muntaketarekin 
eta mantentze-lanekin lotutako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

160 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 580  
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1. gaitasun-atala:  
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOAK ZUINKATZEA 

 
1 

Kodea: UC0601_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoetan kolektoreak eta zirkuitu hidraulikoak zuinkatzea, proiektu edo memoria tekniko batean 
oinarrituta, horien muntaketa egiteko. 

BI1.1 Instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz 
BI1.2 Muntaketaren edo instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI1.3 Instalazioaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen disfuntzioa zehaztu egiten da, eta 
bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI1.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI1.5 Instalazioaren muntaketa hidrauliko eta mekanikorako beharrezkoak diren eskema osagarriak eskatzen diren 
kasuetan egiten dira. 
BI1.6 Kolektoreen, hodien eta osagarrien markaketa tokian bertan egiten da, instalazio-proiektuan oinarrituta eta 
lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, horien behar bezalako muntaketa ahalbidetzeko. 
BI1.7 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera egiten da. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoen instalazioak zuinkatzea, proiektu edo memoria tekniko batean oinarrituta, horien 
muntaketa egiteko. 

BI2.1 Instalazio elektrikoa dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI2.2 Muntaketaren edo instalazioaren osagai elektrikoak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI2.3 Instalazio elektrikoaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen disfuntzioa zehaztu 
egiten da, eta bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI2.4 Osagai elektrikoen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak muntatu aurretik 
zehazten dira. 
BI2.5 Instalazioaren muntaketa elektrikorako beharrezkoak diren eskema osagarriak eskatzen diren kasuetan 
egiten dira. 
BI2.6 Termostatoen, presostatoen, zunden, kolektoreen, erresistentzien, motorren, ponpen, zirkuladoreen, 
kanalizazioen, eroaleen, elektrobalbulen, neurketa-ekipamenduen, kontrol-ekipamenduen eta bestelako osagai 
elektrikoen kokapenaren markaketa lurrean bertan egiten da, instalazio-proiektuan oinarrituta eta lekuaren 
ezaugarriak kontuan hartuta, horien behar bezalako muntaketa ahalbidetzeko. 
BI2.7 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera egiten da. 

LB3: Dauden instalazio termikoen berritzean eguzki-instalazio termikoak txertatzeko lanak zuinkatzea, proiektu edo 
memoria tekniko batean oinarrituta. 

BI3.1 Berritu beharreko instalazio termiko mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta 
identifikatzen da, ezaugarri funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI3.2 Lehendik dagoen instalazioaren osagaiak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak dagozkion plano 
eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI3.3 Egin beharreko berritzeko edo aldatzeko jarduna eta esku hartzeko sekuentzia dauden instalazioen 
berritzean eguzki-instalazio termikoak txertatzeko proiektuetako plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta 
ezartzen dira, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez prozesua optimizatuz. 
BI3.4 Instalazio termikoen berritzea zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak eskatzen 
diren kasuetan egiten dira. 
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BI3.5 Dauden instalazio termikoetan aldatu edo gehitu beharreko osagai eta osagarrien kokapena, zuinketa eta 
markaketa lurrean bertan egiten da, instalazio-proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, 
horien behar bezalako muntaketa ahalbidetzeko. 
BI3.6 Berritzeak eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera 
egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala. Softwarea. Eguzki-ibilbideen mapa, iparrorratza eta GPSa. Markaketa-
lanabesak. Seinaleztatzeko materiala. Segurtasun-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoak, interpretatuak eta zuinkatuak. Zuinkatutako eguzki-instalazio termikoen 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; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; UNE arauak, eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua, segurtasun-
erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN KOLEKTOREAK, EKIPAMENDUAK 
ETA ZIRKUITU HIDRAULIKOAK MUNTATZEA 

 
Kodea: UC0602_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoen kolektore, ekipamendu eta zirkuitu hidraulikoen muntaketa prestatzea eta antolatzea, 
dagokion muntaketa-proiektuari eta -programari jarraiki 

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-sistema 
termikora egokituz 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) eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan 
hartuta koordinatzen dira. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoen kolektore, ekipamendu eta zirkuitu hidraulikoen 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 Lanbide-arriskuak identifikatzen, ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala badagokio, eguzki-instalazio 
termikoaren muntaketan segurtasun-planaren ardura duen pertsonari jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.2 Ingurumena babesteko eskakizunak dagokien dokumentazioan identifikatzen dira, eta kontuan hartu behar 
dira instalazioa egiteko lanetan aplikatzeko. 
BI2.3 Muntaketaren ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian hautatzen eta erabiltzen 
dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.4 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.5 Larrialdi-kasuetan, dagokion egoerara egokitutako jardun-protokoloari jarraitzen zaio. 
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LB3: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-kolektore termikoak muntatzea, 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 Kolektoreen, hodien eta osagarrien euskarriak eta ainguraketa-puntuak proiektuaren espezifikazioen arabera 
kokatzen dira, sarerako aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz. 
BI3.3 Eguzki-kolektoreak distantzia eta inklinazio egokiekin ipintzen dira, espezifikazio teknikoei jarraikiz elkarren 
artean konektatuta egonik. 

LB4: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen zirkuitu hidraulikoak muntatzea, betiere 
araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Hodien eraikitzea proiektuaren arabera eskatutako maldekin, formekin eta gailuekin egiten da, beroa 
garraiatzeko fluidoen zirkulazio egokia ziurtatzeko. 
BI4.2 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motak eta ezaugarriak laneko presio eta tenperaturarekiko 
egokiak direla eta bete beharreko funtzioari erantzuten diotela ziurtatzen da. 
BI4.3 Hodien eta elementuen konexioa soldadura oxiazetilenikoa, soldadura elektrikoa, elektrofusioa edo bestelako 
mihiztatze- eta elkartze-tekniken arabera egiten da, erabilitako material-motaren arabera eta eskatutako 
estankotasuna lortzeko beharrezko lanabes eta erremintak erabiliz. 
BI4.4 Mihiztatutako elementuak eta hodien konexioak bibrazioetatik isolatzen dira tentsio edo esfortzu 
mekanikoetatik babesten dira, aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz. 
BI4.5 Purgagailuen, balbulen, ponpen, zirkuladoreen, metaketa-tangen, hedapen-tangen, trukagailuen, 
erregulazio-elementuen, segurtasun-balbulen eta instalatutako osagarrien kokapenak eta posizioak 
manipulaziorako irisgarriak izatea eta segurtasun-baldintzetan mantentzea ahalbidetzen dute. 
BI4.6 Emari-neurgailuen, presostatoen, maila-zunden eta sistemaren aldagaiak detektatzeko bestelako 
elementuen muntaketa espezifikazio teknikoen arabera egiten da neurtutako magnitudearen adierazpena zuzena 
eta nahasmendurik gabekoa izan dadin. 
BI4.7 Laguntza-instalazio konbentzionalekiko eta instalazio osagarriekiko konexio hidraulikoa proiektuaren eta 
indarreko araudiaren arabera egiten da. 
BI4.8 Osagai hidraulikoen korrosioaren aurkako babesak eta isolamendu termikoa erregelamenduzko aginduen 
arabera egiten dira.  

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, kontagailuak, flexometroa eta 
markaketa-lanabesak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, limak, 
zulatzeko makina, bihurkin elektrikoa, errematxatzeko makina, kurbatzeko makina, hariztatzeko makina, soldadura-
ekipamenduak eta jasotzeko lanabesak. Segurtasun-ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: kolektoreak, trukagailuak, 
hedapen-tangak, metaketa-tangak, ponpak, zirkuladoreak, hodiak, balbulak eta purgagailuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoen kolektoreak, ekipamenduak eta zirkuitu hidraulikoak, instalatuak eta konektatuak. 
Instalazioaren konexio hidraulikoa bestelako laguntza-sistemekin. 
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; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; UNE arauak, eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua, segurtasun-
erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
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3. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ZIRKUITU ETA EKIPAMENDU 
ELEKTRIKOAK MUNTATZEA 

 
Kodea: UC0603_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa prestatzea eta antolatzea, dagokion 
muntaketa-proiektuari eta -programari jarraiki 

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 instalaziora 
egokituz hautatzen dira. 
BI1.3 Osagaiak jasotzean horien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da, prestazio teknikoetara egokitzen ote diren 
zehazten da eta desadostasunak jakinarazten dira. 
BI1.4 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.5 Obran inplikatutako pertsonak eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta koordinatzen dira. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen 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 Lanbide-arriskuak identifikatzen, ebaluatzen eta konpontzen dira, eta hala badagokio, eguzki-instalazio 
termikoaren zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketan segurtasun-planaren ardura duen pertsonari 
jakinarazten zaizkio arrisku horiek. 
BI2.2 Muntatzearen eta martxan jartzearen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian 
hautatzen eta erabiltzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
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 eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak 
muntatzea, betiere araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI3.1 Instalazioaren kanalizazioak, eroale elektrikoak eta detektatzeko elementuak baliabide egokiak erabiliz eta 
beharrezko prozedurak aplikatuz muntatzen dira. 
BI3.2 Kontrol-koadroa eta instalazioaren automatismoak eraikitzeko eta muntatzeko lanak behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoari jarraikiz egiten dira. 
BI3.3 Elementuen arteko eta instalazio termiko osagarriekiko edota laguntza-instalazioekiko konexio elektrikoak 
proiektuari edo indarreko araudiari jarraikiz egiten dira. 
BI3.4 Kontrol-elementuak dagokien dokumentazio teknikoaren eta ezarritako funtzionamendu-baldintzen arabera 
programatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, kontagailuak, flexometroa, 
markaketa-lanabesak, polimetroak eta isolamendu-neurgailua. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza 
finkoak, aliketak, kableei azala kentzeko tresnak, soldagailua, guraizeak, hariztatzeko makina, limak, zulagailua, bihurkin 
elektrikoa. Instalazioen osagaien segurtasun-ekipamenduak: termostatoak, presostatoak, zundak, kolektoreak, 
erresistentziak, motorrak, ponpak, zirkuladoreak, kanalizazioak, eroaleak, elektrobalbulak, neurketa-ekipamenduak, 
kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak, instalatuak eta konektatuak. Instalazioaren konexio 
elektrikoa bestelako laguntza-sistemekin. 
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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; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; UNE arauak, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, segurtasun-
erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOAK MARTXAN JARTZEA ETA 
ERABILTZEA 

 
Kodea: UC0604_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen abiaraztea prestatzea, betiere araututako 
eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI1.1 Eguzki-instalazioaren eta instalazio termiko osagarrien edota laguntza-instalazioen arteko interkonexioa 
proiektuari eta indarreko araudiari jarraikiz ikuskatzen da. 
BI1.2 Zirkuitu hidraulikoen estankotasun- eta presio-probak instalazioaren zirkuitu bakoitzean egiten dira, 
eskatutako arauzko eta segurtasunezko baldintzen arabera. 
BI1.3 Zirkuitu hidraulikoen garbiketa eta desinfekzioa aplikatu beharreko araudiaren arabera egiten dira. 
BI1.4 Zirkuituen behin betiko betetze-lanak dagokien beroa garraiatzeko fluidoarekin egiten dira, betiere agindu 
teknikoei eta indarreko araudiari jarraikiz. 
BI1.5 Zirkuitu elektrikoen eta erregulazio-elementuen arteko konexioak proiektu-aginduen eta -espezifikazioen 
arabera berrikusten dira.  
BI1.6 Elementu hidraulikoen isolamendu termikoari dagokionez, araudia betetzen duela eta agente 
atmosferikoetatiko babesa ziurtatzen duela egiaztatzen da. 
BI1.7 Arauz eskatzen diren proben emaitzari dagokion dokumentazioa behar bezala betetzen da. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko 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 Presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatzen, ebaluatzen eta 
konpontzen dira, eta hala badagokio, segurtasun-planaren ardura duen pertsonari jakinarazten zaizkio arrisku 
horiek. 
BI2.2 Presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu 
egokian hautatzen eta erabiltzen dira, istripurik gerta ez dadin 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. 
BI2.5 Segurtasun-argibideak argi ikusteko moduan ipintzen dira aparatuen eta ekipamenduen ondoan. 

LB3: Plano eta espezifikazio teknikoetan oinarrituta eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta horien 
funtzionamendua egiaztatzea, betiere erregelamenduzko eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Instalazioa martxan jartzeko lanak zirkuitu hidraulikoen estankotasuna egiaztatuz egiten dira, betiere organo 
eskudunaren baimena lortu ondoren. 
BI3.2 Instalazioa martxan jartzeko lanak beroa garraiatzeko fluidoaren zirkulazio egokia egiaztatuta egiten dira. 
BI3.3 Martxan jartzeko lanak egiteko, beroa garraiatzeko fluidoaren zirkulazio egokia eta orekatze hidraulikoa 
egiaztatzen dira, eta baita instalazioak aurreikus daitezkeen dilatazioen aurrean portaera egokia duela egiaztatu 
ere. 
BI3.4 Instalazioa martxan jartzeko lanak egiteko, sistemaren eragintza-, erregulazio- eta kontrol-sistemaren 
funtzionamendua ezin hobea dela egiaztatzen da eta parametroak erreferentziazkoetara —proiektu edo memoria 
teknikoan jasota daudenetara— egokitzen dira. 
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BI3.5 Instalazioaren erabilerari eta oinarrizko mantentzeari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari, baita 
dagozkion eskuliburuak ere. 

LB4: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu primario eta sekundarioen banaketa-sisteman, kontrolatzeko eta erregulatzeko 
osagarri eta elementuetan eragiketa-maniobrak egitea, betiere erregelamenduzko baldintzak betez eta ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Eragiketa-maniobrak egiten dira maneiu-argibideen edota arau, plano eta espezifikazio teknikoetako oharren 
arabera. 
BI4.2 Neurketa, erradiazio, tenperatura, presio, galera, emari eta kontsumoari buruzko datuak ezarritako 
prozedurei jarraikiz lortzen eta erregistratzen dira. 
BI4.3 Instalazioen behar bezalako funtzionamendua ziurtatzeko, erreferentziazko parametroetatik lortutako datuak 
egiaztatzen dira, eta ondoren, datu horiek energia-efizientziarik handiena bilatuz egokitzen dira. 
BI4.4 Kolektoreak estaltzeko eragiketak eta instalazioa gainberotzeen aurka babesteko bestelako eragiketak 
ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, kontagailuak, polimetroa, 
isolamendu-neurgailua, dentsimetroa eta pH-neurgailua. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, 
aliketak, kableei azala kentzeko tresnak, soldagailua, guraizeak, hariztatzeko makina, limak, zulagailua, bihurkin 
elektrikoa eta karga-ponpa tangarekin. 
Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: termostatoak, presostatoak, zundak, 
kolektoreak, trukagailuak, hedapen-tangak, metaketa-tangak, hodiak, balbulak, purgagailuak, erresistentziak, motorrak, 
ponpak, zirkuladoreak, kanalizazioak, eroaleak, elektrobalbulak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoak, egiaztatuak eta funtzionamendu ezin hobean daudenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; presio-probetarako prozedurak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-
eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; UNE arauak, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, 
segurtasun-erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
 
 
 
 
 
5. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOAK MANTENTZEA 

 
Kodea: UC0605_2 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanak prestatzea eta antolatzea, esku hartzeko ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

BI1.1 Mantentze-lanen eraginpeko ekipamendu eta instalazioen plano eta espezifikazio teknikoak interpretatzen 
dira egin behar den jarduna argitasun eta zehaztasunez ezagutzeko eta mantentze-lanetarako esku-hartzeen 
sekuentzia ezartzeko, betiere prozesua segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez optimizatuz. 
BI1.2 Beharrezko materialak eta bestelako baliabide teknikoak egin beharreko jardunera behar bezala egokitutako 
moduan hautatzen dira. 
BI1.3 Lan-eremua jardunaren berezko baldintzen arabera eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz prestatzen da. 
BI1.4 Eguzki-instalazioan inplikatutako pertsonak eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta 
koordinatzen dira. 
BI1.5 Bezero edo erabiltzaileari egin beharreko konpontze-prozesutik berari dagozkion alderdi garrantzitsuenak 
jakinarazten zaizkio. 15 
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LB2: Eguzki-instalazio termikoen 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 
termikoen 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, gorabeherarik gerta ez dadin 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 termikoen prebentziozko mantentze-
eragiketak egitea, behar bezala funtziona dezaten, betiere araututako eskakizunak betez eta ezarritako kalitate- eta 
segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Garbiketaren egoera, gainazal-akabera, kolektoreen isolamendua eta estankotasuna, zirkuitu primarioan 
dagoen izotz-kontrakoaren kontzentrazioa eta bertako aire-presentzia eta presioa erregelamenduzko 
aldizkakotasunez egiaztatzen da. 
BI3.2 Legionelosia kontrolatzeko prebentziozko mantentze-eragiketak aplikatu beharreko araudiari jarraikiz egiten 
dira. 
BI3.3 Hodiak, purgagailuak, balbulak, zundak, kontrol-elementuak eta instalazioaren bestelako osagaiak 
berrikusten dira, beren egoera egiaztatuz, eta hala badagokio, ordezkatzen dira, ezarritako prozedurei eta 
eskatutako segurtasun-baldintzei jarraikiz. 
BI3.4 Energia-kontsumoei jarraipena egiteko eta ekipamendu sortzaileen errendimendua ebaluatzeko eragiketak 
erregelamenduzko aginduen arabera egiten dira. 
BI3.5 Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzak dagokien txostenean jasotzen dira, eta baita mantentze-
lanen liburuan edota ziurtagirian txertatu ere.  
BI3.6 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak berrikusi eta eragiketa-egoera perfektuan eduki behar dira. 

LB4: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa zuzentzaileak 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 
modu egokian 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 Instalazioaren funtzionalitatea ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin 
lehengoratzen da. 
BI4.5 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira, mantentze-eragiketen 
erregistroen historikoa eguneratzeko. 
BI4.6 Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko liburua edota eskuliburua eguneratzen da, eta egin behar dituen 
oinarrizko eragiketen eta kontrolen berri ematen zaio bezeroari. 

LB5: Eguzki-instalazio termikoen osagaiak konpontzeko eragiketak egitea, jardun-prozesua ezarriz, erabilera-
eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI5.1 Hondatutako elementuak aztertu egiten dira, kaltetutako edo matxuratutako zatiak identifikatuz. 
BI5.2 Hodietan eta hodien loturetan eta osagarrietan gertatutako ihesak soldadura oxiazetileniko edo elektrikoaren 
bitartez edota materialera egokitutako bestelako tekniken bitartez konpontzen dira. 
BI5.3 Balbulak, ponpak eta instalazioaren bestelako osagaiak desmuntatzen dira eta hondatutako zatiak 
konpontzen dira. 
BI5.4 Konpondutako atalen proba funtzionalak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira.  
BI5.5 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira, aurrekontuen kudeaketan 
laguntzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, kontagailuak, polimetroak, 
isolamendu-neurgailua, flexometroa eta markaketa-lanabesak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza 
finkoak, aliketak, kableei azala kentzeko tresnak, soldagailua, errematxatzeko makina, kurbatzeko makina, guraizeak, 
hariztatzeko makina, limak, zulagailua, bihurkin elektrikoa. Segurtasun-ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: 
termostatoak, presostatoak, zundak, kolektoreak, trukagailuak, hedapen-tangak, metaketa-tangak, hodiak, balbulak, 16 
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purgagailuak, erresistentziak, motorrak, ponpak, zirkuladoreak, kaxa elektrikoak, kanalizazioak, eroaleak, 
elektrobalbulak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoa, mantentze-egoera egokian. Konpondutako eguzki-instalazio termikoa. Matxuratuta zeuden 
eta konpondu diren elementu edo osagai elektriko eta hidraulikoak. 
 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; mantentze-lanetarako prozedurak, mantentze-lanen programak, mantentze-lanen historikoak, lan-parteak; 
espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; 
programa informatikoak; UNE arauak, eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua eta behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoa, segurtasun-erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

1
2
3
4
5 

 
 

1. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ZUINKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA MEKANIKOA ETA 
HIDRAULIKOA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ELEKTRIKOA  
  

4. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 

6.  prestakuntza-modulua:  

6EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETAREKIN ETA  
MANTENTZE-LANEKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ZUINKETA 
 
Kodea: MF0601_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0601_2: Eguzki-instalazio termikoak zuinkatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen funtzionamendu hidrauliko eta termodinamikoa aztertzea, horien ezaugarriak eta horien 
muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termiko baten funtzionamendua arrazoitzea, erradiazio- eta klimatologia-faktoreak eta eguzki-
energiaren aprobetxamendurako printzipio fisikoak kontuan hartuta. 
EI1.2 Eguzki-instalazio termiko baten funtzionamendu hidrauliko orokorra deskribatzea, osagai lauetan oinarrituta. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termikoen osagai hidraulikoek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta 
arrazoitzea. 
EI1.4 Xurgatze bidezko eguzki-instalazio bat eta lehorketa bidezko beste bat osatzen duten funtsezko osagaiak 
alderatzea. 
EI1.5 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: udal-
ordenantzak, segurtasun-erregelamenduak, ingurumen-erregelamentazioa, eraikinetako instalazio termikoen 
erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak (ATO) eta aplikatu beharreko UNE arauak. 
EI1.6 Xurgatze-makinen, lehorketa-zikloen eta adsortzio-makinen bitartez funtzionatzen duen eta eguzki-energian 
oinarrituta dagoen klimatizazio-sistema baten funtzionamendu termodinamiko globala deskribatzea. 

A2: Eguzki-sistema termikoek behar dituzten instalazio elektrikoen funtzionamendua aztertzea. 
EI2.1 Eguzki-instalazio termiko baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu elektriko orokorra arrazoitzea, 
dagozkien planoetan oinarrituta. 
EI2.2 Eguzki-instalazio termikoen osagai elektrikoek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI2.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: behe-tentsioko 
erregelamendu elektroteknikoa, UNE arauak eta segurtasun-arauak. 

A3: Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-proiektuak zuinkatzea, horri buruzko dokumentazio teknikoa behar bezala 
interpretatuta. 

EI3.1 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu bat osatzen duten 
dokumentuak aztertzea, horiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko 
elementuak modu egokian interpretatuz. 
EI3.2 Eguzki-instalazio termiko baten eta horren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta diagrama isometrikoak 
irudikatzea, muntaketa errazteko. 
EI3.3: Ordenagailu bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio grafikoa —eguzki-instalazio termikoei buruzkoa— 
maneiatzea eta interpretatzea, prozedura estandarizatuen bidez (eguzki-instalazio termikoak diseinatzeko eta 
irudikatzeko programa espezifikoei dagozkienak) datuak kopiatzeko edo aldatzeko oinarrizko eragiketak eginez. 
EI3.4 Zuinketak egitea eta eguzki-instalazio termikoen ainguraketen, euskarrien, hodien trazaduraren eta bestelako 
osagaien kokapena markatzea plano eta dokumentazio teknikoan oinarrituta. 
EI3.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI3.6 Eguzki-sistemak txertatzen zaizkien instalazio termikoen berritzeetan, esku-hartzeen sekuentzia eta jardunen 
izaera ezartzea, dagozkien proiektu edo memoria teknikoetan oinarrituta. 
EI.3.7 Eguzki-instalazio termiko batean, dagozkion plano eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioaren kolektoreak eta osagai hidraulikoak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioaren zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementu hidraulikoetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, zirkuitu 

primarioa eta sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, zirkulazio-ponpak, hodiak, 
purgagailuak, emari-neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko elementuak. 
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- Instalazioa osatzen duten zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: 
termostato diferentziala, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak, elektrobalbulak, eta babes eta kontrolerako 
kaxak. 

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

- Erregulazio eta kontrolerako sistemen funtzionamendua arrazoitzea. 
- Zuinketa-eragiketak egitea eta osagaien kokapena markatzea. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 

lotzea. 
 
Edukiak: 
1.  Eguzki-energia eta beroaren transmisioa 

- Astronomiako kontzeptu orokorrak, eguzkiaren kokapenari dagokionez. 
- Eguzki-energiaren bihurketa. Azalera lau inklinatu batean eragina duen energia. 
- Urteko, urtaroko eta eguneko orientazio eta inklinazio ezin hobeak. 
- Eguzki-erradiazioa eta kalkulu-metodoak. F-Chart kalkulu-metodoa eta kalkulu-metodo dinamikoa. 
- Itzaleztaduren kalkulua, kanpokoa eta kolektoreen artekoa. 
- Berotegi-efektua kolektore batean. 

2.  Eguzki-instalazio termikoen motak, tenperatura txikikoak, ertainekoak eta handikoak 
- Eguzki-instalazioen sailkapena. 
- Eguzki-sistemen errendimendua. 
- Kolektore-motak eta ezaugarriak. 
- Galera hidraulikoen kalkulua serieko-paraleloko muntaketetan. 
- Gainazaleko babes-sistemak. 
- Instalazioen funtzionamendu globala eta konfigurazioa. 
- Instalazioen funtzionamendurako segurtasun-sistemak: Biltegiratzeko arazoak 

3.  Eguzki-instalazio termiko baten ekipamendu eta elementuen espezifikazioak eta deskribapena 
- Kolektoreak. Zirkuitu primarioa eta sekundarioa. 
- Trukagailuak. Metatze-tangak. 
- Hedapen-tangak. Zirkulazio-ponpak. 
- Hodiak. Purgagailuak. 
- Emari-neurgailuak. Balbulak eta erregulazio-elementuak. 
- Instalazio termiko osagarriak eta laguntzakoak. Berokuntza, ur bero sanitarioa eta igerilekuak. 

4.  Eguzkiaren bidez hoztea 
- Xurgatze-sistemak. 
- Eguzkiaren bidez hozteko bestelako teknologiak (adsortzioa, lehorketa). 
- Eguzkiaren bidez hozteko sistemei buruzko oinarrizko jakintzak. 
- Xurgatze- eta adsortzio-sistemak. 
- Efektu sinpleko eta bikoitzeko makinak. 
- COP koefizientea 
- Hozte-dorreak. 
- Lehorketa bidezko hoztea. 

5.  Aplikatu beharreko araudia 
- Udal-ordenantzak. 
- Segurtasun-erregelamentazioa. 
- Ingurumen-erregelamentazioa. 
- Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak (ATO) eta aplikatu 

beharreko UNE arauak. 
- Energia-efizientzia, energia aurreztea eta ingurumen-babesa 

6.  Eguzki-sistemen irudikapen sinbolikoa 
- Sistema diedrikoa eta krokizatua. 
- Instalazioen perspektiba-irudikapena. 
- Sinbologia hidraulikoa. 
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- Zirkuitu elektrikoen irudikapena. Eskema hari-bakarra eta hari anitzeko eskema. 
- Eskema eta diagrama sinboliko funtzionalak. Eraikinetako instalazioen planoak interpretatzea 

7.  Eguzki-instalazio termikoen proiektuak 
- Kontzeptua eta proiektu-motak. 
- Memoria, planoak, aurrekontua, baldintzen agiria eta segurtasun-plana. 
- Kokapen-planoak. 
- Xehetasun-planoak eta osotasun-planoak. 
- Plano sinbolikoak, eskemak eta diagrama logikoak. 
- Diagramak, fluxugramak eta kronogramak. 
- Instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Lagundutako irudikapen eta diseinurako ekipo informatikoak: 

• Lagundutako diseinu-programak. 
• Eguzki-instalazio termikoen diseinua, euskarri informatiko bidez. 
• Plano digitalizatuen bistaratzea eta interpretazioa. 
• Fitxategi grafikoen bidezko oinarrizko eragiketak. 

 
 
 
 
 

2
2. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA MEKANIKOA ETA 
HIDRAULIKOA 
 
Kodea: MF0602_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0602_2: Eguzki-instalazio termikoen kolektoreak, ekipamenduak eta 
zirkuitu hidraulikoak muntatzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
PREBENTZIOA ETA SEGURTASUNA EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN 
MUNTAKETA MEKANIKO ETA HIDRAULIKOAN 
 
Kodea: UF0189 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoarekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-neurriak  
—sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoan egon 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. 
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EI1.3 Ingurumen-babeserako eskakizunak —eguzki-instalazio termikoetako muntaketa mekaniko eta hidraulikoko 
eragiketen 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 termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoarekin lotuta 
dauden alderdiak aztertzea. 
EI1.6 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoan sor daitezkeen larrialdien aurka jarduteko 
protokoloak aztertzea. 
EI1.7 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoaren ondorioz gerta litezkeen istripuen kasu 
bakoitzean aplikatu beharreko lehen laguntzako eta istripua izan duten pertsonak lekualdatzeko eskakizunak aztertzea. 

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

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

- 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 hidraulikoari 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. 
- Babes-ekipamenduen hautaketa, arrisku-motaren arabera. 
- Babes-ekipamenduen mantentze-lanak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
PREBENTZIOA ETA SEGURTASUNA EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN 
MUNTAKETA MEKANIKO ETA HIDRAULIKOAN 
 
Kodea: UF0190 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 eta lanbide-burutzapenekin, eguzki-
instalazio termikoen prestaketari, antolakuntzari eta muntaketa mekaniko eta hidraulikoari dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikorako lana antolatzea, dagozkien proiektuei eta ezarritako 
lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoko prozesuetan erabili beharreko teknikak 
deskribatzea: mihiztadura, torlojutzea, harizkatzea, errematxatzea, soldatzea, ainguraketa eta konexioak egitea. 
EI1.2 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-eragiketen fase bakoitzean esku hartzen duten giza baliabideak 
zerrendatzea. 
EI1.4 Muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.5 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoko lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen 
eskemak irudikatzea, horien mailara egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Eguzki-instalazio termiko aurrefabrikatu batean muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik eta dokumentazio 
teknikotik abiatuta eta prozesua optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari dagokienez. 
EI1.7 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeari buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen 
eguzki-instalazio termiko batean: 

- 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 mekaniko eta hidrauliko teknikak zehaztea. 

A2: Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta hidraulikoko eragiketak egitea, 
betiere erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta 
kokapen egokian jartzeko irizpideak aztertzea 
EI2.2 Euskarriak eta ainguraketak aurreikusitako dilatazioak errespetatuz jartzea. 
EI2.3 Kolektoreak orientazio eta inklinazio egokiarekin ipintzea. 
EI2.4 Hainbat materialetako kolektoreak, hodiak eta osagaiak prestatzeko, konformatzeko, lotzeko eta ipintzeko 
ekipamenduak eta erremintak erabiltzea. 
EI2.5 Eguzki-instalazio termikoetan erabilitako material desberdinetako kolektoreak, tangak, hodiak eta osagarriak 
babesteko erabiltzen diren metodoak eta teknikak aplikatzea. 
EI2.6 Hodi eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatzea. 
EI2.7 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eguzki-instalazio termiko batean: 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, dagozkion laneko arrisku espezifikoak identifikatuta 
eta horiek zuzentzeko neurriak proposatuta. 

- Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzea eta kokatzea eta egin beharreko 
lanerako leku egokienean kokatzea. 

- Markaketa (lekuan bertan) eta instalazioaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak ipintzea, aurreikuspenen arabera jasan beharko dituzten esfortzuei jarraikiz. 
- Kolektoreak eremu geografikoaren eta instalazioaren bestelako eskakizunen arabera egokia den 

inklinazioarekin ipintzea. 
- Instalazioaren trukagailuaren, metagailuaren, zirkulazio-ponpen eta bestelako elementuen muntaketa egitea. 
- Hodien eraikitzea, kurbaketaren, soldatzearen, errematxaketaren, torlojutzearen eta bestelako prozeduren 

bitartez hodiak mihiztatzeko lanak eta hodiak instalazio termiko osagarriekin konektatzeko lanak egitea, 
dilatazio posibleak kontuan hartuta eta prozedura egokiak erabilita. 

- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta mantentzea. 
- Behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea, espezifikazio teknikoak eta aplikatu beharreko araudia 

betez. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea 

 
Edukiak: 
1.  Instalazio termikoen muntaketaren antolakuntza 

- Muntatzeko espezifikazioak. 
- Instalazioen muntaketa mekaniko eta hidraulikoaren prestaketa. Faseak. 24 
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- Instalazio termikoen muntaketaren antolakuntza. Lanerako plana 
2.  Eguzki-instalazio termikoen euspen-egiturak 

- Obra zibila: ekipamendu eta materialak lekuz aldatzea eta jasotzea. 
- Esfortzu-motak. Esfortzuen funtsezko kalkulua. 
- Egiturak. Motak. Materialak. 
- Euskarriak eta ainguraketak. Eraikuntza-elementuen erresistentzia. 
- Integrazio arkitektonikoa. Estetika eta teknika. 

3.  Eguzki-instalazio termikoen kolektoreen muntaketa 
- Kolektore-motak. Espezifikazioak. 
- Taldekatze- eta konexio-sistemak. Orientazioa eta inklinazioa. Itzalak 

4.  Instalazio termikoen zirkuitu eta osagai hidraulikoen muntaketa 
- Muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- - Ur bero sanitarioaren dimentsioak. Premiak eta kalkulua. 
- Berokuntzarako kaloria-premiak eta bestelako erabilerak. 
- Hodien kalkulua. Zirkuituen karga-galeraren kalkulua. 
- Hodietan erabiltzen diren materialak. Hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak, teknikak eta metodoak. 
- Beroa igortzeko elementuak. 
- Isolamendu termikoko sistemak. Isolamendu-kalkulua. 
- Kolektoreen, hodien eta osagarrien babesgarriak. 

• Inprimazioak. 
• Babes katodikoa. 

- Hodietako korrosioa eta inkrustazioa. 
• Inkrustazioen problematika. 
• Ur-motak. 

- Gainazala babesteko barneko eta kanpoko sistemak: 
• Izotzaldien aurkako babesa. 
• Gainberotzeen aurkako babesa 

5.  Instalazio termikoetako makina eta ekipamenduen muntaketa 
- Trukagailu-motak: 

• Hodibihurra. 
• Inguratzaile bikoitza. 
• Kanpokoa. 

- Birzirkulatze-ponpen kalkulua. 
- Espantsio-ontzien kalkulua. 
- Balbula-motak: 

• Segurtasun-balbulak. 
• Bi eta hiru bideko balbulak, eta abar. 

- Balbulen, ponpen eta zirkuladoreen muntaketa. 
- Makina eta ekipamenduen muntaketa. Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta 

eragiketak. 
- Instalazioen orekatze hidraulikoa. 
- Energia osagarriko edo laguntza-energiako sistemak. 
- Errekuntza-ezagutzak. 
- Hainbat erregailu-motaren doikuntzak eta erregulazioak. 
- Legionellaren aurkako prebentzioa 

6.  Kalitatea eguzki-instalazio termikoen muntaketan 
- Kalitatea muntaketan. Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 
- Muntaketan erabilitako materialen kalitate-kontrola. 
- Kalitatea muntaketa-eragiketetan. 
- Kalitatearen oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
- Kalitatearen dokumentazio teknikoko prozesuak. Prozeduren eskuliburua.  
- Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua eta erreferentziazko UNE arauak. 
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3 3. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ELEKTRIKOA 
 
Kodea: MF0603_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0603_2: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak 
muntatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketarako lana antolatzea, dagokien proiektuari eta 
ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa-prozesuetan erabili beharreko teknikak 
deskribatzea: euspena, landatzea, eraikitzea, bridatzea, mihiztatzea, soldatzea eta konexioak egitea. 
EI1.2 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa-prozesuetan erabili beharreko material 
eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa-eragiketen fase bakoitzean esku 
hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Muntaketa optimizatzea, segurtasunari, denbora-funtzionalitateari eta -ekonomiari, baliabideei eta kostuari 
dagokienez. 
EI1.5 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa elektrikoko lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, 
horien mailara egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeari buruzko eskuliburuetan behar bezala zehaztuta dagoen 
eguzki-instalazio termiko batean. 

- 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. 

A2: Eguzki-sistema termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketarekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
neurriak —sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 

EI2.1 Eguzki-sistema termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketan izan 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 termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa-
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 termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketarekin 
lotuta dauden alderdiak aztertzea. 
EI2.6 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketan sor daitezkeen larrialdien aurka 
jarduteko protokoloak deskribatzea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketaren ondorioz gerta litezkeen istripuen 
kasu bakoitzean aplikatu beharreko lehen laguntzako eta istripua izan duten pertsonak lekualdatzeko eskakizunak 
aztertzea. 

A3: Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa-
eragiketak egitea, betiere erreminta, ekipamendu eta material aproposenak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI3.1 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta dagozkion arrisku elektriko 
espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI3.2 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta 
kokapen egokian jartzeko irizpideak aztertzea. 26 
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EI3.3 Instalazio elektrikoetan ohikoak diren euskarri- eta ainguraketa-motak eta erregelamenduzko distantziei eutsita 
horiek ipintzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.4 Kanalizazioak eta eroaleak muntatzeko eta konektatzeko teknikak eta prozedurak aztertzea. 
EI3.5 Eguzki-instalazio termikoen babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak, termostatoak, zundak eta bestelako elementu 
elektrikoak muntatzeko eta konektatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.6 Ekipamendu eta erremintekin lan egitea, eguzki-instalazio termikoen elementu elektrikoak prestatzeko, ipintzeko 
eta konektatzeko. 
EI3.7 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eguzki-instalazio termiko batean: 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, dagozkion arrisku elektriko espezifikoak identifikatuta 
eta horiek zuzentzeko neurriak hartuta. 

- Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzea eta kokatzea eta egin beharreko lanerako 
leku egokienean kokatzea. 

- Instalazio elektrikoaren zuinketa egitea. 
- Beharrezko kaxa elektrikoak muntatzea. 
- Beharrezko elementu eta ekipamenduak banatzea: babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak, kanalizazioak, 

eroaleak, konexio-kaxak, termostatoak, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak eta elektrobalbulak. 
- Kanalizazio eta eroaleen muntaketa egitea. 
- Babes eta kontrolerako kaxa elektrikoaren, termostatoen, zunden eta seinaleak hartzeko bestelako elementuen 

konexioa egitea, eta baita eroale elektrikoena ere, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoari eta aplikatu 
beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 

 
Edukiak: 
1.  Segurtasuna eguzki-instalazio termikoen muntaketa elektrikoan 

- Segurtasun-planak eguzki-instalazio termikoen muntaketa elektrikoan. 
- Jatorri elektrikoko lanbide-arriskuen prebentzioa, eguzki-energia termikoko instalazioen esparruan. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. 

• Babes pertsonaleko ekipamenduak. 
• Erabilera eta mantentze-lanak. 

- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
- Larrialdiak. 

• Ebakuazioa. 
• Lehen laguntzak. 

- Languneak. Segurtasun-seinaleztapena. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

2.  Eguzki-instalazio termikoetako eragintza eta kontrol elektrikoa 
- Elektrizitate-funtsak. 

• Oinarrizko sinbologia elektrikoa. 
• Eskema elektrikoak. 

- Energia elektrikoaz hornitzeko instalazioen sailkapena. 
- Harguneak eta kaxa elektriko orokorrak. 

• Babesak. 
• Motak eta ezaugarriak. 
• Ebaketa- eta babes-elementuak. 
• Etengailuen eta babes elektrikoen dimentsioak. 

- Kanalizazioak eta eroapenak. 
• Eroale-motak. 
• Eroale-ebakidurak. 

- Korronte elektrikoa sortzen duten makinak. 
- Motorrak eta ponpak. 

• Maniobra eta babesa. 
• Hainbat aginte-elementu. 

- Hainbat motor-mota: 
• Korronte zuzena. 
• Korronte alternoa. 

27 • Serbomotorrak. 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Magnitude elektrikoen neurketa. 
- Behe-tentsioan maniobratzeko elementu elektrikoak. 
- Erregulazio- eta kontrol-printzipioak. Programa daitekeen kontrol logikoa. 

3.  Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa 
- Muntatzeko espezifikazioak. Instalazio elektrikoen muntaketa prestatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa. Faseak. 
- Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketaren antolakuntza. Teknikak eta 

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

oinarrituta. 
- Muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- Euskarriak eta ainguraketak. 
- Babes-, aginte-, erregulazio- eta seinaleztapen-elementuen muntaketa eta konexioa. 
- Zirkuladoreak, ponpak eta motor elektrikoak muntatzea, konektatzea eta martxan jartzea. 
- Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta aplikatu beharreko bestelako araudiak. 
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4. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 
  
Kodea: MF0604_ 2 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0604_2: Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta erabiltzea. 

 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak egitea. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoen eta instalazio osagarrien edo laguntza-instalazioen arteko interkonexio hidrauliko eta 
elektriko motak eta horien ezaugarriak eta horrelako interkonexioak behar bezala egiten direla egiaztatzeko erabiltzen 
diren prozedurak aztertzea. 
EI1.2 Erregelamenduzko presio- eta estankotasun-probak egiteko erabiltzen diren prozedurak deskribatzea. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termikoen garbiketa- eta desinfekzio-baldintzak deskribatzea. 
EI1.4 Legionella prebenitzeko erabiltzen diren teknikak aztertzea. 
EI1.5 Zirkuitu primarioak beroa garraiatzeko fluidoekin betetzeko prozedurak aztertzea. 
EI1.6 Zirkuitu elektrikoen eta erregulazio-elementuen konexioak egiteko erregelamenduzko baldintzak deskribatzea. 
EI1.7 Hainbat materialekin muntatutako eguzki-instalazio termiko batean edo gehiagotan: 

- Eguzki-instalazioaren eta laguntza-instalazioaren arteko interkonexioa egokia dela egiaztatzea. 
- Zirkuitu hidraulikoen estankotasunaren eta erresistentzia mekanikoaren erregelamenduzko probak egitea. 
- Zirkuitu eta osagai hidraulikoak garbitzea eta desinfektatzea. 
- Zirkuituak beroa garraiatzeko fluido egokiarekin betetzea. 
- Kolektore eta zirkuituen isolamendu termikoa eta babesak begiratzea 
- Zirkuitu elektrikoen eta erregulazio-elementuen konexioak agindu teknikoei eta aplikatu beharreko araudiari 

jarraikiz egin direla egiaztatzea. 
- Erregelamendu bidez eskatutako probei buruzko dokumentazioa betetzea. 

A2: Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzearekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 
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EI2.1 Eguzki-instalazio termikoen presio-proben eta horiek martxan jartzeko proben ondoriozko lanbide-arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI2.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barnean hartuta. 
EI2.3 Ingurumen-babeserako eskakizunak —eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko 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 termikoak martxan jartzearekin lotuta dauden alderdiak 
aztertzea eta ekipamenduekin batera txertatu beharreko segurtasun-argibideak zerrendatzea. 
EI2.6 Eguzki-sistema termikoak martxan jartzean sor daitezkeen larrialdien aurka jarduteko protokoloak deskribatzea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio termikoen presio-proben eta horiek martxan jartzeko proben ondorioz gerta litezkeen istripuen 
kasu bakoitzean aplikatu beharreko lehen laguntzako eta istripua izan duten pertsonak lekualdatzeko eskakizunak 
aztertzea. 

A3: Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko eragiketak egitea. 
EI3.1 Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko lanetako eragiketa-sekuentzia eta lan horietan erabilitako prozedurak 
eta teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Zirkuitu eta osagai hidraulikoen estankotasuna egokia dela egiaztatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Eguzki-instalazio termikoen termostato diferentzialen eta bestelako kontrol-elementuen programazioak egitea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoen segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemen funtzionamendua egokia 
dela egiaztatzeko prozedurak aztertzea. 
EI3.5 Eguzki-instalazio termikoak energia-efizientzia duela egiaztatzeko prozedurak aztertzea. 
EI3.6 Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa zerrendatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
EI3.7 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eguzki-instalazio termiko batean: 

- Kolektoreak operatibo daudela egiaztatzea. 
- Kontrol-elementuak programatzea. 
- Instalazioa martxan jartzea. 
- Zirkuladoreek eta ponpek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea eta fluidoaren zirkulazio-noranzkoa 

begiratzea. 
-  Segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Beroaren transferentzia behar bezala egiten dela egiaztatzea. 
- Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa prestatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 

A4: Eguzki-instalazio termikoetan eragiketa-maniobrak egitea. 
EI4.1 Eguzki-instalazio termiko batean, eskuz edo automatikoki manipula daitezkeen elementuak seinalatzea eta 
manipulazio horren ondorioak adieraztea. 
EI4.2 Erradiazioaren, tenperaturaren, presioaren, emariaren, intentsitatearen, potentziaren eta bestelako aldagaien 
neurketak egitea, neurketa-tresnak modu egokian erabiliz eta interpretatuz. 
EI4.3 Neurketa bakoitzaren datuak prestatzea eta aztertzea, instalazioen funtzionamendu eta kontrol egokiari 
dagokionez. 
EI4.4 Kolektoreen kontrol- eta erregulazio-prozedurak deskribatzea. 
EI4.5 Zirkuladore eta ponpen kontrol- eta erregulazio-prozedurak deskribatzea. 
EI4.6 Eguzki-instalazioen gainberotzearen ondorioak prebenitzeko metodoak deskribatzea. 
EI4.7 Instalazioak aldi baterako zerbitzuz kanpo uzteko prozedurak aztertzea. 
EI4.8 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eguzki-instalazio termiko batean: 

- Instalazioaren puntu kritikoetan erradiazioaren, tenperaturaren, presioaren eta emariaren neurketak egitea eta 
balantze eta errendimendu termikoak ezartzea. 

- Hargailu elektrikoen tentsioaren, intentsitatearen eta potentzia elektrikoaren neurketak egitea, eta horien 
ezaugarri-plakarekin lotzea. 

- Termostato, balbula, zirkuladore eta bestelako osagaien kontrolean eta erregulazioan jardutea, instalazioa 
hidraulikoki orekatuta uzteko eta ahalik eta energia-efizientziarik handienaz funtziona dezan. 

- Legionellaren aurkako babes-sisteman jardutea. 
- Instalazioak aldi baterako zerbitzuz kanpo uzteko eragiketak egitea. 
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Edukiak: 
1.  Segurtasuna instalazio termikoak martxan jartzeko lanetan: 

- Segurtasun-planak eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko lanetan. 
- Eguzki-sistema termikoak martxan jartzeko lanaren esparruko lanbide-arriskuak prebenitzea. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. Babes pertsonaleko ekipamenduak. 
- Erabilera eta mantentze-lanak 
- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa 
- Larrialdiak Ebakuazioa. Lehen laguntzak 
- Languneak. Segurtasun-seinaleztapena 
- Aplikatu beharreko araudia. 

2. Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko eragiketak: 
- Babesak egiaztatzeko eta hodiak eta osagarriak isolatzeko teknikak. 
- Estankotasun- eta presio-probak. 

• Erresistentzia mekanikoaren probak. 
• Zirkuitu eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 

- Legionellaren prebentzioa. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua. Legionelosia prebenitzeko 
865/2003 EDa. 

- Industria-seinaleztapena. 
• Eroanbide hidraulikoen seinaleztapena. 
• Kolore-kodea. 

3.  Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta erabiltzea: 
- Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko prozedurak. Martxan jarri aurreko probak. 
- Instalazioetan eragiteko sistemak (eskuzkoak eta automatikoak). 
- Instalazioen eta ekipamenduen probak.  
- Parametro-neurriak. Prozedurak. Tresnak. 
- Eguzki-instalazio termikoen doikuntza, erregulazio eta kontrolerako parametroak. 

• Kontrol- eta erregulazio-sistemak. 
• PID edo PI erregulazioko begiztak. 
• Banda hila edo histeresia. 
• Berokuntza-kurbak. 

- Kolektoreen, metagailuen, trukagailuen, ponpen eta balbulen funtzionamendua, doikuntza, erregulazioa eta 
kontrola. 

• Tenperaturaren, presioaren eta abarren neurketak. 
• Kalibrazioak. 

- Faktore kaltegarriak eta horien tratamendua: 
• Dilatazioak. 
• Bibrazioak. 
• Ahari-kolpea. 
• Instalazioen orekatze hidrauliko eta termikoaren ezagutza. 

- Beroa garraiatzeko fluidoak. Izotz-kontrakoak. Isuriak. 
- Eguzki-instalazio termiko baten ustiaketan ohikoak diren maniobrak. Instalazioa martxan jartzeko eta geldiarazteko 

maniobrak. 
- Eguzki-instalazio termikoak aldi baterako zerbitzuz kanpo uzteko prozedurak. 
- Instalazioaren ziurtagiria. 
- Instalazioaren harrera. 
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5 5. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF0605_ 2 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0605_2: Eguzki-instalazio termikoak mantentzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen funtzionamendu orokorra aztertzea, mantentze-lanei buruzko plana garatzeko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termiko baten funtzionamendua deskribatzea, eta 
sarearen atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Horrelako instalazioen mantentze-lanetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak 
deskribatzea: Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua, eraikuntza-kodeak, udal-ordenantzak, segurtasun-
erregelamentazioa, ingurumen-erregelamendua, aplikatu beharreko UNE arauak. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termiko baten planoan, mantentze-programa jakin batean oinarritutako prebentzioko mantentze-
lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI1.4 Instalazio jakin baterako, instalazio horren puntu kritikoetan gerta daitezkeen matxurek izan ditzaketen ondorioak 
arrazoitzea. 
EI1.5 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala 
zehaztuta dagoen eguzki-instalazio termiko 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 termikoen mantentze-lanekin lotutako prebentziorako eta segurtasunerako arauak —sektoreko 
enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak— aztertzea. 

EI2.1 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan izan 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 termikoen 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 termikoen mantentze-lanekin lotuta dauden alderdiak aztertzea. 
EI2.6 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan sor daitezkeen larrialdien aurka jarduteko protokoloak aztertzea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen ondorioz gerta litezkeen istripuen kasu bakoitzean aplikatu beharreko 
lehen laguntzako eta istripua izan duten pertsonak lekualdatzeko eskakizunak aztertzea. 

A3: Eguzki-instalazio termikoen prebentziozko mantentze-eragiketak egitea. 
EI3.1 Jardunaren irismena eta konplexutasuna aurreikustea, hornikuntza-faltak erabiltzaileengan izan ditzakeen 
ondorioak zehaztuta eta lana ondorio horiek minimizatzeko antolatuta. 
EI3.2 Mantentze-lanak egiteko behar diren materialak, ekipamenduak eta erremintak kudeatzea, prestatzea eta 
erabiltzea. 
EI3.3 Eguzki-instalazio termikoen ekipamendu eta osagaietan prebentziozko mantentze-eragiketak egitea beharrezkoa 
dela arrazoitzea, betiere ezarritako metodo bati jarraikiz. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoen ekipamendu eta osagaietan egin beharreko prebentziozko mantentze-eragiketa 
bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.5 Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen 
eta dagozkion instalazio-planoetan eta zerbitzuak jartzeari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan behar bezala 
zehaztuta dagoen eguzki-instalazio termiko batean: 

31 - Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
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- Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera. 
- Garbiketa- eta doikuntza-eragiketak egitea. 
- Legionelosia kontrolatzeko prebentziozko mantentze-eragiketak egitea, aplikatu beharreko araudiari jarraikiz. 
- Eguzki-erradiazio handiko eta instalazioaren tenperaturaren eta presioen kontsumo txikiko aldiak 

baimendutakoak direla eta instalazioan ondorio negatiborik sortzen ez dutela egiaztatzea. 
- Zirkuitu primarioa husteko eta partzialki betetzeko eragiketak egitea. 
- Zirkuituen presioa, estankotasuna, aire-presentzia eta izotz-kontrakoen kontzentrazioa egiaztatzea. 
- Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Instalazioaren erregulazioa eta orekatze hidrauliko eta termikoa egiaztatzea, betiere lortutako neurriei eta 

espezifikazio teknikoei jarraikiz eta errendimendua eraginkortasun-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, 
instalazioaren funtzionamenduak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzea. 

- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 
- Mantentze-lanei buruzko liburua betetzea. 

A4: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 
EI4.1 Eguzki-instalazio termikoetan 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 Hondatutako eguzki-instalazio termiko batean edo gehiagotan: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea, zirkuitua edo osagaia isolatuz beharrezkoa izanez gero. 
- Elementu akastuna ordeztea. 
- Sistema konektatzea. 
- Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 
- Mantentze-lanei buruzko liburua betetzea. 

A5: Eguzki-instalazio termikoen elementuak konpontzeko eragiketak egitea. 
EI5.1 Eguzki-instalazio termikoaren elementu bakoitza osatzen duten atalak eta horien funtzioak deskribatzea. 
EI5.2 Dagozkion eskumenen esparruan, eguzki-instalazio termikoak osatzen dituzten elementu hidrauliko eta elektrikoak 
konpontzeko teknikak deskribatzea: kolektoreak, tangak, trukagailuak, ponpak, espantsio-ontziak, balbulak, hodiak, 
zirkuitu elektrikoak eta bestelako osagaiak. 
EI5.3 Soldadura oxiazetilenikoa eta elektrikoa erabiltzea hodietan, loturetan eta osagarrietan gertatutako ihesak 
konpontzeko. 
EI5.4 Eguzki-instalazio termikoetan, elementuetako ihes txikiak konpontzea, junturak ordezkatzea, azpimultzoak eta 
piezak aldatzea eta elementuen konexio elektrikoko akatsak eta matxura mekanikoak konpontzea, dagokion 
dokumentazio teknikoaren laguntzarekin eta honako prozesu honi jarraiki: 

- Elementuaren pieza matxuratuak identifikatzea. 
- Matxuratutako elementua konpontzea. 
- Elementuaren funtzionamendua egiaztatzea. 
- -Jardun-txostena betetzea 

 
Edukiak: 
1.  Segurtasuna mantentze-lanetan: 

- Segurtasun-planak eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan. 
- Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen esparruko lanbide-arriskuen prebentzioa. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. 

• Babes pertsonaleko ekipamenduak 
• Erabilera eta mantentze-lanak 

- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
- Larrialdiak. Ebakuazioa. Lehen laguntzak 
-  Languneak 32 
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• Segurtasun-seinaleztapena 
- Aplikatu beharreko araudia 

2.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanak: 
- Eguzki-instalazio termiko baten funtzionamendu orokorra. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- -Parametroak kontsigna-balioetara egokitzea eta egiaztatzea (orekatze hidraulikoak eta termikoak, tenperaturak, 

funtzionamendu-presioak, eta abar). Funtzionamendu-programa. 
- Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetarako programak. 

• Eskuliburuak. 
• Proiektuak. 
• Matxura kritikoak. 

- Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan aplika daitekeen araudia. Eraikinetako Instalazio Termikoen 
Erregelamendua. 

- Energia aurrezteari eta ingurumen-babesari buruzko oinarrizko jakintzak. 
3.  Eguzki-instalazio termikoen prebentziozko mantentze-lanak: 

- Prebentziozko mantentze-lanen programa. Prebentzio-planak egitea. 
- Energia kudeatzeko programa. 

• Kontsumoen jarraipena. 
• Errendimenduen ebaluazioa. 

- Instalazioen mantentze-lanetako eragiketa mekanikoak. 
• Hainbat ekipamenduren funtzionamenduari eta konponketari buruzko oinarrizko jakintzak. Zirkuituen 

mantentze-eragiketa elektrikoak. 
• Erregulazio- eta kontrol-ekipamenduen doikuntza. Ohiko ekipamendu eta erremintak 

- Kolektoreak, metagailuak eta instalazioen bestelako elementuak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak. 
- Parametro fisikoen neurriak. 

4.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Osagaiak hidraulikoki eta elektrikoki isolatzeko prozedurak. 
- Instalazioen osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
- Hodiak, balbulak, zirkuladoreak eta elementu elektrikoak desmuntatzea eta konpontzea edota ordezkatzea. 

5.  Kalitatea eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan: 
- 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 

 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETAREKIN ETA MANTENTZE-
LANEKIN LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0043 

6 
 

Iraupena: 160 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termiko baten proiektua interpretatzea, zuinketa-eragiketa eta muntaketarekin lotutako bestelako 
eragiketak egiteko. 

33 EI1.1 Planoak eta horiei dagokien dokumentazio teknikoa identifikatzea. 
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EI1.2 Instalazioaren kolektoreak eta osagai hidraulikoak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI1.3 Instalazioaren zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI1.4 Instalazioa osatzen duten elementu hidraulikoetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, zirkuitu 
primarioa eta sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, zirkulazio-ponpak, hodiak, purgagailuak, 
emari-neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko elementuak. 
EI1.5 Instalazioa osatzen duten elementu hidraulikoetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, zirkuitu 
primarioa eta sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, zirkulazio-ponpak, hodiak, purgagailuak, 
emari-neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko elementuak. 
EI1.6 Instalazioa osatzen duten zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: 
termostato diferentziala, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak, elektrobalbulak, eta babes eta kontrolerako kaxak. 
EI1.7 Instalazioaren funtzionamendu hidrauliko eta termodinamikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen 
duten atalen funtzioa, egitura eta osaera deskribatzea. 
EI1.8 Erregulazio eta kontrolerako sistemen funtzionamendua arrazoitzea. 
EI1.9 Zuinketa-eragiketetan eta osagaien kokapena markatzeko lanetan laguntzea. 
EI1.10 Langunea seinaleztatzen laguntzea. 
EI1.11 Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin lotzea 

A2: Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen eguzki-
instalazio termiko baten antolakuntzako eta muntaketa mekaniko eta hidraulikoko eragiketetan laguntzea, dokumentazio 
teknikoan oinarrituta eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI2.1Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea 
EI2.2 Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea 
EI2.3 Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea 
EI2.4 Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzeko lanetan laguntzea. 
EI2.5 Ekipamendu eta materialak egin beharreko lanera hobekien egokitutako tokian ipintzea. 
EI2.6 Markaketa (lekuan bertan) eta instalazioaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
EI2.7 Euskarri eta ainguraketak ipintzen laguntzea. 
EI2.8 Kolektoreak eremu geografikoaren eta instalazioaren bestelako eskakizunen arabera egokia den inklinazioarekin 
ipintzeko lanean laguntzea. 
EI2.9 Instalazioaren trukagailuaren, metagailuaren, zirkulazio-ponpen eta bestelako elementuen muntaketan laguntzea. 
EI2.10 Hodien eraikitzea, kurbaketaren, soldatzearen, errematxaketaren, torlojutzearen eta bestelako prozedura egokien 
bitartez hodiak mihiztatzeko lanak eta hodiak instalazio termiko osagarriekin konektatzeko lanetan laguntzea, dilatazio 
posibleak kontuan hartuta eta prozedura egokiak erabilita. 
EI1.11 Korrosioaren aurkako babesak muntatzeko eta aplikatzeko lanean eta hodien isolamendu termikoa —eta baita 
behar duten bestelako elementuena ere— egiteko lanean laguntzea. 
EI1.12 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

A3: Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen eguzki-
instalazio termiko baten zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen antolakuntzako eta muntaketako eragiketetan laguntzea, 
dokumentazio teknikoan oinarrituta eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI3.1Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea 
EI3.2 Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea 
EI3.3 Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea 
EI3.4 Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzeko lanetan laguntzea. 
EI3.5 Ekipamendu eta materialak egin beharreko lanera hobekien egokitutako tokian ipintzea. 
EI3.6 Markaketa (lekuan bertan) eta instalazioaren zuinketa egiaztatzea, euskarriak ipintzeko xedez. 
EI3.7 Instalazio elektrikoaren zuinketan laguntzea. 
EI3.8 Kaxa elektrikoen muntaketan laguntzea. 
EI3.9 Elementu eta ekipamenduen banaketan laguntzea: babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak, kanalizazioak, 
eroaleak, konexio-kaxak, termostatoak, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak eta elektrobalbulak.  
EI3.10 Kanalizazio eta eroaleen muntaketan laguntzea. 
EI3.11 Babes eta kontrolerako kaxa elektrikoaren, termostatoen, zunden eta seinaleak hartzeko bestelako elementuen 
konexioan laguntzea, eta baita eroale elektrikoena ere, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoari eta aplikatu 
beharreko bestelako araudiei jarraikiz. 

A4: Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketetan laguntzea. 
EI4.1 Eguzki-instalazioaren eta laguntza-instalazioaren arteko interkonexioa egokia dela egiaztatzea. 
EI4.2 Zirkuitu hidraulikoen estankotasunaren eta erresistentzia mekanikoaren erregelamenduzko probak egitea. 
EI4.3 Zirkuitu eta osagai hidraulikoak garbitzea eta desinfektatzea. 
EI4.4 Zirkuituak beroa garraiatzeko fluido egokiarekin betetzea. 34 
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EI4.5 Kolektore eta zirkuituen isolamendu termikoa eta babesak begiratzea 
EI4.6 Zirkuitu elektrikoen eta erregulazio-elementuen konexioak agindu teknikoei eta aplikatu beharreko araudiari 
jarraikiz egin direla egiaztatzea. 
EI4.7Erregelamendu bidez eskatutako probei buruzko dokumentazioa betetzea. 

A5: Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen eguzki-
instalazio termiko bat martxan jartzeko eragiketetan laguntzea. 

EI5.1 Kolektoreak operatibo daudela egiaztatzea. 
EI5.2 Kontrol-elementuen programazioan laguntzea. 
EI5.3 Instalazioa martxan jartzeko lanean laguntzea. 
EI5.4 Zirkuladoreek eta ponpek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea eta fluidoaren zirkulazio-noranzkoa 
begiratzea. 
EI5.5 Segurtasun, maniobra, erregulazio eta kontrolerako sistemek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI5.6 Beroaren transferentzia behar bezala egiten dela egiaztatzea. 
EI5.7 Hargailu elektrikoen tentsioaren, intentsitatearen eta potentzia elektrikoaren neurketak egitea, eta horien ezaugarri-
plakekin lotzea. 
EI5.8 Termostato, balbula, zirkuladore eta bestelako osagaien kontrolean eta erregulazioan jarduten laguntzea, 
instalazioa hidraulikoki orekatuta eta uzteko eta ahalik eta energia-efizientziarik handienaz funtziona dezan. 
EI5.9 Legionellaren aurkako babes-sisteman jardutea. 

A6: Gutxienez bi kolektore, bi zirkuitu, trukagailua, ur bero sanitarioaren metagailua eta laguntza-instalazio bat dituen eguzki-
instalazio termiko baten prebentziozko mantentze-eragiketetan laguntzea. 

EI6.1 Prebentziozko mantentze-eragiketak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea. 
EI6.2 Lan-eremua prestatzen laguntzea, eragiketaren eskakizunekin bat etorriz, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 
dagozkion lan-arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatuta. 
EI6.3 Garbiketa- eta doikuntza-eragiketak egitea. 
EI6.4 Legionelosia kontrolatzeko mantentze-lan prebentiboko eragiketak egitea, aplikatu beharreko araudiari jarraikiz. 
EI6.5 Zirkuitu primarioa husteko eta partzialki betetzeko eragiketak egitea. 
EI6.6 Zirkuituen presioa, estankotasuna, aire-presentzia eta izotz-kontrakoen kontzentrazioa egiaztatzea. 
EI6.7 Euskarrien, babesgarrien eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
EI6.8 Instalazioaren erregulazioa eta oreka hidrauliko eta termikoa egiaztatzea, betiere lortutako neurriei eta 
espezifikazio teknikoei jarraikiz eta errendimendua eraginkortasun-irizpideekin optimizatuta, eta horretaz gain, 
instalazioaren funtzionamenduak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzea. 
EI6.9 Jardun-txostena betetzea. 
EI6.10. Mantentze-lanei buruzko liburua betetzea. 

A7: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa zuzentzaileetan parte hartzea. 
EI7.1 Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
EI7.2 Lan-eremua prestatzen laguntzea, eragiketaren eskakizunekin bat etorriz, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 
dagozkion lan-arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatuta. 
EI7.3 Konponketa-prozedura deskribatzea, eta beharrezkoa bada, zirkuitua edo osagaia isolatzea. 
EI7.4 Hondatutako elementua ordezkatzea. 
EI7.5 Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
EI7.6 Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzeko eta mantentzeko lanetan laguntzea. 
EI7.7 Jardun-txostena betetzea. 
EI7.8 Mantentze-lanei buruzko liburua betetzea 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako jarraibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen 
saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazio termikoen proiektuak eta muntaketarako zuinketa-eragiketak: 

- Eguzki-instalazio termiko baten osagai hidraulikoak. 35 - Eguzki-instalazio termiko baten zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak. 
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- Instalazioa osatzen duten elementu hidraulikoetako bakoitzaren ezaugarriak: kolektoreak, zirkuitu primarioa eta 
sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, zirkulazio-ponpak, hodiak, purgagailuak, emari-
neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko elementuak. 

- Instalazioa osatzen duten zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen elementuetako bakoitzaren ezaugarriak: termostato 
diferentziala, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak, elektrobalbulak, eta babes eta kontrolerako kaxak. 

- Instalazioaren funtzionamendu hidrauliko eta termodinamikoa, instalazioa osatzen duten atalen funtzioa, egitura 
eta osaera deskribatuz. 

- Erregulazio eta kontrolerako sistemen funtzionamendua. 
- Osagaien zuinketako eta kokapenaren markaketako eragiketak. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak, aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin. 

2.  Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen egituren muntaketa mekaniko eta 
hidraulikoa: 
- Lan-eremua, obraren eskakizunekin bat etorriz. 
- Ekipamenduak eta materialak. 
- Jasan beharreko esfortzuetarako egokiak diren euskarriak eta ainguraketak. 
- Panelak, eremu geografikoaren araberako inklinazioarekin. 
- Instalazioaren trukagailuaren, metagailuaren, zirkulazio-ponpen eta bestelako elementuen muntaketa,. 
- Hodien eraikitzea, kurbaketaren, soldatzearen, errematxaketaren, torlojutzearen eta bestelako prozeduren bitartez 

hodiak mihiztatzeko lanak eta hodiak instalazio termiko osagarriekin konektatzeko lanak, dilatazio posibleak 
kontuan hartuta. 

- Korrosioaren aurkako babesak: 
- Behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea, espezifikazio teknikoak eta aplikatu beharreko araudia 

betez. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostena 

3.  Dokumentazio teknikoan oinarrituta eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen 
muntaketa-eragiketak egitea: 
- Lan-eremua, obraren eskakizunekin bat etorriz. 
- Ekipamenduak eta materialak, dagokien tokian ipiniz. 
- Instalazio elektrikoaren zuinketa. 
- Kaxa elektrikoak. 
- Elementu eta ekipamenduak: babes eta kontrolerako kaxa elektrikoak, kanalizazioak, eroaleak, konexio-kaxak, 

termostatoak, tenperatura-zundak, ponpak, zirkuladoreak eta elektrobalbulak. 
- Kanalizazio eta eroaleen muntaketa. 
- Babes eta kontrolerako kaxa elektrikoaren, termostatoen, zunden eta seinaleak hartzeko bestelako elementuen 

konexioa, eta baita eroale elektrikoena ere, behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoari eta aplikatu beharreko 
bestelako araudiei jarraikiz. 

4.  Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko egiaztatze-eragiketak: 
- Eguzki-sistemaren eta laguntza-sistemaren arteko interkonexioa. 
- Zirkuitu hidraulikoen estankotasunaren eta erresistentzia mekanikoaren erregelamenduzko probak. 
- Zirkuitu eta osagai hidraulikoen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Zirkuituak beroa garraiatzeko fluido egokiarekin betetzea. 
- Kolektore eta zirkuituen isolamendu termikoa eta babesak 
- Zirkuitu elektrikoen eta erregulazio-elementuen konexioak, agindu teknikoei eta aplikatu beharreko araudiari 

jarraikiz egin direnak. 
- Erregelamendu bidez eskatutako probei buruzko dokumentazioa 

5.  Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko eragiketak: 
- Kolektoreen operatibotasunaren egiaztapena. 
- Kontrol-elementuak. 
- Instalazioa martxan jartzea. 
- Zirkuladoreen eta ponpen funtzionamendua, eta fluidoaren zirkulazio-noranzkoa. 
- Segurtasun, maniobra, erregulazio eta kontrolerako sistemen funtzionamendua. 
- Bero-transferentziak. 
- Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
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6.  Eguzki-instalazio termikoetako eragiketa-maniobrak: 
- Instalazioaren puntu kritikoetan erradiazioaren, tenperaturaren, presioaren eta emariaren neurketak eta balantze 

eta errendimendu termikoak ezartzea. 
- Hargailu elektrikoen tentsioaren, intentsitatearen eta potentzia elektrikoaren neurketak, horien ezaugarri-plakarekin 

lotuz. 
- Termostato, balbula, zirkuladore eta bestelako osagaien kontrola eta erregulazioa, instalazioa hidraulikoki 

orekatuta eta uzteko eta ahalik eta energia-efizientziarik handienez funtziona dezan. 
- Instalazioak aldi baterako zerbitzuz kanpo uzteko eragiketak 

7.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak. 
- Lan-eremua, eragiketaren eskakizunekin bat etorrita, ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion laneko 

arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
- Konponketa-prozedura, eta beharrezkoa bada, zirkuitua edo osagaia isolatzea. 
- Sistemaren funtzionamendua, ezarritako parametroetara egokitzen dela ziurtatuz. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamendu eta erremintak berrikustea eta mantentzea. 
- Jardun-txostena. 
- Mantentze-lanei buruzko liburua 

8.  Eguzki-instalazio termikoen elementuak konpontzeko eragiketak: 
- Elementuaren pieza matxuratuak identifikatzea. 
- Matxuratutako elementuaren konponketa. 
- Funtzionamendu egokia egiaztatzea. 
- Jardun-txostena 

9.  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. 

 

37 

 
 

 

 



 
 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
ENERGIA ETA URA 

 

 
 

 

 
 
 

38 

 



 
 

Eguzki-instalazio termikoen muntaketa eta mantentze-lanak  

 
 

 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA Prestakuntza-modulua BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0601_2 
Eguzki-instalazio termikoen 
zuinketa. 

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

1 urte 
Nahitaezkoa 
akreditazioaren 
baldintza 

MF0602_2 
Eguzki-instalazio termikoen 
muntaketa mekanikoa eta 
hidraulikoa 

• Fisikan Lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitektoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Hozteko, girotzeko eta berotzeko 

instalazioen muntaketako eta mantentze-
lanetako goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko 
(eguzki-energia termikoa) 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

• Obrak eta planak egiteko, hirigintza-
proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

1 urte 3 urte 

MF0603_2 
Eguzki-instalazio termikoen 
muntaketa elektrikoa 

• Fisikan Lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Arkitektoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Hozteko, girotzeko eta berotzeko 

instalazioen muntaketako eta mantentze-
lanetako goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko 
(eguzki-energia termikoa) 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 
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MF0604_2 
Eguzki-instalazio termikoak 
martxan jartzea eta erabiltzea. 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Hozteko, girotzeko eta berotzeko 

instalazioen muntaketako eta mantentze-
lanetako goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko 
(eguzki-energia termikoa) 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0605_2MF0605_2 
Eguzki-instalazio termikoen 
mantentze-lanak. 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Hozteko, girotzeko eta berotzeko 

instalazioen muntaketako eta mantentze-
lanetako goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako 
teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko 
(eguzki-energia termikoa) 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. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Eguzki-energia termikoko lantegia 100 100 
Eguzki-instalazioetarako kanpoko 
azalera, hegoaldera orientatua 100 100 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X  X  X 

Eguzki-energia termikoko lantegia  X X X X 

Eguzki-instalazioetarako kanpo azalera, 
hegoaldera orientatua  X X X X 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbela. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Inprimagailua 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Eraikinetako instalazioak kalkulatzeko eta automatizatzeko 

berariazko softwarea. 

Eguzki-energia termikoko lantegia. 

Ekipamendua eta materiala 
− Lan-bankuak. 
− Guraize-eskailerak, 3 m-ko garaiera. 
− Eguzki-kolektore termikoak (hainbat mota eta ezaugarritakoak). 
− Panel termikoetarako euskarriak. 
− Xurgatze-makina txikia. 
− Ur bero sanitariorako tangak eta metagailuak 
− Tangak, intermetagailuak. 
− Bero-trukagailuak. 
− Ponpa birzirkuladoreak. 
− Hiru bidetako balbulak (puntuen bidezko kontrolak eta kontrol 

proportzionalak). 
− 2 bidetako balbulak (guztiko/ezer ezeko kontrola) 
− Balbula termostatikoak (eskuzko doikuntza) 
− Balbula termostatikoak (doikuntza proportzionala) 
− Segurtasun-balbulak. 
− Tenperatura-zundak. 
− Presio-zundak. 
− Hezetasun-zundak. 
− Eguzki-erradiazioaren neurgailuak. 
− Espantsio-ontziak. 
− Zoru erradiatzailearen kita. 
− Talde termikoa, gasolio-erregailuarekin 
− Talde termikoa, gas-erregailuarekin. 
− Kontrol-telefonoguneak. 
− Erregulazio-telefonoguneak. 

Neurketa-ekipamenduak 
− Iparrorratza. 
− Takometroa. 
− Termometroa. 
− Isolamendu-neurgailua. 42 
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− Eguzki-erradiazioaren neurgailua. 
− Polimetroak. 
− Pintza anperimetrikoa. 
− Errekuntza-analizagailua. 

Erremintak eta lanabesak 
− Zutabe-zulagailua. 
− Esmerila 
− Zulagailu elektriko eramangarriak. 
− Soldagailu elektrikoak. 
− Erreminta-kutxak, berogailu-erremintekin. 
− Sopleteak. 
− Altzairuzko hodiak hariztatzeko makina. 
− Kobrezko hodiak hariztatzeko makina. 
− Errematxagailua. 
− Nibelak. 
− Polea. 
− Polipastoa 

Babes-ekipamenduak 
− Arnes integrala, eslingarekin eta xurgatzeko sistemarekin. 
− Segurtasun-soka, energia xurgatzekoarekin. 
− Noranzko biko jaitsigailu automatikoa. 
− Ez erortzekoak. 
− Segurtasun-kaskoa, kokospekoarekin. 
− Eraso mekanikoen aurkako eskularruak.  

Eguzki-instalazioetarako kanpoko azalera, 
hegoaldera orientatua 

Eguzki-instalazio termikoak 
− Kanpoko azaleran panelak ipiniko dira 

 
 
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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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