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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ANTOLAMENDUA ETA PROIEKTUAK. 
 
KODEA 
ENAE0308 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia berriztagarriak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA264_3 Eguzki-instalazio termikoen antolamendua eta proiektuak (1114/2007 EDa, 2007ko irailaren 11koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Eguzki-instalazio termikoak sustatzea, lortutako emaitzak kontrolatzea, instalazio horien proiektuak garatzea, muntaketa- eta 
mantentze-lanak kudeatzea, eta, horretarako, kasu bakoitzean eskatutako teknikak eta prozedurak aplikatzea, giza 
baliabideak eta eskuragarri dauden baliabideak optimizatzea, eskatutako kalitatea eskaintzea, indarrean dagoen 
erregelamentazioa betetzea eta segurtasun-baldintzetan jardutea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0842_3: Eguzki-instalazioen proiektuak bideragarriak diren erabakitzea 
 
- UC0846_3: Eguzki-instalazio termikoetarako proiektuak garatzea. 
 
- UC0847_3: Eguzki-instalazio termikoen muntaketa antolatzea eta kontrolatzea. 
 
- UC0848_3: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea. 
 

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 elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta ur beroaren produkzio- eta banaketa-
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 
Eguzki-instalazioen sustatzailea. 
Eguzki-instalazio termikoen proiektugilea. 
Eguzki-instalazio termikoen muntaketaren arduraduna. 
Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen arduraduna. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0212: Eguzki-potentziala 
zehaztea (zeharkakoa). 40 

MF0842_3 
Eguzki-instalazioen bideragarritasunari 
buruzko azterlanak (zeharkakoa) 

120 
UF0213: Energia-premiak eta 
eguzki-instalazioen proposamenak 
(zeharkakoa). 

80 

UF0214: Eguzki-instalazioen 
dimentsioak 90 

MF0846_3 
Eguzki-instalazio termikoen proiektuak. 180 UF0215: Eguzki-instalazio termikoen 

proiektuen garapenerako 
dokumentazioa. 

90 

MF0847_3  
Eguzki-instalazio termikoen muntaketaren 
antolamendua eta kontrola 

90   

MF0848_3 
Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen 
antolamendua eta kontrola 

80 

  

 MP0049 
Eguzki-instalazio termikoen antolamenduari eta 
proiektuei lotutako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 630 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 

1
2
3
4

 
1. gaitasun-atala 

EGUZKI-INSTALAZIOEN PROIEKTUAK BIDERAGARRIAK 
DIREN ERABAKITZEA  

 
2. gaitasun-atala 

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA 

ETA KONTROLATZEA 
 

4. gaitasun-atala 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK 

ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
EGUZKI-INSTALAZIOEN PROIEKTUAK BIDERAGARRIAK DIREN 
ERABAKITZEA 
 

1 
Kodea: UC0842_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erabiltzailearen energia-premiak eta -interesak ebaluatzea eta sailkatzea, energia-hornidura egokiena zein den eta 
zer ezaugarri dituen erabakitzeko. 

BI1.1 Erabiltzailearen energia-premiak sailkatu egiten dira aplikazioen arabera, hargailuen espezifikazioen arabera 
eta bete beharreko energia-eskariaren ezaugarrien arabera. 
BI1.2 Energia elektrikoaren premiak kuantitatiboki zehazten dira eta oinarrizko parametroak finkatzen dira, 
hargailu-motetan oinarrituta. 
BI1.3 Energia termikoaren premiak kuantitatiboki zehazten dira eta oinarrizko parametroak finkatzen dira, batik bat, 
ekipamenduen eta instalazioen urtaroaren araberako urteko batez besteko errendimenduak, mantentze-egoeraren 
arabera. 
BI1.4 Urtaroaren araberako erabileraren aldagaia, erabilera-denborak, laneko tenperaturak eta 
aldiberekotasunaren faktorea zehaztu eta irudikatu egiten dira onartutako informazio-iturriak erabilita eta 
erabiltzaileak emandako datuetan oinarrituta. 
BI1.5 Erabiltzaile baten energia-premiak eta diagnostikoa egiteko, horniduraren aukera guztiak, kostu ekonomiko 
globalak eta instalazioaren amortizazioa kontuan izan behar dira. 

LB2: Gune baten eguzki-potentziala zehaztea eguzki-energia aplikatzeko aukerei buruzko erabakiak hartzeko. 
BI2.1 Eguzki-erradiazio globalaren, eguneko batez besteko giro-tenperaturaren eta sareko ur hotzaren 
tenperaturaren parametroak lortzeko, estatistika-datu ofizialak edo fidatzeko moduko datuak erabiltzen dira eta 
tauletan bildu. 
BI2.2 Datuen arteko korrelazioa egiten da behar den informazioa zuzenean lortzen ez bada eskura dauden 
tauletatik edo estatistiketatik. 
BI2.3 Eguzki-erradiazioa (zuzenekoa, barreiatua eta globala) zehazteko ereduak aplikatzen lagundu egiten da, 
beharrezkoak diren programa informatikoak erabilita. 
BI2.4 Eguzki-datuen neurketa eta erregistroa egiteko, piranometroa, pirheliometroa, «datalogger»-a, estazio 
automatikoak eta bestelako sistemak erabiltzen dira, behar besteko segurtasuneko eta kalitateko baldintzetan. 
BI2.5 Eguzki-energiaren erabilera justifikatzeko, erabilgarri dagoen eguzki-potentzialaren ebaluazioa hartzen da 
oinarri. 

LB3: Eguzki-instalazioen proposamenak egitea, bezeroen energia-premiei eta -interesei erantzuteko. 
BI3.1 Eguzki-instalazioaren nahitaezko osagaien azterketa egiteko, eguzki-ekipamenduen fabrikatzaileek 
emandako informazio teknikoa erabili behar da, egin beharreko kalkuluak egin behar dira eta erabiltzailearen 
premietara egokitu behar da. 
BI3.2 Eguzki-kolektore edo -panelen kokalekua, kopurua eta dimentsioak aztertzean, kokatu behar diren 
eraikuntza kontuan izan behar da, baita itzalak, oztopoak eta eguzki-energiaren aprobetxamenduan erabakigarriak 
izan daitezkeen bestelako faktoreak ere. 
BI3.3 Instalazioaren inpaktu bisualaren azterketa egitean, ahalik eta txikiena izatea bermatu behar da, 
erabiltzailearen interesak, arauzko eskakizunak eta kokapenaren aukerak kontuan izanik. 
BI3.4 Proposamena zehazten eta formalizatzen denean honako datu hauek txertatu behar dira: ezaugarri 
teknikoak, eskema orokorrak, bozeto osagarriak eta araudia betetzeari buruzko orientabideak, izan daitezkeen 
diru-laguntzak, amortizazioa eta finantzabideak. 
BI3.5 Erabiltzaileari informazioa eta aholkularitza ematen zaionean sortzen diren zalantza guztiei erantzun behar 
zaie, ezaugarri teknikoei, aplikatu beharreko araudiari, bideragarritasun ekonomikoari, mantentze-lanetako 
eskakizunei, fidagarritasunari, hornidura-bermeari eta eguzki-instalazioarekin lotutako bestelako alderdiei 
dagokienez 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ordenagailua. Simulazioko programa informatikoak. Brujula. GPSa, zinta metrikoa. Piranometroa eta pirheliometroa. 
Dataloggerra eta estazio automatikoak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Azterlan tekniko eta ekonomikoak. Aurrekontuak. Aholkularitza bezeroari. Baimenen eta diru-laguntzen izapideak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapa geografikoak eta katastralak. Katalogo teknikoak. Eguzki-parametroei buruzko taulak, grafikoak, mapak eta 
estatistika-serieak. Erregaien prezioak. Aplikatu beharreko erregelamendu eta arauak. Diru-laguntzei buruzko araudia. 
Formularioak, diru-laguntzen eskabideak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEA 

 
Kodea: UC0846_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoaren ezaugarriak definitzea eta, horretarako, ezarritako kalkulu-prozedurak eta arauak 
aplikatzea, beharrezkoak diren ekipamenduak eta elementuak beren espezifikazioekin hautatzeko. 

BI1.1 Hautatutako elementuak sektoreko teknologia estandarrarekin eta homologazio-arauekin bat datozela 
egiaztatzen da. 
BI1.2 Elementu, ekipamendu, osagai eta materialen ezaugarriak datu objektibo eta fidagarrietan oinarritutako 
kalkulu teknikoen bidez zehazten dira, kalkulurako eskuliburu, taula eta programa informatizatuak erabiliz. 
BI1.3 Egindako kalkuluek eskatutako doitasuna izaten dute, eta funtzionamendu egokiko beste instalazio batzuen 
kalkuluekin konparatzen dira. 
BI1.4 Eguzki-instalazioaren elementuek elkarren artean eta instalazio osagarri eta hartzaileen beste elementu 
batzuekin duten bateragarritasuna ziurtatu egiten da, eta, era horretan, instalazio osoaren errendimendua, 
fidagarritasuna eta produkzio-ahalmena bermatzen da. 
BI1.5 Osagaiak aukeratzeko, trukagarritasun-, hornidura- eta kostu-bermeak hartzen dira kontuan. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoen proiektuak justifikatzeko memoriak, txostenak eta eskuliburuak (erakunde ofizial 
erregulatzaileek eskatzen dituztenak) egitea. 

BI2.1 Eguzki-instalazio termikoaren proiektuaren sarrera eta justifikazioa egiteko, energia-hornidurari lotutako 
irizpide teknologikoak, arau-irizpideak eta irizpide estrategikoak hartzen dira kontuan, besteak beste. 
BI2.2 Instalazioaren deskribapen tekniko orokorra haren analisi funtzionalaren bidez egiten da. 
BI2.3 Zatien eta osagaien dimentsio eta espezifikazioen justifikazio teknikoa egiteko, zenbakizko kalkuluak 
erabiltzen dira, beharrezkoa izanez gero. 
BI2.4 Diseinatutako segurtasun- eta babes-sistemak, erabilitako automatismoak eta instalazioaren beste puntu 
kritiko batzuk txostenean edo memorian aztertzen dira. 
BI2.5 Instalazioaren eragiketari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburua idazteko, eraikin-mota eta dauden 
ekipamendu konbentzionalak hartzen dira kontuan, legionellaren aurkako babes-sistemak dokumentatzen dira eta 
zaintzeko eta mantentzeko jarduerak eta eragiketak erregelamenduz eskatutako ereduaren arabera ezartzen dira. 
BI2.6 Txostenari edo memoriari dagokion dokumentu formala aplikazio informatikoen bidez idazten da 

LB3: Ezarritako diseinu-espezifikazio teknikoetatik abiatuta, eguzki-instalazio termikoen trazadura orokorreko eta 
xehatuko planoak egitea, eta eskatutako kalitate- eta akabera-mailak lortzea. 

BI3.1 Proiektua garatzeko eskatzen diren eraikinen planoak egiteko beharrezkoa den informazioa eraikinetik 
lortzen da zuzenean, edo, hala badagokio, eraikinaren proiektutik. 
BI3.2 Eraikinean eta haren egituretan dauden eta eguzki-instalazioa eraginpean hartzen duten punturik eta 
elementurik berezienak sistematikoki jasotzen dira. 
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BI3.3 Krokisek proportzioari eta adierazpen grafiko egokiari lotutako baldintzak betetzen dituzte, zalantzarik gabe 
interpretatzeko. 
BI3.4 Instalazioaren kokapen planoak egiteko, ezarritako araudia aplikatzen da eta marrazteko prozesua 
optimizatzen da, elementu estandarizatuen planoak eta/edo espezifikazio teknikoak txertatzearen bidez. 
BI3.5 Instalazioen zati eta zirkuituen irudikapena aplikatu beharreko sinbologia eta konbentzionalismo 
normalizatuekin egiten da. 
BI3.6 Kolektoreen eta ekipamenduen kokapena eta instalazioaren trazadura, dimentsioak eta espezifikazioak 
zehazteko, memorian egindako kalkuluak hartzen dira kontuan, eta ustiapen- eta segurtasun-eskakizunak eta 
aplikatu beharreko beste erregelamendu eta ordenantza batzuk betetzen dira. 
BI3.7 Eraikinaren egitura-erresistentzia eta iragazgaiztea instalazioaren muntaketa- eta mantentze-lanetan 
hartutako eraikuntza-soluzioetan hartzen dira kontuan. 
BI3.8 Materialen zerrendetan, proiektuaren elementuen kodea eta espezifikazioak sartzen dira. 
BI3.9 Planoak biltzen dituen dokumentu formala lagundutako diseinuko aplikazio informatikoen bidez lantzen da. 

LB4: Eguzki-instalazio termikoen aurrekontuak egitea, egindako diseinuetatik abiatuta eta partida guztiak zehaztuta. 
BI4.1 Materialen zerrendetan, proiektuaren elementuen merkataritza-erreferentzia, kodea eta espezifikazio 
teknikoak sartzen dira. 
BI4.2 Material eta ekipamendu bakoitzaren aleko prezioa eta guztizko prezioa zehazten dira, eta partida 
bakoitzaren eta instalazio osoaren guztizko prezioa lortzen da. 
BI4.3 Laneskuak eragindako gastuak eguzki-instalazio termikoaren muntaketan esku hartzen duten profesional 
bakoitzarekin kuantifikatzen dira. 
BI4.4 Gastu orokorrak, industria-mozkina eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga partida guztietan eta legez 
ezarritako ehunekoekin aplikatzen dira. 
BI4.5 Instalazioaren proiektua eta aurrekontua zehazten eta definitzen diren moduan, instalazioaren ustekabeko 
gastuek ez dute aurrekontu osoaren % 5 gainditzen. 

LB5: Eguzki-instalazio termikoa muntatzeko segurtasun- eta osasun-plana lantzea, eta, horretarako, proiektuaren 
dokumentazioa erabiltzea eta araudiaren betetzea bermatzea. 

BI5.1 Maila bereko edo desberdineko erorikoen, harrapaketen eta objektuen erorketen arriskuak identifikatu, eta 
duten garrantzia ebaluatzen da. 
BI5.2 Eguzki-instalazioan sortutako arrisku termikoak identifikatu, eta duten garrantzia ebaluatzen da. 
BI5.3 Kanpoko zirkuituei, tenperatura altuari eta muturreko beste baldintza batzuei lotutako arrisku elektrikoak 
identifikatu egiten dira. 
BI5.4 Larrialdi-planaren aurreikuspena eta plangintza obraren dokumentazioan sartzen da. 
BI5.5 Obraren segurtasun-plana formalizatu egiten da, eta, horretarako, laneko arriskuak identifikatzen dira eta 
arrisku horiek desagerrarazi, zentzuz murriztu eta kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzen dira. 

LB6: Eguzki-instalazio termikoaren baimena eta dauden diru-laguntzak lortzeko beharrezkoak diren administrazio-
izapideak egitea. 

BI6.1 Instalazioaren araudi tekniko eta administratiboaren betetzea baimen-izapideak bidezko erakunde ofizialetan 
egin aurretik ziurtatzen da. 
BI6.2 Instalazio-baimenak lortzeko beharrezkoa den dokumentazio tekniko eta administratiboa bete, antolatu eta 
izapidetu egiten da. 
BI6.3 Horrelako instalazioetarako dauden diru-laguntzak lortzeko eskakizun administratiboen eta bestelako 
eskakizunen betetzea eskaera-izapideak bidezko erakunde ofizialetan egin aurretik ziurtatzen da. 
BI6.4 Instalazioaren diru-laguntzak eskatzeko beharrezkoa den dokumentazio tekniko eta administratiboa bete, 
antolatu eta izapidetu egiten da. 
BI6.5 Instalazioa egiteko baimenei eta diru-laguntzaren eskaerari lotutako prozesu administratiboen jarraipena 
egiten den moduan, ez da espedienterik geldiarazten instalatzaileari egozteko moduko arrazoiengatik. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Metroa eta distantziak neurtzeko beste gailu batzuk. Iparrorratza, GPSa. Asmo orokorreko ekipo eta aplikazio 
informatikoak. Lagundutako diseinuko ekipamenduak. Marrazketa-plotterrak. Inprimagailuak. Plano- eta dokumentazio-
irakurgailuak. Marrazketa-tresnak. Kalkuluak eta simulazioak egiteko programa informatikoak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazioen eta horien elementuen krokisak. Memoria. Multzo-planoak. Xehetasun-planoak. Material, ekipamendu eta 
elementu normalizatuen zerrendak. Aurrekontua. Segurtasun-plana. Eguzki-instalazio termikoak erabili, ustiatu eta 
mantentzeko argibideen eskuliburuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Eraikinaren planoak. Mapak. Aplikatu beharreko erregelamendu eta arau teknikoak. Hiri-antolamenduari buruzko araudia 
eta eraikuntza-erregelamentazioa. Materialen eta produktuen katalogo teknikoak. Prezioen zerrendak. Laneko aginduak, 
parteak. Formularioak, diru-laguntzen eskabideak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA 
KONTROLATZEA 

 
Kodea: UC0847_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-proiektu edo -memoria teknikoa interpretatzea, haien gauzatzea 
planifikatzeko eta lan-faseak zehazteko. 

BI1.1 Proiektuaren memoria edo obra-plana plangintza-prozesuan aztertzen edo interpretatzen da. 
BI1.2 Proiektatutako instalazioaren topografia- eta kokapen-ezaugarriak planoetan oinarrituta interpretatzen dira. 
BI1.3 Proiektatutako eguzki-instalazioaren eta horren eta ekipamendu osagarrien ezaugarri funtzionalak 
proiektuaren planoetan oinarrituta interpretatzen dira. 
BI1.4 Instalazioa gauzatzearen antolamendu eta kontrolari lotutako elementuak obraren proiektu edo planaren 
dokumentazioan oinarrituta interpretatzen dira. 
BI1.5 Muntaketaren sekuentziazio eta antolamendu orokorra proiektuan oinarrituta ezartzen da, eta prozesua 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez optimizatu egingo duen lanerako plan bat egiten da. 
Bi1.6 Muntaketaren fase bakoitzerako behar diren kronogramak egiten direnean, instalazioaren atal bakoitzaren 
koordinazioa eta lotura bermatu beharko da. 
BI1.7 Hornikuntza-plana egiteko, muntaketa-plana hornikuntza- eta biltegiratze-aukerekin koordinatzen da, eta 
hornidura bidezkoa den unean bermatzen da. 
BI1.8 Beharrezkoak diren giza baliabideen eta bitartekoen aurretiazko antolamendua ezartzeko, langile edo gremio 
bakoitzaren funtzioak eta fase bakoitzean programatutako bitarteko teknikoekiko erlazioa definitzen dira. 
BI1.9 Eguzki-instalazio termikoen proiektuen plangintzan erabilitako programa informatikoak obra sekuentziatzeko 
eta antolatzeko erabiltzen dira. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoaren egiturak zuinkatzeko, planifikatzeko eta muntatzeko fasea antolatzea eta 
kontrolatzea, ezarritako kronogramari jarraikiz, eta horretaz gain, sortzen diren kontingentzietatik abiatuta bidezkoak 
diren egokitzeak egitea. 

BI2.1 Obraren zuinketa antolatzean eta garatzean, tokian bertan proiektuaren datuak egiaztatzen dira eta 
instalazioaren markaketa orokorra gainbegiratzen da, eta hala badagokio, baita beharrezko aldaketak ere. 
BI2.2 Instalazioaren muntaketaren plangintza instalazioaren atal bakoitzean lan-antolakuntza planteatzeko 
interpretatzen eta erabiltzen da. 
BI2.3 Obran esku hartzen duten pertsonen eta gremioen lana koordinatzean, programatutako helburuak betetzen 
direla zaintzen da, eraginkortasun, efizientzia, kalitate eta segurtasunari lotutako irizpideei jarraikiz. 
BI2.4 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa egiteko behar den informazioa argi jakinarazten eta adierazten zaie 
langileei, emandako argibideak nahikoak eta zehatzak direla bermatuz, interpretazio-akatsak saihestuz eta 
langileei materialak prestatzea eta lanak eraginkortasun, segurtasun eta kalitatez egitea ahalbidetuz. 
BI2.5 Egitura gogorrak, ekipamenduak eta beharrezko bestelako materialak lekuz aldatzeko lanak proiektuan 
jasotako espezifikazioei jarraikiz gainbegiratzen dira. 
BI2.6 Egitura gogorrak ipintzeko lanak proiektuan jasotako espezifikazioei jarraikiz antolatzen eta gainbegiratzen 
dira, eta eraikinaren iragazgaiztea bereziki zaintzen da. 13 
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LB3: Eguzki-instalazio termikoaren muntaketako fase guztiak antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako kronogramari 
jarraikiz, eta horretaz gain, sortzen diren gorabeheretatik abiatuta bidezkoak diren egokitzeak egitea. 

BI3.1 Kolektoreak ipintzeko lanak eta hodien eraikitzea proiektuan jasotako espezifikazioei jarraikiz antolatzen eta 
gainbegiratzen dira. 
BI3.2 Tangen, trukagailuen, hodien, ponpen eta bestelako elementu hidraulikoen interkonexioa gainbegiratzen da, 
proiektuarekiko zehaztasunari eusten diola ziurtatuz eta gauzatzean kalitatea bermatuz. 
BI3.3 Instalazio elektrikoaren eta kontrol-gailuen muntaketa eta konexioa antolatzen eta gainbegiratzen dira, 
proiektuarekiko zehaztasunari eusten diotela ziurtatuz eta gauzatzean kalitatea bermatuz. 
BI3.4 Laguntza-instalazio konbentzionalekiko konexio hidraulikoa antolatzen eta gainbegiratzen da, proiektuarekiko 
zehaztasunari eusten diola ziurtatuz eta gauzatzean kalitatea bermatuz. 
BI3.5 Korrosioaren, oxidazioaren eta inpaktu mekanikoen aurkako babesen eta elementuen isolamendu 
termikoaren muntaketa proiektuan jasotako espezifikazioei jarraikiz gainbegiratzen da. 

LB4: Obrarako materialen hornikuntza eta hornidura enpresan ezarritako prozeduren arabera eta aplikatu beharreko 
araudia betetzen dela ziurtatuta antolatzea eta kontrolatzea. 

BI4.1 Ekipamenduen, erreminten eta beharrezkoak diren beste baliabide tekniko batzuen hautaketa instalazioaren 
muntaketaren fase bakoitzean gainbegiratzen da. 
BI4.2 Materialen hornidura, entrega-epeei, hornidura-baldintzei, eta biltegiratze-metaketaren eta banaketaren 
kudeaketari dagokienez, ezarritako espezifikazio eta araudiei jarraikiz koordinatzen, kontrolatzen eta 
gainbegiratzen da. 
BI4.3 Materialen eta instalaziorako beharrezkoak diren beste baliabide tekniko batzuen kalitate-espezifikazioak 
bidezko baldintza eta arauei jarraikiz egiaztatzen dira. 
BI4.4 Instalazioa muntatzeko kalitate-espezifikazio teknikoak ezarritako arauetara egokitzen direla egiaztatuz 
kontrolatzen eta gainbegiratzen dira. 
BI4.5 Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena, obraren proiektuaren logistikari jarraikiz, 
eskatutako garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan kudeatzen da. 
BI4.6 Erremintak, makinak eta baliabide osagarriak ahalik eta segurtasun eta errendimendu handienarekin 
erabiltzeko antolatzen eta mantentzen dira. 

LB5: Eguzki-instalazio termikoen segurtasun-, funtzionamendu- eta prestaketa-probak egitea eta gainbegiratzea, 
erregulazio eta kontroleko ekipamenduak eta elementuak egokituz eta ezarritako funtzionamendu-baldintzak ziurtatuz. 

BI5.1 Eguzki-instalazio termikoa martxan jartzeko proba-plana antolatzen eta gainbegiratzen da erregelamenduzko 
segurtasun- eta funtzionamendu-probak —instalazioak behar dituenak— egingo direla bermatuz eta jarraitu 
beharreko prozedurak eta horien aldizkakotasuna koordinatuz. 
BI5.2 Instalazioetan egindako proba guztiek erregelamenduzko aginduak betetzen dituzte, lortutako balioak 
erregelamenduek eskatutakoekin bat datozela ziurtatuz. 
BI5.3 Sistemaren segurtasuneko, babeseko eta funtzionamendu-kontroleko elementuen doikuntza koordinatzen 
eta gainbegiratzen da ziurtatuz zehaztutakoarekin eta prozesuaren eskakizunekin bat etorriz egiten dela, betiere 
zirkuitu hidraulikoen orekatzea bermatuz. 
BI5.4 Larrialdi- eta alarma-sistemak gainbegiratzen dira egiaztatuz ezarritako gorabehera-egoerei erantzuten 
dietela, betiere eskatutako eraginkortasun-baldintzetan. 
BI5.5 Eragiketari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak gainbegiratzen dira eta erabiltzaileari ematen zaizkio. 

LB6: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eragiketetan segurtasun- eta osasun-plana antolatzea eta kontrolatzea, 
pertsonen, baliabideen eta ingurunearen osotasuna bermatuz. 

BI6.1 Eguzki-instalazio termikoa muntatzeko segurtasun-plana hura garatzeko behar diren baliabideak planifikatuz 
interpretatzen da. 
BI6.2 Instalazioa muntatzeko lanaren plangintza segurtasun-planeko aginduei jarraikiz egiten da, eta bere 
ardurapeko langileei segurtasun-planeko eskakizunekin lotutako beharrezko prestakuntza edo informazioa 
helaraziko die. 
BI6.3 Eguzki-instalazio termikoaren muntaketaren ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatzen eta kontrolatzen dira 
segurtasun-azpiegituren hedatzea eta kokapen egokiena eta segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen 
erabilera, funtzionamendua eta kontserbazio-egoera kudeatuz. 
BI6.4 Makinen, ibilgailuen, erreminten eta instalazioan erabilitako beste baliabide tekniko batzuen erabilera, 
funtzionamendua eta kontserbazio-egoera kontrolatzen da egiaztatuz horiek erabilera-egoera egokitan daudela. 
BI6.5 Instalazioaren muntaketa-prozesuarekin lotutako larrialdi-plana kudeatzen da, segurtasun-neurriak betetzen 
ez direnean edota pertsonentzako arriskua dagoenean lana geldiaraziz. 
BI6.6 Ingurumen-arriskuak ebaluatu eta kontrolatu egiten dira, saihesteko edo ahalik eta neurririk handienean 
murrizteko, eta, nolanahi ere, aplikatu beharreko araudia betetzen da. 
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LB7: Eguzki-instalazio termikoa muntatzeko prozesuekin lotutako dokumentazioa kudeatzea, lege-baldintzen 
betearazpena ziurtatuz.  

BI7.1 Proiektuaren dokumentuak, eskema sinbolikoak, material-zerrendak, funtzionamendu-eskuliburuak eta 
bestelako dokumentu teknikoak enpresaren baldintzei eta antolakuntzako argitasun- eta kontrol-irizpideen arabera 
kudeatzen dira. 
BI7.2 Lan-parteak, albaranak, fakturak, egiaztagirietarako kontrola eta gainerako dokumentu administratiboak 
antolatu eta kontrolatu egiten dira instalazioa muntatzeko prozesuan. 
BI7.3 Topografia-dokumentuak, legionellaren aurkako babes-sistemak, likidaziorako datuak hartzea eta aldaketak, 
proiektuari dagokionez, elementuen espezifikazio teknikoetan, obraren dokumentu-oinarria osatzeko kontrolatzen 
eta biltzen dira. 
BI7.4 Obran beharrezkoak diren baimen ofizialekin lotutako dokumentazioa gerta litezkeen legalizazio, diru-
laguntza eta ikuskapenen kasurako kudeatzen da. 
 

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, 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, purgagailuak, termostatoak, presostatoak, zundak, 
erresistentziak, motorrak, kanalizazioak, tutuak, elektrobalbulak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Eguzki-instalazio termikoen kolektoreak, ekipamenduak eta zirkuitu hidraulikoak, instalatuak eta konektatuak. 
Instalazioaren konexio hidraulikoa bestelako laguntza-sistemekin. Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu 
elektrikoak, instalatuak eta konektatuak. Instalazioaren konexio elektrikoa 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, behe-
tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, segurtasun-erregelamentazioa, udal-ordenantzak eta eraikuntza-kodeak. 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Eguzki-instalazio termikoetako doitzeko maniobrak eta eragiketak antolatzea eta kontrolatzea, funtzionamendua 
optimizatzeko. 

BI1.1 Zuzenean edo telekontrol- eta teleaginte-sistemen bidez lortutako seinaleak eta datuak interpretatu egiten 
dira, instalazioaren funtzionamendua doikuntza-eragiketen bidez optimizatzeko. 
BI1.2 Instalazioetako hainbat maniobra- eta doikuntza-motaren gauzapena finkatu egiten da, horri buruzko 
informazioa ematen da eta egikaritzea kontrolatzen da. 
BI1.3 Eguzki-instalazio termikoak abiarazteko eta gelditzeko maniobrak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira, 
kalitate-, eraginkortasun- eta segurtasun-eskakizunei jarraikiz. 15 
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BI1.4 Instalazioak urte-sasoiaren arabera doitzeko eta egokitzeko eragiketak, klimaren aldaketei lotuak, kontrolatu 
eta gainbegiratu egiten dira, kalitate-, eraginkortasun- eta segurtasun-eskakizunei jarraikiz. 
BI1.5 Maniobretan beharrezkoak diren segurtasun-neurriak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira, eta 
pertsonentzako, ingurumenerako eta zirkuitu elektriko eta hidraulikoetarako arriskuaren kontrola bermatzen da. 

LB2: Eguzki-instalazio termikoak mantentzeko planak garatzea, aplikatzea eta hobetzea. 
BI2.1 Eguzki-instalazio termikoetan erabilitako ekipamendu eta elementuen fabrikatzaileek emandako informazio 
teknikoa mantentze-lanetarako programak lantzeko erabiltzen da. 
BI2.2 Enpresaren mantentze-lanei buruzko eskuliburuak prestatzen eta eguneratuta edukitzen dira, aplikatu 
beharreko araudi eta ordenantzei jarraikiz. 
BI2.3 Esku hartzeko eta desmuntatu eta muntatzeko zereginak, prozedurak eta metodoak, azterketa-gamak, 
denborak eta aurreikusitako epean eta kostuarekin gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide 
materialak instalazioko mantentze-lanetarako programan jasota daudela ziurtatzen da. 
BI2.4 Kalitate-kontroleko irizpideak mantentze-lanen fase guztietarako ezartzen dira. 
BI2.5 Instalazioetan gehiegizko tenperatura edo izotzaldiak sortzeko, energia-hornidurarik ez izateko edo 
parametro normalak aldatzeko arriskurik handiena dakarten puntu kritikoak kontuan hartzen dira mantentze-
lanetarako programak lantzean. 
BI2.6 Mantentze-lanetarako ezarritako programek baliabide propioak optimizatu, kanpoko laguntzaren premiak 
finkatu eta produkzio-helburuak beteko direla bermatzen dute. 
BI2.7 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileetan erabilitako prozedurak aldizka eguneratzen dira, eta 
detektatutako hobekuntzak gaineratzen zaizkie. 

LB3: Eguzki-instalazio termikoetako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen prozesu eta prozedurak antolatzea eta 
gainbegiratzea. 

BI3.1 Instalazioetako mantentze- eta konponketa-lanak antolatu eta gainbegiratzeko, jasotako eta sortutako 
dokumentazio tekniko eta administratiboa erabiltzen da. 
BI3.2 Eguzki-instalazio termikoaren ekipamendu, elementu edo sistemaren akats eta/edo matxuraren diagnostikoa 
gainbegiratu eta kontrolatu egiten da, eta hartutako datuak aztertzeko teknikak aplikatzen dira, ustiategiaren 
balioespena eta informazioa eta instalazioaren historia egiteko. 
BI3.3 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan erabilitako materialen eta ekipamenduen espezifikazioak 
material eta ekipamendu horien eskuratzea kudeatzeko lantzen dira. 
CR3.4 Biltegiko materialen stocka eta horiek banatzeko sistemak eraginkortasunaren, efizientziaren eta kalitaterik 
handienaren premisapean antolatzen, kudeatzen eta kontrolatzen dira. 
BI3.5 Eskuragarri dauden giza baliabideak, makinak, erremintak, parke mugikorrak, komunikazio-sistemak, eta 
mantentze-lanak gauzatzeko beharrezkoak diren beste elementu batzuk eraginkortasunaren, efizientziaren eta 
kalitaterik handienaren premisapean koordinatzen eta kontrolatzen dira. 
BI3.6 Kolektoreak, tangak, trukagailuak, ekipamendu elektrikoak, zundak, purgagailuak, presostatoak eta 
gainbegiratzeko kanpainen xede diren beste elementu batzuk berrikusteko prozesuak, nolanahi ere, mantentze-lan 
gehienak prebentzio-lanak izan daitezen lortzeko antolatzen eta kontrolatzen dira. 
BI3.7 Mantentze-lanen jarraipena egiteko, haien kalitatea eta kostuak kontrolatzen dira, jardun-ildorik 
komenigarrienak zehaztuko dituzten konparazioak ezartzeko beharrezkoak diren kontrol-adierazleak lortzen dira, 
eta kontingentziak efizientziarik handienarekin eta programatutako helburuak betez konpontzen dira. 
BI3.8 Instalazioen berrikuspen eta aldaketetatik lortutako datuak kontrolatu eta bildu egiten dira, informazio-
sistemak eta datu-baseak eguneratuta egon daitezen. 

LB4: Eguzki-instalazio termikoetako mantentze-lanetan, arriskuen prebentzioari, segurtasunari, osasunari eta 
ingurumenari lotutako arau eta neurrien aplikazioa antolatzea eta kontrolatzea. 

BI4.1 Mantentze-lanen ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatu eta kontrolatu egiten dira, eta mantentze-
lanetarako segurtasun-plana aplikatzen da. 
BI4.2 Instalazioaren segurtasun- eta osasun-azpiegituren kudeaketa, hedapena eta kokapena garatu, gainbegiratu 
eta kontrolatu egiten da. 
BI4.3 Mantentze-lanetan erabilitako segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen erabilera, funtzionamendua 
eta kontserbazio-egoera gainbegiratu egiten da. 
BI4.4 Makinen, ibilgailuen, erreminten eta obran erabilitako beste ekipamendu batzuen erabilera, funtzionamendua 
eta kontserbazio-egoera segurtasunaren ikuspuntutik gainbegiratzen da. 
BI4.5 Instalazioa mantentzeko prozesuari lotutako larrialdi-plana kudeatu egiten da. 
CR4.6 Ingurumen-arriskuak ebaluatu eta kontrolatu egiten dira, saihesteko edo une oro murrizteko. 

LB5: Eguzki-energia termikoko instalazioak ustiatu eta mantentzeko prozesuei lotutako dokumentazioa kontrolatzea eta 
gainbegiratzea. 
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BI5.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, eskaerak eta beste dokumentu administratibo batzuk antolatu eta 
kontrolatu egiten dira mantentze-prozesuaren barruan. 
BI5.2 Bezeroen eskariak ahal bezain laster erregistratu, transmititu eta erantzuten dira. 
BI5.3 Mantentze-lanetan, prozedura administratiboak eta kalitatea kudeatzeko sistemak aplikatu eta gainbegiratu 
egiten dira. 
BI5.4 Inbentarioak berrikusi, eguneratu eta kudeatu egiten dira, eta altei, bajei eta egindako konponketei buruzko 
informazioa kontrolatzen da. 
BI5.5 Parke mugikorrak, erremintak, makinak, komunikazio-sistemak eta beste ekipamendu batzuk mantentzeko 
lanak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira. 
BI5.6 Eguzki-instalazio termikoak ustiatzeko eta mantentzeko prozesuetan erabilitako kudeaketa-sistema 
informatikoak gainbegiratu egiten dira, eta, horretarako, ezarritako funtzionamendu-parametroekin bat datozela 
egiaztatzen da 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
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, hodi-ebakigailuak, kurbatzeko makina, guraizeak, hariztatzeko makina, limak, zulagailua, bihurkin elektrikoa, 
soldadura-ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: termostatoak, presostatoak, zundak, 
kolektoreak, trukagailuak, hedapen-tangak, metaketa-tangak, hodiak, balbulak, 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. Mantentze-eragiketak dokumentatuta. 
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  
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1. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIOEN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 

AZTERLANAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETAREN 
ANTOLAMENDUA ETA KONTROLA  

  
4. prestakuntza-modulua:  

EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANEN 
ANTOLAMENDUA ETA KONTROLA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

5EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ANTOLAMENDUARI ETA 
PROIEKTUEI LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 
AZTERLANAK 
 
Kodea: MF0842_ 3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0842_3 Eguzki-instalazioen proiektuak bideragarriak diren erabakitzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
EGUZKI-POTENTZIALA ZEHAZTEA 
 
Kodea: UF0212 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gune jakin batean eguzki-instalazioak egiteko eguzki-potentziala definitzea eta, horretarako, baliabide egokienak 
erabiltzea eta bete beharreko arau eta erregelamenduak betetzea. 

EI1.1 Kokaleku jakin batean eguzki-erradiazioaren parametroak zehaztea, betiere toki horri buruzko taulak eginda 
badaude, lortu nahi diren balioak zuzenean eskuratzea ahalbidetzen dutela. 
EI1.2 Kokaleku jakin batean eguzki-erradiazioaren parametroak zehaztea, betiere toki horri buruzko taulak eginda 
badaude; taula horietan emaitzak interpretatu eta korrelazioan jarri behar dira, zentzuzko kalkulua egin ahal izateko. 
EI1.3 Eguzki-erradiazio motak enpirikoki zehazteko garaian gehien erabiltzen diren ereduak orokorrean azaltzea. 
EI1.4 Eguzki-erradiazioari buruzko datuak neurtzea eta erregistratzea piranometroa, pirheliometroa eta ohiko moduan 
erabiltzen diren bestelako erregistro-gailuak erabilita. 
EI1.5 Kokaleku eta gainazal jakin baterako, eguzki-instalazio termiko eta/edo fotovoltaiko bat egiteko aukerak zehaztea, 
eta potentziala eta izan dezakeen energia-aprobetxamendua arrazoitzea. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-energiaren oinarriak 

- Eguzkia: energia-iturri. 
• Oinarrizko kontzeptuak. Eguzki-erradiazioa. Eguzki-konstantea. Eguzki-erradiazioaren balantzea. 
• Masa atmosferikoaren kontzeptua. Masa atmosferikoaren espektro-banaketa. 
• Eguzki-izpien osaera. Lurraren gainazalaren gaineko energia. 
• Eguzki-erradiazio estralurtarraren osaera. 
• Eguzki-erradiazioaren batez besteko balioen kalkulua. 

- Eguzkia eta Lurra. 
• Oinarrizko kontzeptuak. Eguzkia-Lurra interakzioa. 
• Lurraren mugimenduak. Translazioa, biraketa, prezesioa, nutazioa. 
• Behatzaile baten posizioa lurraren gainazalean. 
• Zeru-esfera. Erreferentzia-sistemak. 
• Eguzkiaren itxurazko mugimendua zeruan. 
• Eguzki-denbora eta denbora ofiziala. 
• Denboraren ekuazioa. 
• Eguzkiaren posizioaren kalkulua. 20 
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• Gutxi gorabeherako ekuazioak. 
• Eguzkiaren posizioa gainazal lau bati dagokionez. 

2.  Eguzki-energiaren bihurketa 
- Prozesu-motak: 

• Oinarrizko kontzeptuak. Prozesu naturalak. Zuzeneko bihurketa. 
• Prozesu termikoak. Kontzentrazio-efektua. 
• Fresnel-en lenteak. 
• Prozesu elektrikoak. 
• Kanpoko efektu fotoelektrikoa. 
• Efektu fotovoltaikoa. 
• Zeharkako bihurketa. 
• Prozesu eolikoak. 
• Prozesu fotokimikoak. 
• Prozesu termodinamikoak. 
• Bihurketa fotobiologikoa. 

- Energiaren metaketa: 
• Oinarrizko kontzeptuak. 
• Metaketa energia elektriko moduan. 
• Metaketa energia termiko moduan. 
• Biltegiratzeko arazoak. 

- Energia-sistema integratuak. 
3.  Gune baten eguzki-potentzia 

- Gune baten eguzki-potentzia:  
• Definizioak. Proiekzio kartografikoak. Proiekzio kartografikoen motak. 
• Proiekzio kartografikoen eta eguzki-energiaren aplikazio kartografikoak. 
• Neurri-unitateak. Eguzki-erradiazioaren neurketa. 
• Zuzeneko eguzki-erradiazioa. 
• Erradiazio globala eta barreiatua. 
• Erradiazio globalaren neurketa. 
• Erradiazio barreiatuaren neurketa. 

- Neurtzeko sistemak eta taulak: 
• Definizioak. Taulak. Eguzki-atlasak. 
• Neurketa-sentsoreak eta estazio meteorologikoak. 
• Haizearen norabidea eta abiadura neurtzeko sentsoreak. 
• Giro-tenperatura eta hezetasun erlatiboa neurtzeko sentsoreak. 
• Eguzki-erradiazioa neurtzeko sentsorea. 
• Datuak eskuratzeko sistemak. 
• Eguzki-modulu fotovoltaikoak. 
• Estazio meteorologikoa. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ENERGIA-PREMIAK ETA EGUZKI-INSTALAZIOEN PROPOSAMENAK 
 
Kodea: UF0213 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

21 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hainbat erabiltzaile-motaren energia-premiak sailkatzea, kuantifikatzea eta aztertzea, eguzki-instalazio bat egiteko 
aukera ote dagoen diagnostikatzeko. 

EI1.1 Hainbat etxebizitza dituen eraikin batean energia elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero 
sanitariorako eta berokuntzarako: 

- Bizimoduak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako eta indarrerako energia elektrikoa kuantifikatzea, baita komunitatearen zerbitzu 

orokorretarako behar dena ere. 
- Argiztapenerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea etxebizitza-tipologia 

bakoitzean. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna, kontsumo elektrikoaren denborak eta aldiberekotasun-faktorea 

deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Etxebizitza bakoitzerako eta etxebizitza guztietarako behar den energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren 

araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna aztertzea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

EI1.2 Familia bakarreko etxe batean energia elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako, 
berokuntzarako eta hozte-sistemarako: 

- Erabilerak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako, indarrerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna eta kontsumo elektrikoaren denborak deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna zehaztea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

EI1.3 Igerileku bat klimatizatu nahi da eguzki-energia termikoaren bidez eta laguntza-sistemarekin: 
- Erabilerak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako, indarrerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna eta kontsumo elektrikoaren denborak deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna 

deskribatzea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

A2: Bezeroei zuzendutako eguzki-instalazioen proposamenak egitea eta proposamenean instalazioaren ezaugarriak 
azaltzea, aplikatu beharreko arauen eta diru-laguntzen esparruaren azterketarekin batera. 

EI2.1 Energia-premiak aztertzea eta balioestea, eta eguzki-energia termikoaren eta/edo fotovoltaikoaren erabilera 
justifikatzea 

EI2.2 Eguzki-instalazioen kasuan, kolektoreak, panelak eta ekipamendu guztiak kokatzeko tokirik egokiena zein den 
arrazoitzea itzalen, oztopoen eta eguzki-aprobetxamenduan erabakigarriak diren bestelako faktoreen ezaugarriei 
erreparatuta, eta lotutako faktore estetikoak eta bisualak aztertzea. 

EI2.3 Eguzki-instalazio termikoen kasuan, instalazioko zirkuituen elementu eta osagai guztien ezaugarriak zeintzuk diren 
arrazoitzea. 
EI2.4 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen kasuan, instalazioko zirkuituen elementu eta osagai guztien ezaugarriak zeintzuk 
diren arrazoitzea. 
EI2.5 Instalazioaren baimenarekin lotutako arau-esparrua eta horrek eragindako eskakizunak aipatzea eta horri guztiari 
buruzko informazioa ematea. 
EI2.6 Instalazioarengatik jaso daitezkeen diru-laguntzen lege-esparrua eta horrek eragindako eskakizunak aipatzea eta 
horri guztiari buruzko informazioa ematea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio termiko baten aurrekontu orientagarria egitea eta kokalekua, hasierako eskema, kostuak eta 
eragingo duen aurrezkia zehaztea. 
EI2.8 Eguzki-instalazio fotovoltaiko baten aurrekontu orientagarria egitea eta kokalekua, hasierako eskema, kostuak eta 
eragingo duen aurrezkia zehaztea. 22 
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EI2.9 Eguzki-instalazio termikoa egiteko proposamena biltzen duen dokumentu formalizatua idaztea eta helburu 
orokorreko aplikazioak dituzten erreminta informatikoak erabiltzea horretarako. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-energiako instalazioen kokalekua eta bideragarritasuna 

- Energia-premiak: Energia. Definizioa. Unitateak. Energiaren formak. Sistema irekiak eta isolatuak. Energiaren 
kontserbazioa. 

- Kalkuluak:  
• Termodinamikaren kontzeptuak. Elektrizitatearen kontzeptuak. 
• Premia termikoen kalkulua. Premia elektrikoen kalkulua. 
• Energia-premien kalkuluan aplikatu beharreko araudia. 

- Kokalekuaren faktoreak: 
- Orientazioa, inklinazioa eta itzalak. 

• Orientazio optimoaren kalkulua. Inklinazio optimoaren kalkulua. 
• Itzalak eta ibilbide-mapak. 
• Itzalagatiko galeren kalkulua. 

- Sistema arkitektonikoak eta egiturazkoak: Integrazio arkitektonikoa. 
- Bideragarritasuna: Bideragarritasun-azterlana. Faktore ekonomikoak eta finantzarioak. 

2.  Eguzki-energia termikoko instalazioak 
- Eguzki-instalazio termikoen sailkapena: 

• Eguzki-instalazio termikoen motak, tenperatura txikikoak, ertainekoak eta handikoak. 
• Eguzki-sistemen errendimendua. 
• Eguzki-energia termikoaren aplikazioak. 
• Funtzionamendu globala. 

- Eguzki-kolektoreak: 
• Kolektore-motak eta ezaugarriak. 
• Kolektoreen funtzionamenduaren deskribapena. 
• Eraikuntza-ezaugarriak. 
• Kolektoreen konexio-sistemak. 
• Serieko konexioa eta paraleloko konexioa. 
• Kolektoreen energia-azterlana. 
• Galera hidraulikoen kalkulua serieko-paraleloko muntaketetan. 

- Eguzki-instalazio termiko baten elementuak eta espezifikazioak: 
• Kolektoreak, zirkuitu primarioa eta sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, 

zirkulazio-ponpak, hodiak, purgagailuak, emari-neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko eta kontrolatzeko 
elementuak. 

• Instalazioaren barruan elementu bakoitzak duen funtzioa. 
• Elementu bakoitzaren ezaugarriak eta deskribapena. 
• Instalazio termiko osagarriak eta laguntzakoak. 
• Berokuntza. Ur bero sanitarioa. Igerilekuak. 

3.  Klimatizazio-sistemak 
- Airea girotzeko eta aireztapeneko instalazioak eta ekipamenduak: 

• Definizioak eta instalazioen sailkapena. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
• Azterketa funtzionala. 
• Airea girotzeko eta tratatzeko prozesuak. 
• Diagrama psikometrikoa. 
• Ekipamenduen dimentsioak eta hautaketa. 
• Beroa eta hotza sortzeko ekipamenduak airea girotzeko instalazioetarako. 
• Hozte-instalazioak. 
• Bero-ponpak. 
• Airea girotzeko talde autonomoak. 
• Hozte-dorreak. 

- Eguzkiaren bidez hozteko sistemak: 
• Xurgatze-sistemak. 23 
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• 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 
• Lehorketa bidezko hoztea. 

4.  Aplikatu beharreko araudia 
- Udal-ordenantzak. 
- Segurtasun-erregelamentazioa. 
- Ingurumen-erregelamentazioa. 
- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak (ATO). 
- Aplikatu beharreko UNE arauak. 

5.  Eguzki-energia fotovoltaikoa 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen sailkapena. 
- Funtzionamendu globala: 

• Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten funtzionamendua eta konfigurazioa. 
• Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten funtzionamendua eta konfigurazioa. 
• Biltegiratzea eta metatzea. 
• Aerosorgailu txikia eta/edo ekipo elektrogenoa duen laguntza-instalazio baten funtzionamendua eta 

konfigurazioa. 
• Instalazioen funtzionamendurako babes- eta segurtasun-sistemak. 

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

6.  Sarera konektatuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko baten elementuak eta espezifikazioak 
- Egiturak eta euskarriak: 

• Egitura-motak. Dimentsioak. Egiturak, eguzki-jarraipena dutenak. 
• Erregulagailuak: Karga-erregulagailuak eta horien funtzioa. Erregulagailu-motak. 
• Erregulazio-tentsioen aldaketa. Erregulagailurik gabeko sistemak. 
• Erregulagailuen babesa. 
• Inbertsoreak: Inbertsore fotovoltaikoen funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak. 
• Topologiak. 
• KZ/KZ eta KZ/KA bihurketarako gailuak. 
• PWM kontrol-metodoak. 
• Harmonikoen sorkuntza. 
• Sarera konektatutako inbertsoreak: Potentzia-zirkuituaren konfigurazioa. 
• Sarera konektatutako inbertsoreetarako eta inbertsore autonomoetarako eskakizunak. 
• Bateragarritasun fotovoltaikoa. 
• Bestelako osagaiak: Blokeo- eta iragaite-diodoak. 
• Monitorizazio-, neurketa- eta kontrol-ekipamenduak. 
• Kable-, babes- eta deskonexio-tresna elektrikoak. 
• Kontsumo-elementuak. 

- Eguzki-jarraipeneko sistemak. Orientazio aldakor eta automatikoko egiturak. 
- Aplikatu beharreko araudia 

7  Eguzki-instalazio isolatu baten elementuak eta espezifikazioak 
- Egiturak eta euskarriak:  

• Egitura-motak. Dimentsioak. Egitura finkoak. 
• Metagailuak: Metagailu-motak (beruna/azidoa, nikela/kadmioa eta abar). 
• Metagailua osatzen duten atalak. 
• Erreakzio kimikoak berun/azidozko, nikel/kadmiozko eta abarrezko metagailuetan. 
• Metagailuen karga (kargaren eta deskargaren ezaugarriak). 
• Metagailu-instalazioen karga-faseak. 24 
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• Metagailuetarako segurtasuna eta gomendio orokorrak. 
• Ingurumen-alderdiak (baterien birziklapena) 
• Inbertsoreak: Inbertsore fotovoltaikoen funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak. 
• Inbertsore autonomoak: Potentzia-zirkuituaren konfigurazioa. 
• Inbertsore autonomoetarako eskakizunak. Bateragarritasun fotovoltaikoa. 

- Laguntzako eta metaketako energia-sistemak. 
• Bestelako sorgailu elektrikoak (aerosorgailu txikiak eta ekipo elektrogenoak). 
• Optimizazio-gailuak. 

- Aplikatu beharreko araudia. 
8  Eguzki-instalazioen sustapena 

- Energia berriztagarrien sustapena. 
- Energia-ereduak eta -politikak. 
- Nazioarteko, nazioko eta autonomia-erkidegoko testuingurua eguzki-energiari dagokionez. 
- Eguzki-instalazioei buruzko azterlan ekonomikoak eta finantzarioak. 
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa, udal-ordenantzak eta aplikatu beharreko araudia. 
- Diru-laguntzei buruzko arau-esparrua 

 
 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK  
 
Kodea: MF0846_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0846_3 Eguzki-instalazio termikoen proiektuak garatzea. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
EGUZKI-INSTALAZIOEN DIMENTSIOAK 
 
Kodea: UF0214 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen tipologiak aztertzea, eta eraikuntza-ezaugarrietara, erabiltzailearen energia-premietara eta 
aplikatu beharreko araudira egokituta daudenak hautatzea. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoetan aplikatu beharreko arau eta erregelamendu nagusiak zerrendatzea. 
EI1.2 Eguzki-metatze zentralizatua duten familia anitzeko eraikinetan instalazioen soluzioen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Eguzki-metatze indibiduala eta mistoa duten familia anitzeko eraikinetan instalazioen soluzioen ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI1.4 Familia bakarreko eraikinetako eguzki-instalazio termikoen soluzioen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.5 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuen funtzioak deskribatzea. 
- Proiektuaren garapenean eragina duen araudi teknikoa, administratiboa eta kalitateari lotutakoa (nahitaez bete 

beharrekoa zein bestelakoa) identifikatzea eta hautatzea. 25 
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- Erregelamendu-eskakizunen arabera garatu beharreko dokumentazioa zehaztea. 
- Eskakizunei buruzko txosten bat egitea: espezifikazio teknikoak, materialen ezaugarriak, araudia eta 

erregelamendua, eskatu beharreko segurtasuna. 
EI1.6 Familia bakarreko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuen funtzioak deskribatzea. 
- Proiektuaren garapenean eragina duen araudi teknikoa, administratiboa eta kalitateari lotutakoa (nahitaez bete 

beharrekoa zein bestelakoa) identifikatzea eta hautatzea. 
- Erregelamendu-eskakizunen arabera garatu beharreko dokumentazioa zehaztea. 
- Eskakizunei buruzko txosten bat egitea: espezifikazio teknikoak, materialen ezaugarriak, araudia eta 

erregelamendua, eskatu beharreko segurtasuna. 
A2: Eguzki-instalazio termikoak osatzen dituzten elementuak zehaztea, eta, horretarako, ezarritako baliabideak erabiltzea 
eta eskatutako arauak eta erregelamenduak betetzea. 

EI2.1 Instalazio termikoen energia-balantzeko kalkuluak egitea, eta, horretarako, klimari buruzko datuetatik abiatzea eta 
aurreikusitako eguneko eta urte-sasoiko kontsumoak, laguntza-instalazioen ekarpenak eta instalazio osoaren efizientzia 
kontuan hartzea. 
EI2.2 Elementu, ekipamendu, osagai eta material guztien ezaugarriak datu objektibo eta fidagarrietan oinarritutako 
kalkulu teknikoen bidez zehaztea, kalkulurako eskuliburu, taula eta programa informatizatuak erabiliz. 
EI2.3 Erabiltzaile bakarreko eguzki-instalazio termiko trinko batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea. 
- Instalazioaren zati guztien eskemak egitea edo osatzea. 
- Instalazioaren elementuen ezaugarriak zehaztea. 
- Merkataritza-katalogoetatik ekipamenduak eta materialak hautatzea, ezaugarri jakin batzuetan oinarrituta. 
- Euskarriak, bankadak eta eskari mekanikoei lotutako beste elementu batzuk dimentsionatzea. 

EI2.4 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean: 
- Instalazioa osatzen duten elementuak identifikatzea. 
- Instalazioaren zati guztien eskemak egitea edo osatzea. 
- Instalazioaren elementuen ezaugarriak zehaztea. 
- Merkataritza-katalogoetatik ekipamenduak eta materialak hautatzea, ezaugarri jakin batzuetan oinarrituta. 
- Euskarriak, bankadak eta eskari mekanikoei lotutako beste elementu batzuk dimentsionatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Instalazio termikoak eraikinetan 

- Kontzeptuak eta oinarrizko magnitudeak: Unitateak, bihurketak. 
- Energia eta beroa. 
- Bero-sorkuntza, errekuntza eta erregaiak. 
- Termodinamika: Kontzeptu orokorrak. Lan-fluidoa. Bero-transmisioa. 
- Gasen termodinamika: Airea, beroa garraiatzeko baliabide gisa. Barneko airearen kalitatea, kutsatzaileak. 
- Zirkulazio-printzipioa. 
- Beroa transferitzeko sistemak. 
- Hedapen-sistemak. 
- Energia osagarriko sistemak. 
- Termosifoi edota zirkulazio natural bidezko instalazioak. Bero-elkartrukea. 
- Legionelosiaren prebentzioa. 

2.  Berokuntzarako eta ur bero sanitarioaren sorkuntzarako instalazio eta ekipamenduak 
- Definizioak eta instalazioen sailkapena. 
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
- Azterketa funtzionala. 
- Erregai-instalazioak. 
- Errekuntza. 
- Tximiniak. 
- Ekipamenduen dimentsioak eta hautaketa: galdarak, erregailuak, bero-trukagailuak, eguzki-energiaren kolektore 

termikoak, metagailuak, intermetagailuak, espantsio-ontziak, inertzia-tangak. 
3.  Klimatizazio- eta aireztapen-instalazioak 

- Garraiatzeko fluidoak garraiatzeko sareak: 
• Ponpak eta haizagailuak: Funtzionamendu-printzipioa, motak, ezaugarriak eta hautaketa. 26 
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• Mekanizazio- eta lotura-teknikak instalazio termikoak muntatzeko eta mantentzeko. 
• Hodi-sareak, tutu-sareak eta horien osagarriak. 
• Isolamendu termikoa. 
• Balbulak: tipologia eta ezaugarriak. 
• Uraren kalitatea eta efektuak instalazioetan. 
• Uraren tratamendua 

- Ekipamendu terminalak eta airea tratatzekoak: 
• Airea tratatzeko unitateak eta unitate terminalak. 
• Bero-elementuak. 
• Airearen banaketa lokaletan. 
• Hedapen-elementuak: Definizioa, motak, funtzionamendu-printzipioak. 
• Saretak. 

4. Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua eta aplikatu beharreko bestelako araudia. 
Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak. 

- Presio-ontzien erregelamendua (POE). 
- Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta Argibide Osagarriak. 
- MI-BT argibideak, interpretazioak barnean hartuta. 
- Eraikuntzaren oinarrizko arauak: eraikinen baldintza akustikoak (EOE-BA). 
- Eraikuntzaren oinarrizko arauak: eraikinak suteen aurka babesteko baldintzak (EOE-SBB). 
- Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko ordenantzak (LSHT). 
- Atmosfera-giroa babesteko Legea (AGBL). 88/67 Legea, azaroaren 8koa: Neurketa-unitateen nazioarteko sistema 

(NS). 
5.  Eguzki-instalazio termikoen kalkulua 

- Kalkulu-aldagai eta kalkulu-faktorerik garrantzitsuenak: 
• Abiapuntuko datuak. 
• Erabilera-baldintzak. 
• Eguraldia. 
• Oinarrizko dimentsioak. 
• Energia termikoaren eskaria. 

- Erabilitako kalkulu-metodoak: 
• F-Chart kalkulu-metodoa eta kalkulu-metodo dinamikoa. 
• Itzaleztaduren kalkulua, kanpokoa eta kolektoreen artekoa. 
• Berotegi-efektua kolektore batean. 

6  Ur bero sanitarioko instalazioen kalkulu sinplifikatua 
- Abiapuntuko datuak. 
- Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua 

7.  Eguzki-energia bidez klimatizatutako igerilekuen kalkulua 
- Abiapuntuko datuak. 
- Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua. 

8.  Berokuntza eta hozkuntzaren kalkulu sinplifikatua 
27 - Eguzki-kolektorearen dimentsioak. 
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- Hodien eta karga-galeren kalkulua. 
- Ponpen edo elektrozirkuladoreen kalkulua. 
- Hedapen-tanga. 
- Trukagailuen kalkulua. 
- Purgagailua eta desaireztagailua. 
- Biltegiratze-sistemen kalkulua. 
- Eguzki-instalazioen erregulazio-kalkulua. 
- Laguntzako energia-sistemen kalkulua. 
- Kalkuluak egiteko programa informatikoak 

9.  Eguzki-instalazio termikoen integrazioa 
- Estetika eta integrazio arkitektonikoa. 
- Zoru erradiatzaile bidezko eguzki-energia. 
- Eguzki-instalazioen integrazioa. 
- Eguzki-arkitektura pasiboa. 
- Energia konbentzionala eta eguzki-energia. 
- Eguzki-energia termikoko sistema banatuak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN PROIEKTUAK GARATZEKO DOKUMENTAZIOA 
 
Kodea: UF0215 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoa muntatzeko proiektuaren dokumentazio grafikoa osatzen duten planoak, funtzionamendu-
printzipioak, eskema orokorrak eta xehetasunenak euskarri egokian marraztea. 

EI1.1 Irudikapen grafikoko sistemarik egokiena aukeratzea. 
EI1.2 Irudikapen grafikoan erabiliko den araudia hautatzea. 
EI1.3 Planoa egiteko lanabes, euskarri eta formaturik egokienak hautatzea. 
EI1.4 Proiektuko plano bakoitza identifikatzea eta aipatzea. 
EI1.5 Planoak garbi eta zehatz kotatzea. 

A2: Memoriak, aurrekontuak eta eguzki-instalazio termikoa muntatzeko, mantentzeko eta erabiltzeko beharrezkoa den 
gainerako dokumentazio teknikoa lantzea. 

EI2.1 Eguzki-instalazio termikoaren zati guztien kalkuluak eta justifikazioak bilduko dituen dokumentua formalizatzea.  
EI2.2 Gastuaren kontzeptu guztiak zehaztuta eta diru-laguntzak jasotzeko aukerak eta amortizazio-aurreikuspenak 
aztertuta izango dituzten instalazio-aurrekontuak egitea. 
EI2.3 Proiektuaren elementuak muntatzeko eskemak egitea, eta, horretarako, dimentsio- eta orientazio-kalkuluak 
bereziki kontuan hartzea. 
EI2.4 Funtzionamendu-eskuliburua egitea, honako hauek barnean hartuta: instalazio-argibideak, abian jartzea, erabilera 
eta mantentze-lanak, dagozkien eskemekin. 
EI2.5 Proiektuaren dokumentuak eta txosten teknikoa modu ordenatuan osatzea eta muntatzea, eta aurkezpen egokia 
lortzea. 

A3: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko segurtasun- eta osasun-planak lantzea. 
EI3.1 Maila bereko edo desberdineko erorikoen, harrapaketen eta objektuen erorketen arriskuak definitzea. 
EI3.2 Eguzki-instalazio termikoetan sortutako arrisku termikoak definitzea. 
EI3.3 Kanpoko zirkuituei, tenperatura altuari eta muturreko beste baldintza batzuei lotutako arrisku elektrikoak definitzea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean ezarri beharreko larrialdi-planak zehaztea. 
EI3.5 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean ezarri beharreko larrialdi-planak formalizatzea eta dokumentatzea. 
EI3.6 Eguzki-instalazio termikoak muntatzean agertzen diren ingurumen-afekzioak deskribatzea. 28 
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A4: Baimen administratiboa eta, hala badagokio, bidezko diru-laguntzak lortzeko beharrezkoa den espedientearen 
dokumentazioa lantzea. 

EI4.1 Espedienteak instalazioa baimentzeko jarraitu beharreko prozesu administratiboak deskribatzea. 
EI4.2 Instalazioaren baimen administratiborako beharrezkoak diren dokumentuak egitea. 
EI4.3 Espedienteak diru-laguntzak lortzeko jarraitu beharreko prozesu administratiboak deskribatzea. 
EI4.4 Diru-laguntzen espedienteko memoriak eta gainerako dokumentuak lantzea. 
EI4.5 Eguzki-instalazio termiko batean, soluzio teknikoak eta arkitektonikoak planteatuta daudela: 

- Instalazioaren baimena lortzeko beharrezkoak diren arauak eta prozedurak definitzea. 
- Diru-laguntza lortzeko lege-esparru posiblea definitzea, eta eskaerari lotutako eskakizunak eta prozesua 

zehaztea 
- Instalazioaren amortizazioari buruzko azterlan bat egitea, eta energia-kontsumoari, instalazioaren 

funtzionamenduari, eguzki-klimatologiari eta energiaren prezioari buruzko zentzuzko hipotesiak egitea. 
 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazio termikoen inguruko proiektuak eta memoria teknikoak 

- Proiektu edo memoria tekniko bat garatzean kontuan hartu beharreko premiak. 
- Informazio-iturriak. 
- Alternatiben balioespena. 
- Irizpide teknologiko eta ekonomikoak. 

2.  Eguzki-instalazio termikoen diseinua eta irudikapena 
- Sistema diedrikoa eta krokizatua 
- Instalazioen perspektiba-irudikapena. 
- Zirkuitu elektrikoen diseinua.  

• Sinbologia elektrikoa. 
• Zirkuitu elektrikoen irudikapena. Eskema hari-bakarra eta hari anitzeko eskema 
• Aginte-eskema elektrikoak 
• Potentzia-eskema elektrikoak  

- Zirkuitu hidraulikoen diseinua. Sinbologia hidraulikoa eta elementu termikoak. Zirkuitu hidraulikoen irudikapena 
- Instalazio termikoetan kontsumoak erregulatzeko, kontrolatzeko eta neurtzeko sistemen diseinua. 
- Lagundutako diseinurako programa informatikoen erabilera eta maneiua, honako hauek egiteko: 

• Zirkuitu hidraulikoen planoak. 
• Eskema elektrikoen planoak. 
• Obra zibilaren planoak. 
• Xehetasun-planoak. 
• Instalazioaren elementuen muntaketa-planoak. 

3.  Proiektu edo memoria tekniko baten osagaiak 
- Agertu beharreko datuak. Deskribapena. 
- Eskatutako arauak. 
- Deskribapen-memoria. Definizioa. Aurrekariak. Xedea. 

• Araudia eta erregelamentazioa. 
• Eraikinaren deskribapena. 
• Diseinu-oinarriak. 
• Proiektatutako instalazioaren deskribapena. 
• Instalazioaren probak. 
• Argibideak. 

- Justifikazio-memoria. Instalazioa justifikatzeko kalkuluak. 
- Planoak. 

• Kokapen-planoa 
• Eraikinaren eta obra zibilaren planoak (goitiko eta aurretiko bistako planoak eta sekzio-planoak) 
• Instalazio termikoen planoak (plano hidraulikoak eta elektrikoak) 

- Baldintza-agiriak. Definizioa. 
- Aurrekontuak. Aleko prezioak. Aurrekontu partzialak. Guztizko aurrekontua. Software informatikoaren erabilera 

aurrekontuak egiteko 
 

29 
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4.  Segurtasun- eta osasun-planerako proiektu baten osagaiak 
- Deskribapen-memoria. Definizioa. Xedea. Aurrekariak. Eraikinaren deskribapena. Diseinu-oinarriak. Proiektatutako 

instalazioaren deskribapena. 
- Planoak. 

• Kokapen-planoa 
• Eraikinaren eta obra zibilaren planoak (goitiko eta aurretiko bistako planoak eta sekzio-planoak) 
• Instalazio termikoen planoak (plano hidraulikoak eta elektrikoak) 

- Ebaluazio-sistema. 
- Egin beharreko lanen deskribapena. 
- Arriskuen identifikazioa. 
- Prebentziozko argibideak. 
- Arriskuen azterketa. 

5.  Eguzki-instalazio termikoen inguruko prozesu administratiboak 
- Diru-laguntzei buruzko arau-esparrua. 
- Legeria eta deialdiak. 
- Diru-laguntzen izapidetzea. 
- Dokumentazio tekniko eta administratiboa 
- Eskaintzaren aurkezpena 

 
 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETAREN ANTOLAMENDUA 
ETA KONTROLA  
 
Kodea: MF0847_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0847_3 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa antolatzea eta 
kontrolatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen dokumentazio teknikoa aztertzea, interpretatzea eta kudeatzea, muntaketa-prozesua 
antolatzeko. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu bat osatzen duten 
dokumentuak deskribatzea, horiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko 
elementuak interpretatuz. 
EI1.2 Eguzki-instalazio termiko bat muntatzeko prozesuaren garapen-fase orokorrak deskribatzea, kronograma eta 
planoetan oinarrituta hori muntatzeko fase teknikoak identifikatuz. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termiko baten eta horren osagaien eskema sinbolikoak, krokisak eta diagrama isometrikoak 
irudikatzea, horren muntaketa mekaniko eta elektrikoa errazteko. 
EI1.4 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 eragiketak eginez. 
EI1.5 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: udal-
ordenantzak, instalazio termikoen erregelamendua, erregelamendu elektrikoa, segurtasun-erregelamentazioa, kalitate-
araudia eta ingurumen-araudia. 
EI1.6 Instalazioaren muntaketa egitearekin lotutako dokumentazio tekniko eta administratiboa betetzea, tipologiaren eta 
jarraitu behar duten kudeaketa-prozesuaren arabera dokumentuak sailkatuz. 
EI.1.7 Eguzki-instalazio termiko batean, dagozkion plano eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
30 
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- Instalazioa osatzen duen elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, trukagailuak, metaketa-
tangak, zirkuladoreak, hodiak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak. 

- Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin 
lotzea. 

- Instalazioaren funtzionamendua arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura 
eta osaera deskribatzea. 

- Instalazioarekin lotutako muntaketa-kudeaketako dokumentuak zerrendatzea eta deskribatzea. 
A2: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko hornikuntza-programak garatzea. 

EI2.1 Proiektu teknikoaren ondoriozko informazio teknikoa eta administratiboa erabiltzea, muntaketarako hornikuntza-
programak sortzeko, plangintza estrategikoan erabilitako metodoei jarraikiz. 
BI2.2 Hornikuntza-plana egitea, muntaketa-plana hornikuntza- eta biltegiratze-aukerekin koordinatuz eta hornidura 
bidezkoa den unean bermatuz. 
EI2.3 Hornikuntza osatzen duten etapetako bakoitzean kalitate-kontroleko irizpideak zehaztea eta garatzea. 
EI2.4 Muntaketako segurtasun-sistemen eta -ekipamenduen hornikuntza diseinatzea. 
EI2.5 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko batean, instalazio-planoak eta martxan jartzeari 
buruzko eskuliburuak edukita: 

- Osagaiei eska dakizkiekeen agindu teknikoak zehaztea. 
- Osagaien harreran kalitate-kontroleko irizpideak zehaztea. 
- Material eta ekipamenduen hornikuntza-logistika kudeatzea. 

A3: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko lanerako planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei 
jarraikiz. 

EI3.1 Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea: 
mihiztadura, torlojutzea, nibelatzea, errematxatzea, soldatzea, ainguraketa eta konexionatzea. 
EI3.2 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa-eragiketen fase bakoitzean esku hartzen duten giza baliabideak 
zerrendatzea. 
EI3.3 Muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoen muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, horien 
mailara egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI3.5 Instalazioa martxan jartzeko lana planteatzea eta egin beharreko proba guztiak zehaztea. 
EI3.6 Instalazio-lanetan segurtasun- eta osasun-planak duen aplikazioa deskribatzea eta balioestea. 
EI3.7 Familia anitzeko eraikin baterako eguzki-instalazio termiko bati dagokion muntaketarako lanerako plan batean, 
instalazio-planoak eta martxan jartzeari buruzko eskuliburuak edukita: 

- Muntaketa-fase bakoitzean languneek dituzten eskakizunak zehaztea. 
- 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-teknikak definitzea. 
- Martxan jartzeko probak eta eragiketak zehaztea. 
- Obra-planari dagokionez gerta litezkeen desbideratzeak aurreikusita hartu beharreko neurri zuzentzaileak 

zehaztea. 
- Segurtasun-planaren aplikazioa planteatzea. 

A4: Eguzki-instalazio termikoan beharrezkoak diren egitura gogorretarako eraikuntza-soluzioak justifikatzea eta 
dokumentazio teknikotik abiatuta muntaketa-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak eta dagokion 
erregelamentazioa aplikatuz eta segurtasun-arauak beteta. 

EI4.1 Instalazioaren proiektu orokorra berriz planteatzea eta proiektuko datuak eta planoak lursailaren eta/edo 
inplikatutako eraikinen errealitatearekin alderatzea. 
EI4.2 Instalazioaren egitura-elementuek jasan behar dituzten esfortzu-motak zehaztea, eta elementu horiei dagokienez, 
egituraren geometriaren egokitzapena balioestea. 
EI4.3 Kalkulu errazak egitea, eskatutako elementu berrien dimentsioak zehazteko. EI4.4 Katalogo teknikoetan 
oinarrituta, egiturak muntatzeko behar diren sistema gogorrak, euspen-sistemak eta ainguraketa-sistemak hautatzea, eta 
instalazioaren, ingurumenaren, lursailaren edota eraikinaren ezaugarrien arabera egokiena dena aukeratzea. 
EI4.5 Eguzki-instalazio termiko batean, egituraren diseinua xehatzen duen proiektu edo memoria batean oinarrituta: 

- Soluzioa lursailaren errealitatera zein mailatan egokitzen den zehaztea. 
- Xehetasunezko eraikuntza-soluzioak —zehaztu gabeak— zehaztea. 
- Burdineriaren, tiranteen eta beharrezko bestelako elementu gogorren dimentsioak kalkulatzea. 
- Jasan behar dituzten esfortzuei dagokienez problematikoenak diren puntuak zehaztea. 31 
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- Egituren ainguraketa eta euspen egokienetarako sistemak aukeratzea. 
- Egitura gogor kritikoen haustura edo akatsen ondorioak xehatzea eta errefortzu-soluzio posibleak planteatzea 

pertsona edo gauzentzat larrienak diren egoeretarako. 
- Egiturak muntatzeko eragiketak berrikustea. 

A5: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, muntaketa-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak eta dagokion 
erregelamentazioa aplikatuz eta segurtasun-arauei jarraikiz. 

EI5.1 Eguzki-kolektore termikoen muntaketa eta konexioa kontrolatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI5.2 Energiaren biltegiratze-/metatze-sistemen muntaketa eta konexioa kontrolatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI5.3 Trukagailuen, zirkuladoreen eta horien interkonexio-hodien muntaketa eta konexioa kontrolatzeko eragiketak 
deskribatzea. 
EI5.4 Laguntza-instalazioak eguzki-instalazio termikoarekin muntatzeko eta txertatzeko baldintzak justifikatzea, gas-
galdararen kasuan kontrol-puntuak deskribatuz. 
EI5.5 Babeserako, erregulaziorako eta kontrolerako ekipamendu eta instalazioekin lotutako gainbegiratze-lanak 
azaltzea. 
EI5.6 Katalogo teknikoetan oinarrituta, proiektu edo memorian zehaztu gabeko elementu eta ekipamendu osagarriak 
hautatzea, egokienak aukeratuz. 

A6: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eta martxan jartzeko muntaketa-eragiketa 
orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak eta dagokion erregelamentazioa aplikatuz eta segurtasun-arauak beteta. 

EI6.1 Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorrita prestatzeko eskakizunak zehaztea, dagozkion laneko arrisku 
espezifikoak identifikatuta eta horiek zuzentzeko neurriak proposatuta. 
EI6.2 Ekipamendu eta materialak lekuz aldatzeko eta egin beharreko lanerako toki egokian ipintzeko planak egitea, 
betiere segurtasun-baldintzetan. 
EI6.3 Kolektoreen mihiztadura gainbegiratzeko puntu kritikoak zehaztea, betiere kolektoreen osotasuna eta 
estankotasuna ziurtatzeko. 
EI6.4 Kolektoreen kokapenean lerrokadura, orientazioa eta inklinazioa lortzeko irizpideak zehaztea. 
EI6.5 Hodi eta elementu hidraulikoen muntaketa gainbegiratzeko irizpideak zehaztea, gerta litezkeen dilatazioak 
egiaztatuz eta horien estankotasuna ziurtatuz. 
EI6.6 Potentzia- eta kontrol-instalazio elektrikoaren akaberaren kalitate-irizpideak deskribatzea, betiere ezarritako 
prozedurei eta aplikatu beharreko erregelamentazioari jarraikiz. 

 
Edukiak: 
1.  Segurtasun-plana eguzki-instalazio termikoen muntaketan 

- Segurtasun-neurri orokorrak. 
- Segurtasunaren kudeaketa kargak jasotzeko lanetan. 
- Segurtasunaren kudeaketa jatorri elektrikoko arriskuen kasuan. 
- Segurtasunaren kudeaketa jatorri termikoko arriskuen kasuan. 
- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
- Larrialdien kudeaketa. 
- Komunikazio-sistemak 

2.  Eguzki-instalazio termikoen muntaketaren antolakuntza 
- Muntaketaren antolakuntza eta prestaketa. 
- Plangintza estrategikorako teknikak. 

• Lan-faseen deskribapena. 
• Lan-faseak gauzatzeko denborak zehaztea. 
• Langile-premiak zehaztea. 

- Kolektoreak, trukagailuak eta ekipamendu hidraulikoak muntatzeko espezifikazio metodologikoak. 
- Materialei buruzko dokumentazioa. 
- Muntaketan erabilitako makinak eta ekipamenduak. 
- Aplikatu beharreko erregelamentazioaren funtsezko eskakizunak. 

• Udal-ordenantzak 
• Instalazio termikoen erregelamentazioa 
• Erregelamentazio elektrikoa, segurtasun-erregelamenduak, kalitate-araudia eta ingurumen-araudia 

3.  Egitura gogorrak eguzki-instalazio termikoetan 
- Esfortzu-motak. Esfortzu-kalkuluak. 
- Egitura gogorrak. Motak. Materialak. 32 
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- Geometria eta oinarrizko kalkuluak. 
- Haize- eta elur-ekintzak. 
- Ainguraketa-sistemak. 
- Egiturak muntatzeko teknikak. 

4.  Eguzki-instalazio termikoen muntaketaren kontrola 
- Instalazioak prestatzeko eta zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Obra zibila: material eta ekipamenduen desplazamendua eta jasotzea. 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazioaren planoetan 

oinarrituta. 
- Instalazioen egokitzapena eta hobekuntza. 
- Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
- Eguzki-instalazio termikoen elementu guztien muntaketa. 
- Kalitatea muntaketan. 
- Baldintza teknikoen agiria. 
- Lanaren dokumentazio teknikoa. 
- Txostenak. 

5.  Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea 
- Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko eragiketak. Honako hauen prozeduren protokoloak sortzea: fluido 

garraiatzaileen hodi-sareen estankotasun-probak, tutu-sareen harrera-probak, dilatazio libreko probak, azken 
probak, doikuntzak eta sistemen orekatzea. 

- Instalazio termikoen probak eta abiarazteak. 
- Instalazioaren ziurtagiria sortzea. 
- Segurtasuna eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko lanetan 
- Puntu kritikoen kontrola. Kontrol-puntu kritikoen azterketa. Kontrol-metodoen azterketa. 
- Laguntza-instalazioaren interkonexioa. Konexio-metodoak. Kontrol-sistemak. 
- Abiaraztearekin lotutako dokumentazio teknikoa. 
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Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0848_3 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanak antolatzea eta 
kontrolatzea. 

 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eguzki-instalazio termikoen dokumentazio teknikoa aztertzea, jarduerak eta baliabideak zehaztuz, mantentze-prozesua 
planifikatzeko. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termikoari buruzko dokumentazio teknikoa —instalazioaren mantentze-lanen plangintza egiteko 
beharrezkoa dena— deskribatzea. 
EI1.2 Mantentze-lanen proiektuan edo planean, eguzki-instalazio termikoen ekipamendu eta elementuak identifikatzea, 
mantentze-lanak planifikatzeko. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termiko batean, matxurak izan ditzaketen puntu kritikoak zehaztea, eta baita matxura horien 
kausa eta ondorio funtzionalak eta segurtasunerako ondorioak ere. 
EI1.4 Eguzki-instalazio termiko batean, mantentze-lanei buruzko erabilera-eskuliburuan, planoetan, eskemetan eta 
bestelako dokumentu teknikoetan oinarrituta: 

- Instalazioaren mantentze-lanetan egin beharreko eragiketak zehaztea. 
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- Prebentziozko mantentze-eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material motak 
zehaztea. 

- Mantentze-eragiketa zuzentzaile ohikoenak egiteko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material 
motak zehaztea. 

A2: Eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketen prozedura idatziak sortzea, egikaritzearen kontrolerako lanak, 
materialak, baliabideak eta irizpideak zehaztuz. 

EI2.1 Eguzki-instalazio termiko baten prebentziozko mantentze-eragiketa guztien artean, prozedura idatziak eskatzen 
dituztenak hautatzea, hautaketa hori justifikatuta. 
EI2.2 Instalazio-mota bakoitzean ohikoenak diren matxurak detektatzeko jarraitu beharreko prozedura idaztea. 
EI2.3 Material guztien espezifikazioak sortzea, mantentze-prozesuan material horien erosketa kudeatzeko. 
EI2.4 Hornigaien erosketarekin eta stockaren kontrolarekin lotutako gainbegiratze-lanak azaltzea. 
EI2.5 Instalazio-mota bakoitzean ohikoenak diren prebentziozko mantentze-lanetako prozedurak idaztea. 
EI2.6 Mantentze-prozesuan segurtasun-plana deskribatzea eta konponketa egiteko kontuan hartu beharreko 
segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak zehaztea, betiere esku hartzeko prozesuan behar den dokumentazio 
teknikoa sortuz. 
EI2.7 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak aplikatzeko prozeduran, hainbat pieza- edo ekipamendu-mota 
ordezkatu behar badira, eta betiere dokumentazio teknikoaren laguntzarekin: 

- Desmuntatzeko eta muntatzeko lan guztien ordena edo sekuentzia ezartzea, segurtasunarekin lotutako 
aurretiko eragiketak zehatuz. 

- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak zehaztea. 
- Lan bakoitzean erabiliko den teknika deskribatzea, beharrezko materialak, baliabideak, erremintak, denborak 

eta giza baliabideak ezarriz. 
- Eragiketaren segurtasunari dagozkion baldintzak eta lanak planteatzea. 

A3: Baliabideak optimizatuko dituzten programazio-teknikak aplikatzea, esku hartzeko eta mantentze-lanei jarraipena 
egiteko programak sortzeko. 

EI3.1 Prebentziozko mantentze-lanak programatzeko teknika guztiak azaltzea, eta baita horietako bakoitzean bete 
beharreko baldintzak ere. 
EI3.2 Lan-kargen grafikoaren ezaugarriak arrazoitzea. 
EI3.3 Mantentze-lanak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatiko baten antolakuntza, prestazioak eta 
aplikazioa arrazoitzea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoen telekontroleko eta teleneurketako sistemen funtzionamendua xehatzea. 
EI3.5 Mantentze-kostuen osagaiak eta horiek optimizatzeko sistemak azaltzea. 
EI3.6 Eguzki-instalazio termiko baten edo gehiagoren mantentze-lanen plan bat egitean: 

- Esku-hartze motak eta denboralizazio-motak zehaztea. 
- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak ezartzea. 
- Aurrekontuen eta dagokion denbora-tarterako beharrezkoak diren produktu kontsumigarrien zerrenda egitea. 
- Mantentze-lanen urteko aurrekontua sortzea, horien osagaien kostuak banakatuz: ordezko piezak, aurreikusi 

gabeko geldialdiak, laneskua, bidaiak, zergak eta lotutako bestelako gastuak. 
A4: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura 
normalizatuak eta dagokion erregelamentazioa aplikatuz eta segurtasun-arauei jarraikiz. 

EI4.1 Eguzki-instalazio termikoen euskarrien, ainguraketen eta bestelako egitura-osagaien mantentze- eta konponketa-
eragiketak deskribatzea. 
EI4.2 Kolektoreen, hodien, tangen, trukagailuen eta bestelako osagai hidraulikoen mantentze- eta konponketa-
eragiketak deskribatzea. 
EI4.3 Sistema elektrikoetako, sistema elektronikoetako eta kontrol-sistemetako mantentze- eta konponketa-eragiketak 
deskribatzea. 
EI4.4 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetako puntu kritikoak identifikatzea. 
EI4.5 Eguzki-instalazio termikoen prebentziozko mantentze-lanak eta konponketa egiten direnean kontrolatu behar diren 
eragiketak identifikatzea. 
EI4.6 Eguzki-instalazio termikoak konpondu direnean edota mantentze-eragiketak egin zaizkienean horiek martxan 
jartzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.7 Eguzki-instalazio termikoen berrikuspenak edota prebentziozko mantentze-eragiketak eta konponketak egitean: 

- Matxura eta horren kausa posibleak identifikatu direla egiaztatzea. 
34 
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- Egin beharreko eragiketa proposatuak eskatutakoak direla eta horiek egiteko baliabideak aproposenak direla 
egiaztatzea. 

- Katalogoetan, beharrezkoa izanez gero, proiektu edo memorian zehaztu gabeko elementu eta ekipamendu 
osagarriak hautatzea, egokienak aukeratuz. 

- Egindako egiaztapen- nahiz konponketa-eragiketak ezarritako lan-prozedurekin bat datozela gainbegiratzea. 
- Eragiketa guztiak egitean, ezarritako segurtasun-neurriak kontuan hartzen direla egiaztatzea. 
- Eguzki-instalazio termikoa martxan jartzeko lanak gainbegiratzea. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen antolakuntza: 

- Mantentze-lanak: Funtzioa, helburuak eta motak. 
• Prebentziozko mantentze-lanak. Prebentziozko mantentze-lanetako zereginak: 
• Prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Energia kudeatzeko programa. 
• Kontsumoen jarraipena. 
• Errendimenduen ebaluazioa. 
• Instalazioen mantentze-lanetako eragiketa mekanikoak. 
• Zirkuituen mantentze-eragiketa elektrikoak. 
• Ohiko ekipamendu eta erremintak. 
• Kolektoreak, metagailuak eta instalazioen bestelako elementuak garbitzeko eta desinfektatzeko 

prozedurak. 
• Legionelosia kontrolatzeko prebentziozko mantentze-lanak. 
• Parametro fisikoen neurriak. 

- Mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze-lan zuzentzaileetako zereginak: 
• Matxuren diagnostikoa. 
• Osagaiak hidraulikoki eta elektrikoki isolatzeko prozedurak. 
• Instalazioen osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
• Soldatze bidezko konponketa. 
• Hodiak, balbulak, zirkuladoreak eta elementu elektrikoak desmuntatzea eta konpontzea edota 

ordezkatzea. 
2. Mantentze-lanen plangintza eta programazioa. Mantentze-lanen planak: 

- Legezko mantentze-lan teknikoak. 
- Gomendatutako legezko mantentze-lan teknikoak. 
- Teleneurketako eta telekontroleko sistema automatikoak. 
- Premien kalkulua. 
- Kargen plangintza. 
- Denboren zehaztapena. 
- Plangintza eta programazioa egiteko dokumentazioa. 
- Laneko agindua. 
- Segurtasun-plana eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetan. 

3.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa: 
- Mantentze-lanen kostua. 
- Kostuen azterketa. 
- Makinak eta ekipamenduak ordezkatzeko balioespen-irizpideak. 
- Mantentze-lanen optimizazioa. 
- Kalitatea zerbitzua ematean. 
- Dokumentazio ekonomikoa eta administratiboa mantentze-lanetan. 
- Fakturak eta aurrekontuak. 
- Eraikinaren liburua eta erregistroarekin, ikuskapenarekin eta kontrolarekin lotutako bestelako dokumentu ofizial 

batzuk. 
4. Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanetarako biltegia eta materialak: 

- Hornigaiak jasotzea eta kodetzea. 
- Biltegiaren antolakuntza. 
- Stockaren kudeaketa. 
- Hornitzaileen homologazioa. 35 
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5.  Eguzki-instalazio termikoetako mantentze-lanen kudeaketa, ordenagailu bidez lagunduta: 
- Datu-baseak. 
- Datu-basea sortzea. Historikoen sorrera. 
- Mantentze-lan zuzentzaileetako softwarea. 
- Prebentziozko mantentze-lanetako softwarea. 
- Erosketen kudeaketa eta biltegiratzea. 
- Mantentze-lan prediktiboak. 

 
 
 
 

5 5. prestakuntza-modulua: 
EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN ANTOLAMENDUARI ETA PROIEKTUEI 
LOTUTAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  Kodea: MP0049 

 
Iraupena: 160 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bezeroei zuzendutako eguzki-instalazioen proposamenak egitea eta proposamenean instalazioaren ezaugarriak 
azaltzea, aplikatu beharreko arauen eta diru-laguntzen esparruaren azterketarekin batera. 

EI1.1 Eguzki-instalazio termiko baten aurrekontu orientagarria egiteko lanean parte hartzea; kokalekua, hasierako 
eskema, kostuak eta eragingo duen aurrezkia zehaztuko dira bertan. 
EI1.2 Eguzki-instalazio fotovoltaiko baten aurrekontu orientagarria egiteko lanean parte hartzea; kokalekua, hasierako 
eskema, kostuak eta eragingo duen aurrezkia zehaztuko dira bertan. 
EI1.3 Eguzki-instalazio termikoa egiteko proposamena biltzen duen dokumentu osatua idazteko eta horretarako helburu 
orokorreko aplikazioak dituzten erreminta informatikoak erabiltzeko lanetan parte hartzea. 

A2: Eguzki-instalazio termiko baten dokumentazio teknikoa aztertzea, interpretatzea eta kudeatzea, muntaketa-prozesua 
antolatzeko. 

EI2.1 Instalazioaren osagai guztiak identifikatzea eta lokalizatzea. 
EI2.2 Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, trukagailuak, metaketa-
tangak, zirkuladoreak, hodiak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak. 
EI2.3 Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin lotzea. 
EI2.4 Instalazioaren funtzionamendua arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura eta 
osaera deskribatzea. 
EI2.5 Instalazioarekin lotutako muntaketa-kudeaketako dokumentuak zerrendatzea eta deskribatzea. 

A3: Eguzki-instalazio termiko batean beharrezkoak diren egituretarako eraikuntza-soluzioak justifikatzeko eta muntaketa-
eragiketa orokorrak kontrolatzeko lanetan parte hartzea, dokumentazio teknikoan oinarrituta eta ezarritako lan-prozedurei 
jarraikiz. 

EI3.1 Soluzioa lursailaren errealitatera zein mailatan egokitzen den zehaztea. 
EI3.2 Xehetasunezko eraikuntza-soluzioak —zehaztu gabeak— zehazteko lanean parte hartzea. 
EI3.3 Burdineriaren, tiranteen eta bestelako elementu gogorren dimentsioak kalkulatzeko lanean parte hartzea. 
EI3.4 Egiturek jasan behar dituzten esfortzuei dagokienez problematikoenak diren puntuak zehazten laguntzea. 
EI3.5 Egituren ainguraketa eta euspenerako sistema aukeratzeko lanean parte hartzea. 
EI3.6 Egituren haustura edo akats kritikoen ondorioak zehatzea eta errefortzu-soluzio posibleak planteatzea. 
EI3.7 Egiturak muntatzeko eragiketen berrikuspenean parte hartzea. 

A4: Eguzki-instalazio termiko baten mantentze-lanen plan bat egiteko lanean parte hartzea, baliabideak optimizatuko 
dituzten programazio-teknikak aplikatuz, esku hartzeko eta mantentze-lanei jarraipena egiteko programak sortzeko. 

EI4.1 Esku-hartze motak eta denboralizazio-motak zehaztea. 
EI4.2 Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak ezartzeko lanean parte 
hartzea. 
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EI4.3 Aurrekontuen eta mantentze-lan horiek egiteko beharrezkoak diren produktu kontsumigarrien zerrenda egiteko 
lanean parte hartzea. 
EI4.4 Mantentze-lanen urteko aurrekontua sortzeko lanean parte hartzea, horien osagaien kostuak banakatuz: ordezko 
piezak, aurreikusi gabeko geldialdiak, laneskua, bidaiak, zergak eta lotutako bestelako gastuak. 

A5: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termikoetan egin beharreko berrikuspen-eragiketen, prebentziozko 
mantentze-eragiketen eta konponketa-eragiketen kontrolean parte hartzea, prozedura normalizatuak eta 
erregelamenduzkoak aplikatuz. 

EI5.1 Matxurak eta horien kausa posibleak identifikatu direla egiaztatzea. 
EI5.2 Egin beharreko eragiketak eskatutakoak direla eta horiek egiteko baliabideak aproposenak direla egiaztatzea. 
EI5.3 Proiektu edo memorian zehaztu gabeko elementu eta ekipamendu osagarriak hautatzeko lanean parte hartzea. 
EI5.4 Egiaztapen- nahiz konponketa-eragiketak ezarritako lan-prozedurekin bat datozela ikuskatzen laguntzea. 
EI5.5 Eragiketa guztiak egitean, ezarritako segurtasun-neurriak kontuan hartzen direla egiaztatzen laguntzea. 
EI5.6 Eguzki-instalazio termiko bat martxan jartzeko lanak ikuskatzeko lanean parte hartzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Eguzki-instalazioen proposamenak: 

- Eguzki-instalazio termiko baterako, memoria tekniko baten garapena, aurrekontuarekin. 
- Eguzki-instalazio fotovoltaiko baterako, memoria tekniko baten garapena, aurrekontuarekin. 
- Dokumentazioa erreminta informatikoak erabiliz idaztea 

2. Eguzki-instalazio termiko baten dokumentazio teknikoaren interpretazioa: 
- Instalazioaren osagaiak: 
- Osatzen duten elementuen ezaugarriak. 
- Instalazioaren funtzionamendua. 
- Instalazioarekin lotutako muntaketa-kudeaketarako dokumentuak. 

3.  Eraikuntza-soluzioak eguzki-instalazio termikoan: 
- Lursailaren errealitaterako egokitzapen-maila. 
- Xehetasunezko eraikuntza-soluzioak, dokumentazio teknikoan zehaztu gabeak. 
- Dimentsioen kalkulua. 
- Ainguraketa-sistema aukeratzea. 
- Haustura- edo akats- kasuetarako soluzioak. 
- Egiturak muntatzeko eragiketak. 

 
4. Mantentze-lanen programazioa eta jarraipena: 

- Esku-hartze motak eta denboralizazio-motak. 
- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak. 
- Beharrezkoak diren ordezko piezak eta produktu kontsumigarriak. 
- Mantentze-lanen urteko aurrekontua sortzea. 

5.  Eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa orokorrak: 
- Matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Egin beharreko eragiketak baliabide aproposekin egiaztatzea 
- Egindako mantentze-eragiketak gainbegiratzea. 
- Eragiketa guztiak egitean, ezarritako segurtasun-neurriak kontuan hartzen direla egiaztatzea. 
- Eguzki-instalazio termikoa martxan jartzeko lanak gainbegiratzea. 
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6.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0842_3: Eguzki-instalazioen 
bideragarritasunari buruzko 
azterlanak. 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Fisikan lizentziaduna 
• Arkitektoa 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Itsasontzi-makinerian diplomaduna 

2 urte 
 

MF0846_3: Eguzki-instalazio 
termikoen proiektuak. 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Fisikan lizentziaduna 
• Arkitektoa 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Itsasontzi-makinerian diplomaduna. 

2 urte 
 

MF0847_3: Eguzki-instalazio 
termikoen muntaketaren 
antolamendua eta kontrola. 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Fisikan lizentziaduna 
• Arkitektoa 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Itsasontzi-makinerian diplomaduna. 

2 urte 

MF0848_3:Eguzki-instalazio 
termikoen mantentze-lanen 
antolamendua eta kontrola 

• Goi-mailako ingeniaritza 
• Fisikan lizentziaduna 
• Arkitektoa 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitekto teknikoa 
• Itsasontzi-makinerian diplomaduna 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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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 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M  

Kudeaketa-gela X X X X 

Eguzki-energia termikoko lantegia   X X 
Eguzki-Instalazioetarako kanpoko 
azalera, hegoaldera orientatua. X  X X 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Edizio grafikorako software espezifikoa.  
− Inprimagailua. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Automatizazio-software espezifikoa, eraikinaren instalazioen kalkulua 

eta obraren eta mantentze-lanen kudeaketa. 

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. 
− Klimatizagailuak. 
− Haizagailuak eta iragazkiak. 
− Hozkailuak. 
− Biomasa-galdara. 
− Ur bero sanitariorako tangak eta metagailuak 
− Tangak, intermetagailuak. 
− Bero-metagailuak. 
− Ponpa birzirkuladoreak. 
− Hiru bidetako balbulak (puntuen bidezko kontrolak eta kontrol 

proportzionalak). 
− 2 bidetako balbulak (guztiko/ezer ezeko kontrola) 
− Balbula termostatikoak (eskuzko doikuntza) 41 
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− 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. 
− Eguzki-erradiazioaren neurgailua. 
− Polimetroak. 
− Pintza anperimetrikoa. 
− Errekuntza-aztergailua 

Erremintak eta lanabesak 
− Zutabe-zulagailua 
− Esmerila 
− Zulagailu elektriko eramangarriak 
− Soldagailu elektrikoak 
− Erreminta-kutxak, berogailu-/klimatizagailu-erremintekin. 
− Sopleteak 
− Zuntza moztekoaren hortzak 
− Tutuetarako eskuaira egokigarriak 
− Grapagailua. 
− Hozgarrietarako berreskurapen-makina 
− 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 

 

Instalazio termikoetarako kanpoko 
azalera, hegoaldera orientatua. − Kanpo-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. 
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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: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 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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