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IZENA 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA- 
ETA MANTENTZE-LANAK 
 

KODEA 
IMAR0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Hotza eta aire-girotzea 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA369_2 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanak 
(182/2008 EDa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko eta iragazteko instalazioen muntaketa-, mantentze- eta 
konponketa-lanak egitea, muntaketa- eta mantentze-lanen prozesu eta planen arabera, behar den kalitatearekin, indarrean 
dauden araudia eta erregelamendua betez, eta norberaren eta ingurumenaren segurtasuneko baldintzetan. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1158_2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzea. 
 
-  UC1159_2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Profesional honek autonomo gisa egin dezake lan, edo guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioen muntaketa-, mantentze- eta konponketa-lanetan aritzen diren sektore publiko edo 
pribatuetako enpresetan. Haren jarduera kokatzen da guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioen muntaketa-, mantentze- eta konponketa-lanen arloan, eta bat etorri behar du dagozkion agiri 
profesionalak lortzeko araudiaren eskakizunekin. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta/edo mantentze-lanak 
egiten dituzten enpresetan egiten du lan. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
7220.006.9 Aire girotuaren eta aireztapenaren instalatzailea 
7613.015.7 Hozte- eta klimatizazio-ekipo industrialen mekanikari konpontzailea 
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7613.024.1 Hozteko eta airea girotzeko instalazioen instalatzaile doitzailea 
8163.017.6 Aire girotuko instalazioko operadorea 
8163.016.5 Aireberritze- eta berokuntza-instalazioko operadorea 
Banaketa-sareetako eta terminal-ekipamenduetako guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
ekipoen instalatzaile muntatzailea. 
Banaketa-sareetako eta terminal-ekipamenduetako guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
ekipoen mantentzaile konpontzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1158_2: 
Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioen 
muntaketa-lanak. 

220 

UF0418: Guneak girotzeko eta 
aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioen muntaketa-lanak 
antolatzea eta egitea 

80 

UF0419: Guneak girotzeko eta 
aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioak martxan jartzea 
eta erregulatzea 

80 

UF0420: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa guneak girotzeko 
eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioetan (zeharkakoa) 

60 

MF1159_2: 
Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioen 
mantentze-lanak. 

220 

UF0421: Guneak girotzeko eta 
aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioen mantentze-lan 
prebentiboak 

80 

UF0422: Guneak girotzeko eta 
aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioen mantentze-lan 
zuzentzaileak 

80 

UF0420: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa guneak girotzeko 
eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioetan (zeharkakoa) 

60 

MP0092: 
Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioen 
muntaketa- eta mantentze-lanen lanbide-
jardunbideak, lanekoak ez direnak 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 500 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 

AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOAK MUNTATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 
AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 

EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOAK MUNTATZEA 

 
Kodea: UC1158_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzea, planoak, eskemak eta 
espezifikazio teknikoak oinarri hartuz eta muntaketa-planoei jarraituz, indarrean dagoen araudia betez eta kalitateko, lan-
segurtasuneko eta ingurumeneko arauak errespetatuz. 

BI1.1 Instalazioaren planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatuz eta jasotako jarraibideei esker, argi eta garbi 
eta zehatz-mehatz jakiten da muntaketa nola egin behar den. 
BI1.2 Guneak girotzeko instalazioak (airea tratatzeko unitatea, hozkailua, bero-produkzioa, erregulazioa eta 
kontrola, etab.) eta guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak (airea biltzea, iragaztea eta 
tratatzea, besteak beste), eroanbideak, osagaiak eta materialak onartzeko, dagokion zerrendan ezarritako 
ezaugarriak identifikatzen dira, eta haien egoera aztertzen da. 
BI1.3 Makinen elikatze- eta potentzia-instalazio elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemaren ekipoak, 
koadroak eta gainerako elementuak onartzeko, dagokion zerrendan agindutako ezaugarriak identifikatzen dira eta 
elementu guztien egoera egiaztatzen da. 
BI1.4 Ekipoak kaltetu gabe lekualdatzen eta kokatzen dira, behar diren ainguraketa, garraiobide eta altxatzeko 
baliabideekin, eta segurtasun-baldintzetan. 
BI1.5 Muntaketa-segida planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta ezartzen da, hala eskatzen bada. 
BI1.6 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak honela muntatzen dira: 

- Instalazioa markatu eta marratu egiten da, muntaketari buruzko dokumentazioan ezarritakoaren arabera. 
- Hodietan eta eroanbideetan deformazioak egitea saihesten da, eta egoera ezin hobean daudela 

egiaztatzen da. 
- Hodien eta eroanbideen pisuari eusteko zehaztutako euskarriak erabiltzen dira, eta haien arteko distantzia 

dokumentazioan ezarritakoa izan dadila zaintzen da. 
- Hodien eta eroanbideen arteko loturak, dilatazio librea ahalbidetzen duten gailuak eta ekipo eta aparatuak 

lotzeko konexioak erraz iristeko moduko lekuetan jartzen dira instalatzeko eta mantentze-lanak egiteko. 
- Euste-grapak zubi termikorik eta ekintza elektrolitikorik ez izateko moduan jartzen dira. 
- Bibrazioen aurkako sistemak jartzen dira, bibraziorik ez transmititzeko. 
- Hodiei eta eroanbideei bero-isolatzaileak jartzen zaizkie, espezifikazioak betetzeko erabili beharreko 

materialak eta neurriak erabiliz. 
- Aginte, kontrol eta babes elektrikoko sistema, koadro, zirkuitu eta ekipoetako osagaiak muntaketari 

buruzko dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betez jartzen eta lerrokatzen dira. 
- Instalazioetako mantentze-, erregulazio- eta kontrol-lanak egitean erraz iristeko moduan instalatzen dira 

ekipoak, aparatuak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira. 

BI1.7 Eroanbideak marratzean egin beharreko aldaketek zehaztutako sekzioa errespetatzen dute. Karga-galera 
osagarririk eragin gabe egiten dira transformazioak, eta dagokion dokumentazioan erregistratzen dira. 
BI1.8 Instalazioaren isolamendu termikoa zubi termikorik gabe egiten da, lurrunaren etengabeko kondentsazioko 
gainazal-barrerarekin, eta espezifikazioak betetzeko material eta neurriekin. 

LB2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako aginte, kontrol eta babes 
elektrikoko elementuak elkarrekin konektatzea, oinarri harturik planoak, eskemak, indarrean dagoen araudia eta 
espezifikazio teknikoak. 

BI2.1 Instalazioaren planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatuz eta jasotako jarraibideei esker, argi eta garbi 
eta zehatz-mehatz jakiten da muntaketa nola egin behar den. 
BI2.2 Elikatze-instalazio elektrikoa eta elementuak elkarri lotzekoa honela egiten da: 

- Kanalizazio elektrikoa, haien kopurua, sare- eta/edo tentsio-moten eta dimentsioen araberako 
taldekatzeak, muntaketa- eta mantentze-lanen eraginkortasunari erantzuten dioten erregistroen kopurua, 
konformazioa, euspena eta marraketa ezartzen dira, espezifikazio teknikoak errespetatuz. 
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- Sekzio espezifikoko eroaleak jartzen dira, isolamenduan eta ezaugarri mekanikoetan kalterik eragin gabe, 
terminal eta konektore egokiak erabiliz, behar den presioan konektatuz, eroaleak koloreen eta/edo 
zenbakiaren bidez identifikatuz eta neurketa-tresna egokiekin haiei behatuz. 

- Gainkargen, zirkuitulabur-korronteen eta isolamendu-akatsen kontrako babesak jartzen dira. 
- Aplikatu beharreko jarraibide teknikoak une oro betetzen dira, ekipoen eskemak eta espezifikazio 

teknikoak interpretatuz. 
- Koadro elektrikoen konexio elektrikoek, kanalizazio elektrikoek, eroaleek eta babesek betetzen dituzte 

ezarritako baldintza tekniko guztiak, bai eta indarrean dauden araudietatik aplikatu beharreko jarraibideak 
ere. 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira. 
BI2.3 Muntaketa-fasean aztertutako proiektu- eta prozedura-aldaketak eta -hobekuntzak erregistratu egiten dira, 
eta haien berri ematen zaio dagokionari. 

LB3: Segurtasunari buruzko eta aurretik hotzean eta presiopean funtzionatzeari buruzko proba partzialak egitea, eta 
guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko ekipoak eta instalazioak behin betiko martxan jartzen 
laguntzea, indarrean dagoen araudia eta ezarritako funtzionamendu- eta segurtasun-baldintzak betez 

BI3.1 Girotze-instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, hauen probak egiten dira: 
- Fluido termikoen eta hozgarrien zirkuituen estankotasuna. 
- Airea banatzeko eroanbideen estankotasuna. 
- Hodien eta organoen dilatazio librea, tenperatura desberdinetan. 
- Airea tratatzeko unitateen, hozte-ekipoen, bero-ekipoen, ponpen, haizagailuen eta oro har ekipoen 

funtzionamendua. 
- Airea erregulatzeko elementuen funtzionamendua (konportak, fluxu-ekualizadoreak eta beste). 
- Berotzeko instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, ezarritako arau eta prozeduren arabera. 
- Hustubideen eta xukatzeko ponpen funtzionaltasuna. 
- Kontrol-organoak, segurtasun-elementuak eta alarmak. 

BI3.2 Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, hauen 
probak egiten dira: 

- Kanpai eta kabinetako biltze- eta arrastatze-emariak. 
- Airearen sarrerako emaria eta abiadura. 
- Berotzeko instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, ezarritako arau eta prozeduren arabera. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen neurri-, babes- eta segurtasun-aparatuen 

egiaztapena. 
- Bero-berreskuragailuen, iragazkien, baterien eta abarren funtzionamendua, aire-tenperatuak, karga-

galderak eta igarotzeko abiadurak neurtuz. 
- Lokaletako aire-banaketa. 
- Sistema erabiltzen den barrutiko airearen kalitate egokia. 
- Atmosferara botatzen den airearen kalitatea (solido esekiak <50 mg/m3, edo eskakizunen arabera). 

BI3.3 Instalazioetako osagaien prestazioen eta energia-eraginkortasunen probak egiteko, ekipoek ezarritako 
balioak dituzten begiratzen da, eta doitu egiten dira, ezarritako prozedurak erabiliz. 
BI3.4 Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta 
isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.), ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.5 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen dira probak egitean. 
BI3.6 Egindako proben emaitzak ezarritako euskarrian dokumentatzen dira. 

LB4: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzen laguntzea, indarrean 
dagoen araudiaren arabera, eta ezarritako baldintzei jarraikiz. 

BI4.1 Kontrol-parametroak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz kargatzen dira. 
BI4.2 Funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako 
prozedurei jarraikiz doitzen dira. 
BI4.3 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak ezarritako edo kasu 
bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz jartzen dira martxan. 
BI4.4 Girotze-instalazioaren parametroak (tenperatura, hezetasun erlatiboa, abiadura eta aire-kalitatea) aztertzen 
dira, instalazioa abiarazi ondoren, eta haiek kontrolatzen eta erregulatzen dituzten elementuak doitzen dira, 
ezarritakoekin bat ez badatoz. 
BI4.5 Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioaren parametroak (aire-kalitatea eta 
gainpresio- edo depresio-balioak, hala eskatzen duten eremuetan) aztertzen dira, instalazioa abiarazi ondoren, eta 
haiek kontrolatzen eta erregulatzen dituzten elementuak doitu egiten dira, ezarritakoekin bat ez badatoz. 
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BI4.6 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzeari buruzko 
txostena beharrezko informazioarekin, zehaztasunarekin eta formatu normalizatuan osatzen da. 

LB5: Enpresaren prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-planaren arabera jardutea, ezarritako neurriak eginez eta 
aplikatuz, eta indarrean dauden araudia eta legedia betez. 

BI5.1 Langileek eta enpresak prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak 
identifikatzea eta errespetatzea. 
BI5.2 Neurri prebentibo egokiak hartzea, istripu pertsonalak eta ekipo-, instalazio- eta ingurumen-istripurik ez 
gertatzeko. 
BI5.3 Jarduera bakoitzerako ekipo eta baliabide egokienak erabiltzea, ondo erabiltzen eta zaintzen direla. 
BI5.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte. 
BI5.5 Berehala jakinaraztea pertsona egokiari ikusitako disfuntzioak eta kasu arriskutsuak. 
BI5.6 Arrisku- eta larrialdi-kasuetarako ezarritako protokoloa zehatz-mehatz ezagutzea eta aplikatzea, arrisku-
egoeretan eta larrialdietan. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Zulatzeko, zerratzeko, trontzatzeko, akabera emateko, hariztatzeko, kurbatzeko, zabaltzeko, ahozabaltzeko eta 
ebakitzeko makina eramangarriak eta eroanbideak egitekoak. Soldadura-ekipoa. Gas hoztaileak tokiz aldatzeko eta 
berreskuratzeko unitateak. Neurgailua eta/edo polimetroa. Ihes-detektagailua, termometroa, higrometroa eta 
psikrometroa, anemometroa, takometroa. Planoak. Printzipio-eskemak eta -diagramak. Taulak eta abakoak. Diagrama 
psikrometrikoa. Elementuen dokumentu teknikoak. Fabrikatzailearen espezifikazioak. Muntaketarako jarraibideak. 
Arauak eta araudiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Girotze-instalazioak eta -sistemak. Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak eta sistemak, denak 
muntatuak eta funtzionatzen ari direnak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Indarrean dauden arauak eta -araudia (aplikatu beharrekoak), muntaketa-planoak, fabrikatzailearen dokumentazio 
teknikoa, muntaketa-historiak, eguneratzeak eta muntaketaren aldaketak. Suteen aurrean hartu beharreko neurriei 
buruzko informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 

Kodea: UC1159_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioek ondo funtzionatzeko eta haien 
errendimendu energetiko optimoa kontrolatzeko mantentze-lanak egitea, mantentze-lanen planaren eta haien eragiketa-
prozesuen arabera, eta fabrikatzailearen arauei eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 

BI1.1 Instalazioaren mantentze-lan prebentiboen plana egiten da, eta egindako esku-hartzeak dagokion 
dokumentazioan idazten dira. 
BI1.2 Iragazkiak eta, halakorik balego, bateriak behar den maiztasunarekin garbitzen dira, kasu bakoitzerako 
prozedurak aplikatuz, eta haiek kaltetu gabe. 
BI1.3 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioko legionellaren kontrako 
mantentze-lan higieniko-sanitarioak behar den maiztasunarekin egiten dira, indarrean dagoen araudian ezarritako 
prozedurak aplikatuz. 
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BI1.4 Ekipoen energia-egoera eta -eraginkortasuna zehazteko parametro fisikoak eta elektriko-elektronikoak 
ezarritako prozeduren arabera eta segurtasun-baldintzetan neurtzen dira. 
BI1.5 Balbulen eta segurtasun-gailuen egoera berrikusten da, eta egoera onean dauden aztertzen da. 
BI1.6 Begiratzen da sentsoreek ondo funtzionatzen duten, eta hauek aztertzen dira: tenperatura- eta presio-
kondizioak eta fluido bero-eramailearen emaria, eta sistema elektriko-elektronikoak eta erregulazio- eta kontrol-
sistemak (eroaleen jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituen eta masa metalikoen arteko isolamendua, 
sentsore, detektagailu eta tresneria elektrikoaren egoera, zirkuituek erakusten duten sintoma, autodiagnosi-
programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI1.7 Haizagailuetako eta ponpetako transmisio mekanikoen higadura, tentsioa eta lerrokadura aztertzen dira. 
BI1.8 Higatuta dauden makinen elementuak zer egoeratan eta nola koipeztatuta dauden aztertzen da, berotze-, 
urratze- eta bibrazio-mailari behatuz. 
BI1.9 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak mantentze-lan guztietan betetzen dira. 

LB2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipo eta sistemen akatsak 
eta/edo matxurak aurkitzea eta diagnostikatzea, dagokion mailan, planoak eta informazio teknikoa erabiliz, eta ezarritako 
prozedurak aplikatuz. 

BI2.1 Sistemen egoera, akatsa edo matxura diagnostikatzeko, dokumentazio teknikoa, matxuren parteak eta 
neurketa-ekipo egokiak erabiltzen dira, eta, horri esker, matxura eta haren kausa identifika daitezke ekipo, 
baliabide eta pertsonen segurtasun egokiarekin. 
BI2.2 Airea tratatzeko sistemen edo unitateen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten 
bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen dira (kontsumoak, diagrama 
psikrometrikoan deskribatutako kurbaren aldagai termodinamikoak eta airea nahasteko, iragazteko, berotzeko eta 
hezetzeko sistemen egoera, zarata eta bibrazio anormalak, fluido-galera, lasaierak, gorabeherak, organo 
mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.3 Airea garraiatzeko, banatzeko eta itzultzeko sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen 
prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu eta aztertzen dira (emariak, 
airearen aldagai termodinamikoak, irteera-abiadura, zarata eta bibrazio anormalak, presio-galerak, lasaierak, 
gorabeherak, organo mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.4 Airea xurgatzeko, ateratzeko, iragazteko eta garbitzeko sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak aztertzen dira (presio 
dinamiko eta estatikoak, karga-galerak, emariak, aire-purutasuna, zarata eta bibrazio anormalak, fluido-galera, 
lasaierak, gorabeherak, organo mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten 
datuak, etab.). 
BI2.5 Sistema elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak aztertzen dira (eroaleen 
jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituek eta masa metalikoek elkarrekiko duten isolamendua, sentsoreen, 
detektagailuen eta tresneria elektrikoaren egoera, zirkuituen sintomatologia, autodiagnosi-programek ematen 
dituzten datuak, etab.). 
BI2.6 Matxuratutzat jo den eremuaren edo elementuaren parametro elektrikoen, kontrolen, automatismoen eta 
komunikazio industrialaren egiaztapenak ekipo eta prozedura egokiekin egiten dira, eta zer elementu ordezkatu 
edo konpondu behar den zehazten da. 
BI2.7 Elementuen egoera zehazteko, haien zati funtzional bakoitza begiratzen da, balorazioa egiteko prozedura 
eta baliabide egokiak erabiltzen dira eta emaitzak zehaztasunez jasotzen dira dagokion txostenean. 
BI2.8 Diagnostikoak egiteko lanek ez dituzte eragiten beste matxura edo kalte batzuk, eta zehaztutako epean 
egiten dira. 

LB3: Konponketa-lanak guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako elementuak eta 
ekipo elektromekanikoa ordezkatuz egitea, ezarritako prozedurak behar den segurtasunarekin aplikatuz eta araudiak 
une oro betez. 

BI3.1 Kaltetutako elementua ordezkatzeko, ezarritako desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuari jarraitzen zaio, 
ezarritako kalitate-arauak betez, eta arduratuz konpondu beharreko instalazioaren eremuak betetzen duela 
ekipoen, baliabideen eta pertsonen segurtasun egokia. 
BI3.2 Akoplamendu-gainazalen eta gainazal funtzionalen dimentsio-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta ordezko 
pieza bakoitzari dagozkion beharrezko espezifikazio teknikoak egiaztatzen dira agindutako muntaketa-doikuntzen 
baldintzak lortzeko. 
BI3.3 Segurtasun- eta funtzionalitate-probak egiten dira, eta sistemak birdoitu eta ikusitako disfuntzioak zuzentzen 
dira, ezarritako prozedurei jarraikiz, eta egiaztatuz multzoaren funtzionalitatea itzultzen dela eta emaitzak 
beharrezko zehaztasunarekin jasotzen direla dagokion txostenean. 
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BI3.4 Konponketa-lanek ez dituzte eragiten beste matxura edo kalte batzuk, eta aurreikusitako epean eta 
kalitatearekin egiten dira. 
BI3.5 Lan-parteak bete eta izapidetu egiten dira, eta historia-bankua eguneratua izaten da. 
BI3.6 Esku-hartzeak egitean pertsonen eta ekipoen segurtasuna bermatzen da, eskatzen diren segurtasun-
neurriak hartuz. 

LB4: Enpresaren prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-planaren arabera jardutea, ezarritako neurriak eginez eta 
aplikatuz, eta indarrean dauden araudia eta legedia betez. 

BI4.1 Langileek eta enpresak prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak 
identifikatzea eta errespetatzea. 
BI4.2 Istripu pertsonalik eta ekipo-, instalazio- eta ingurumen-istripurik ez gertatzeko, eskatzen diren segurtasun-
neurriak hartzen dira. 
BI4.3 Jarduera bakoitzerako ekipo eta baliabide egokienak erabiltzea, ondo erabiltzen eta zaintzen direla. 
BI4.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen 
dituzte. 
BI4.5 Ikusten diren disfuntzioen eta kasu arriskutsuen berri ematen zaio, berehala, dagokionari. 
BI4.6 Arrisku- eta larrialdi-kasuetarako ezarritako protokoloa zehatz-mehatz ezagutzea eta aplikatzea, arrisku-
egoeretan eta larrialdietan. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Diagnostiko- eta neurketa-ekipoak. Neurgailua eta/edo polimetroa. Eskuzko elektrizitate- eta elektronika-erreminta. 
Egiaztatze-ekipoak eta isolamendu-testak. Programazio-terminala. Ordenagailua. Soldadura-ekipoa. Gas hoztaileak 
tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko unitateak. Ihesen detektagailua. Termometroa, higrometroa eta psikrometroa, 
anemometroa, takometroa. Planoak. Printzipio-eskemak eta -diagramak. Taulak eta abakoak. Diagrama psikrometrikoa. 
Elementuen dokumentu teknikoak. Zerbitzuaren eta erabileraren eskuliburuak. Fabrikatzailearen espezifikazioak. 
Funtzionamendu-jarraibideak. Arauak eta araudiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Girotze-instalazioak eta -sistemak. Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak eta sistemak, denak 
konponduak daudenak, mantentze-lanak eginak dituztenak eta funtzionatzen ari direnak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Eskemak eta diagramak. Elementuen dokumentu teknikoak. Zerbitzuari eta mantentze-lanei buruzko 
eskuliburuak. Muntaketa-, desmuntaketa- eta funtzionamendu-jarraibideak. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. Matxuren parteak. Hutsegite-zuhaitzak. Txostenak eta historiak. Suteen aurrean hartu beharreko 
neurriei buruzko informazioa. 

 



 
 

Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko  
instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanak 

 
 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 

AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-LANAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 
AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK 
AIREA ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA- ETA 

MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK 
EZ DIRENAK  

 

1 

2 
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1. prestakuntza-modulua:  
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-LANAK 
 

Kodea: MF1158_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1158_2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 

instalazioak muntatzea. 
 

Iraupena: 220 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-LANAK ANTOLATZEA ETA EGITEA 
 

Kodea: UF0418 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko prozesuak aztertzea, 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI1.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinen eta ekipoen 
dokumentazioa hautatzea, muntatzeko. 
EI1.2 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko behar den 
dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazio bat emanik, eta instalazio horren jarraibide-eskuliburua, planoak eta eskemak izanik, hauek egitea: 

- Instalazioko makinen eta ekipoen osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea eta haien 

ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioaren muntaketan egin behar diren lanak (makinak eta ekipoak finkatzea, mihiztatzea, euskarriak 

jartzea, hodiak eta eroanbideak konformatzea, konexioak eta beste) identifikatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea. 

A2: Mekanizazio-erremintak eta soldadura-ekipoak erabiltzea, guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioetako elementuen mekanizazioak eskuz egiteko eta haiek lotzeko eta doitzeko. 

EI2.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bateko elementuak mekanizatzean: 
- Zer erreminta behar diren zehaztea, eta haien funtzionamendua eta aplikazioa deskribatzea. 
- Egin behar den jardueraren arabera behar diren neurgailuak, erremintak eta ekipoak hautatzea. 
- Mekanizazio-lanak egiteko, kasu bakoitzerako teknika egokiak erabiltzen dira, zehaztutakoarekin bat datorren 

emaitza lortzeko. 
- Erabili behar diren neurgailuak aukeratzea. 
- Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, ezarritako jarraibideen arabera. 
- Erabili behar diren erremintak behar bezala eta segurtasunez maneiatzea. 
- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-baliabide eta -ekipoak 

erabiltzea. 
- Neurriak zehaztasun egokiarekin hartzea, neurgailu ohikoenak behar bezala eta segurtasunez maneiatuz. 
- Azken emaitza bat dator ezarritako neurri eta arauekin. 
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- Erabilera- eta segurtasun-arauak egin beharreko teknika edo lanaren arabera aplikatzea. 
EI2.2 Oinarrizko materialak ekarpen-materialekin lotzea, soldadura-motaren arabera. 
EI2.3 Soldadura-ekipoen osagaiak eta haien funtzionamendua deskribatzea. 
EI2.4 Gauzatu beharreko ereduan edo planoan eta prozesu-orrian behar bezala zehaztutako lotura soldatuen modukoak 
lortzeko lanak egitean: 

- Soldatze-lanen sinbologia identifikatzea. 
- Erabili behar den soldadura-mota aukeratzea, lotu behar diren materialei eta loturak izan behar dituen 

ezaugarriei jarraikiz. 
- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 
- Soldatzeko ekipoaren osagaiak ezagutzea. 
- Soldatzeko prestatzen hastea. 
- Soldatzeko parametroak doitzea ekipoetan, oinarrizko materialen eta ekarpenekoen arabera. 
- Aukeratutako prozeduraren arabera egitea soldadura-lanak. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea soldadura-prozesuan. 

A3: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinak eta ekipoak —osagarri eta 
guzti— muntaketa-plano eta jarraibideei jarraituz kokatzea, dagokien kalitatea eta behar diren segurtasun-arauak eta 
-erregelamenduak betez. 

EI3.1 Masak mugitzeko maniobretan erabiltzen diren aparatu-motak eta bete behar diren segurtasun-baldintzak 
identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Elementuak mihiztatzeko, makinak eta ekipoak akoplatzeko eta haiek finkatzeko teknikak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea (zimenduak, ainguraketak, loturak, isolamendu termikoa eta akustikoa, etab.). 
EI3.3 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioaren muntaketa batean, planoak eta dokumentazio teknikoa oinarri harturik: 

- Erabiltzen den sinbologia identifikatzea, eta muntatu behar diren makinak, ekipoak eta elementuak zerrendatzea. 
- Erabili behar diren materialak eta osagarriak aukeratzea. 
- Makinak, ekipoak eta elementuak lekualdatzeko eta muntatzeko erremintak, ekipoak eta baliabideak hautatzea. 
- Bankadak eta euskarriak muntatzea, aplikatu beharreko araudia betez. 
- Makinak eta ekipoak kokatzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar diren 

bibrazio aurkako elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, araudia aplikatuz. 

A4: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak osatzen dituzten azpisistemetako 
interkonexio-osagarriak eta -elementuak instalatzea dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, aplikatu beharreko araudia eta 
bete beharreko segurtasun-baldintzak betez. 

EI4.1 Hodietako eta eroanbideetako dilatazioak eta uzkurdurak konpentsatzeko erabiltzen diren sistemak identifikatzea, 
eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Makinetako, ekipoetako eta sareetako magnitudeak behar bezala jasotzeko elementuak (zundak, sentsoreak, 
etab.) muntatzeko teknikak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.3 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako isolamendu termiko, akustiko eta 
bibrazioen aurkakoak eta hodi- eta eroanbide-sareetan aplikatzeko teknikak deskribatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea. 
EI4.4 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— dituen girotze-instalazio bat muntatzean, planoak, eskemak eta 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta honako hauek egitea, makinak eta ekipoak kokatu ondoren: 

- Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-
tresnak eta baliabide osagarriak hautatzea. 

- Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea (beroa produzitzeko sistema, hozteko instalazioa, berreskuragailua, 

airea tratatzeko unitatea eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak ziurtatuz, eta behar 
diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jarriz. 

- Hozte-zirkuituetan behar diren soldadurak eta mihiztadurak egitea. 
- Hodiei, eroanbideei eta ekipoei bero-isolatzaileak jartzea, halakorik behar badute, material eta teknika egokiak 

erabiliz. 
- Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak muntatzea, zehaztutako babesekin eta abiarazte-

sistemarekin, eta teknika eta baliabide egokiekin. 
- Makina, koadro eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, teknika egokiak aplikatuz. 

EI4.5 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— dituen guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazio bat muntatzean, planoak, eskemak eta dokumentazio teknikoa oinarri hartuta honako hauek egitea, makinak 
eta ekipoak kokatu ondoren: 
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- Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-
tresnak eta baliabide osagarriak hautatzea. 

- Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Eroanbideetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea (airea biltzeko sistema, airea iragazteko eta garbitzeko unitatea, airea 

banatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak ziurtatuz, 
eta behar diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jarriz. 

- Eroanbideei eta ekipoei bero-isolatzaileak jartzea, halakorik behar badute, material eta teknika egokiak erabiliz. 
- Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak muntatzea, zehaztutako babesekin eta abiarazte-

sistemarekin, eta teknika eta baliabide egokiekin. 
- Makina, koadro eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, teknika egokiak aplikatuz. 

 

Edukiak: 

1.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa-lanen 
dokumentazio teknikoa: 

- Normalizazioa eta sinbologia. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen eskemak eta planoak egitea. 
- Elementuak, ekipoak, makinak eta materialak identifikatzea guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 

ateratzeko instalazioen planoetan. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak antolatzeko eta muntatzeko 

dokumentazio teknikoa (eskuliburuak, katalogoak eta aplikatu beharreko araudia) maneiatzea eta interpretatzea. 
- Txosten teknikoak egitea: formatuak, arauak, metodoak. 

2.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak: 
- Oinarrizko ezagutzak eta ezaugarri orokorrak. 
- Tipologia, erabiltzen den fluidoaren arabera. 
- Tipologia, erabiltzen den ekipoaren arabera. 

3.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa antolatzea: 
- Bi instalazio-motak muntatzeko behar den materialaren hornikuntza. 
- Bi instalazio-moten muntaketako faseak eta puntu nagusiak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen erreminta, tresna, neurketa-aparatu 

eta ekipo osagarrien maneiua. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetarako ekipoen zuinketa. 

4.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipoak eta 
elementuak muntatzea, araudiaren eta dokumentazio teknikoaren arabera: 

- Ekipoak eta elementuak girotze-instalazioetan kokatzea, eskemak eta planoak oinarri hartuta. 
- Girotze-instalazioetako makina, elementu eta ekipoen muntaketa: 

• Hozte-unitateak. Bero-unitateak. ATUak (airea tratatzeko unitateak). 

• Fluidoak banatzea eta garraiatzea. 

• Bero-ponpak. Hezegailuak eta lehorgailuak. 

• Erregai-deposituak eta -ontziak. 

• Ekipo terminalak. Neurketa- eta kontrol-ekipoak. Balbulak. 

• Motorrak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak. 

• Detektagailuak, eragingailuak, alarmak, etab. 

• Kontrol- eta segurtasun-elementuak doitzea. 
- Guneak aireratzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipoak eta elementuak muntatzeko kokatzea, 

eskemak eta planoak oinarri hartuta. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako elementu, makina eta ekipoen muntaketa: 

• Kanpaiak eta aire-kaptadoreak. 

• Eroanbideen garapena eta muntaketa. 

• Airea banatzea eta garraiatzea. 

• Iragazkiak. Saretoak eta difusoreak. 

• Ekipo terminalak. Haizagailuak. 

• Airearen kontrola eta erregulazioa. 
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• Neurketa- eta kontrol-ekipoak. Balbulak. 

• Motorrak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak. 

• Detektagailuak, eragingailuak, alarmak, etab. 

5.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako eroanbideen, 
loturen eta piezen eta ekipoen interkonexioen muntaketa eta mekanizazioa: 

- Aire-eroanbideen muntaketa. Garapenak. Loturak eta elkarguneak. Saretoen eta difusoreen muntaketa. 
- Girotze-instalazioetan erabiltzen diren materialak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak muntatzeko prozedurak eta 

espezifikazio teknikoak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mekanizazio-prozedurak eta -lanak. 
- Bi instalazio-motetako lotura desmuntagarriak. 
- Lotura-prozedurak: soldadura autogenoa eta elektrikoa. 
- Dilatazioak. 
- Makina, ekipo eta hodi-sareetako zundak, sentsoreak, etab. muntatzeko teknikak. 
- Hodiak eta eroanbideak jartzeko eta muntatzeko tekniketan erabiltzen diren erremintak, tresnak eta baliabideak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinen eta ekipoen bankadak 

eta zimenduak. 
- Lerrokatzea. Makinen eta ekipoen nibelazioa eta finkapena. 
- Makinak, ekipoak eta sareak mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak. 
- Intsonorizazioa eta bibrazioen aurkakoak. Hodiei bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. 

6.  Instalazio elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen muntaketa: 
- Kanalizazio elektrikoak. 
- Koadroak prestatzea. 
- Makinen eta ekipoen konexioa. 
- Automatismo elektrikoak. 
- Kontrol- eta erregulazio-ekipoen muntaketa eta konexioa. 
- Ekipoen softwarea eta programazioa. 
- Automatismoak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOAK MARTXAN JARTZEA ETA ERREGULATZEA 
 
Kodea: UF0419 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta 
prestakuntza-probak aztertzea, eta horretarako egin beharreko lanak identifikatzea. 

EI1.1 Girotze-instalazioetako fluidoen presio, deshidratatze, huste, betetze, tokiz aldatze edo ordezkatzeko probak 
egiteko teknikak eta prozedurak azaltzea. 
EI1.2 Muntatuta eta dokumentatuta dagoen girotze-instalazio baten kasuan, ezaugarriak zehaztuta dauzkala, hauek 
egitea, behin betiko martxan jarri aurretik: 

- Presio- eta estankotasun-proba egitea, ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu beharreko araudiak betez. 
- Hustea, airea eta hezetasuna ezabatzea, eta hozgarria modu seguruan kargatzea. 
- Hozte-ekipoaren funtzionamendu-proba egitea. 
- Beroa produzitzen duen ekipoaren funtzionamendu-proba egitea. 
- Airea tratatzeko unitatearen funtzionamendu-proba egitea. 
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- Airearen bolumena kontrolatzeko konporten, motorren haizagailuen eta abarren funtzionamendu-proba egitea. 
- Instalazioaren neurri-, babes- eta segurtasun-aparatuen funtzionamendu-proba egitea. 
- Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
- Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta 

isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.), ziurtatuz lortutako balioak bat datozela indarrean 
dagoen araudiak ezarritakoekin. 

- Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, uraren, erregaien eta abarren 
kontsumoa), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-
baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 

- Presio- eta tenperatura-sentsoreen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen 
eta alarmen probak egitea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

- Girotze-instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak 
azaltzea. 

EI1.3 Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio baten kasuan, muntatuta eta dokumentatuta 
dagoela eta ezaugarriak zehaztuta dauzkala, hauek egitea, behin betiko martxan jarri aurretik: 

- Aztertzea instalazioko neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen duten eta 
behar bezala kalibratuta dauden. 

- Instalazioko airea biltzeko, bultzatzeko eta ateratzeko emariak neurtzea ezarritako puntuetan. 
- Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
- Eroanbideen estankotasun-proba egitea, ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu beharreko araudiak betez. 
- Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren 

neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.). 
- Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, hozte-ekipoen eta abarren 

kontsumoa), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-
baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 

- Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak 
egitea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen 
konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak azaltzea. 

A2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzea, ezarritako 
funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 

EI2.1 Girotze-instalazio tipo bat martxan jartzeko prozesua azaltzea. 
EI2.2 Girotze-instalazio bat behar bezala muntatua eta dokumentatua dagoela, eta ezaugarriak ondo zehaztuta 
dauzkala: 

- Kontrol-parametroak kargatzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak (termostatoak, hezegailu-kontrolatzaileak, 

presostatoak, pirostatoak, etab.) doitzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Girotze-instalazioa martxan jartzea (hozte-sistema, bero-sistema, airea tratatzeko unitatea, fluidoak banatzeko 

sistemak), ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Girotze-instalazioaren parametroak neurtzea, instalazioa abiarazi ondoren (tenperatura, hezetasuna, airea 

irteteko abiadura, emaria), eta, parametroren bat ezarritakoekin bat ez badator, hura doitzea. 
EI2.3 Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bat behar bezala muntatua eta dokumentatua 
dagoela, eta ezaugarriak ondo zehaztuta dauzkala: 

- Kontrol-parametroak kargatzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak (konportak, difusoreak, saretoak, etab.) doitzea, 

ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzea (haizagailuak, erauzgailuak, 

etab.), ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioaren aire-emariak neurtzea, instalazioa abiarazi 

ondoren, haiek aztertzea, eta, emariren bat ezarritakoekin bat ez badator, hura doitzea. 

 
 
Edukiak: 

1.  Fluido hoztaileak: 
- Alderdi orokorrak. 
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- Izena eta sailkapena: kodetzea. 
- Ezaugarriak eta propietateak: purutasun-kontrola. 
- Segurtasuna maneiatzean, biltegiratzean eta banatzean, indarrean dauden araudien arabera. 

 

2.  Olio hozgarriak: 
- Funtzioa. Motak. Ezaugarriak. 
- Hozgarriarekiko nahaskortasuna. 

3.  Girotze-instalazioak martxan jartzea eta haien arauzko neurketak egitea. Hozgarrien maneiua: 
- Biltegiratze-ontzien proba hidraulikoa. 
- Girotze-instalazioetako fluido-zirkuituen estankotasun-proba. 
- Hustea. 
- Ekintzen kontrola eta maneiua. 
- Hozte-zirkuitua kargatzea. 
- Kutsadura-probak eta -neurriak. 
- Olio-neurketak eta -kontrola. 
- Lokaletako aire-emarien neurketa. 
- Eroanbideetako emariaren neurketak. 
- Tenperaturaren neurketa. Presioaren neurketa. 
- Hezetasunaren neurketa. 
- Lokaletako aire-korronteen eta -banaketaren probak. 
- Zaraten neurketa. 
- Girotze-instalazioetako elementu, ekipo eta makinen isolamenduaren eta konexioaren segurtasun-neurrien probak. 

4.  Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzea eta haien arauzko 
neurketak egitea: 

- Aire-emarien neurketa. 
- Eroanbideetako emariaren neurketak. 
- Tenperaturaren neurketa. 
- Presioaren neurketa. 
- Lokaletako aire-korronteen probak. 
- Zarata- eta bibrazio-mailen neurketa. 
- Kutsadura-probak eta -neurriak. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako elementu, ekipo eta makinen isolamenduaren 

eta konexioaren segurtasun-neurrien probak. 

5.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako automatismoen 
programazioa eta erregulazioa: 

- Hotz bidezko girotze-instalazioetako automatismoen doikuntza eta kontrola. 
- Bero bidezko girotze-instalazioetako automatismoen doikuntza eta kontrola. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako parametroen erregulazioa, 

aldaketa, doikuntza eta egiaztapena. 
- Bi instalazio-motak martxan jartzeko sistema elektrikoaren erresistentzia-, isolamendu- eta segurtasun-

egiaztapena eta -probak. 

6.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen ustiapena eta martxan 
jartzea: 

- Ingurumen-konfortaren egiaztapena eta erregulazioa. 
- Sentsore-kontrola: sentsazio termikoak. 
- Instalazioaren ingurune-parametroen kontrola. 
- Zaraten erregulazioa. 
- Hotz eta bero bidezko girotze-instalazioen doikuntza. 
- Instalazioetako energia-eraginkortasuna: erregaien, energia elektrikoaren eta uraren kontsumoa. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzeari, funtzionatzeari, 

gelditzeari, parametroak egiaztatzeari eta doitzeari buruzko jarraibideak. 
- Bi instalazio-motak martxan jartzeari buruzko dokumentazio eta formulario normalizatuak betetzea. 
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1.3. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA GUNEAK 
GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA ATERATZEKO 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0420 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea. 

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea. 

A3: Segurtasun-plana aplikatzea, enpresaren prebentzio, segurtasun eta ingurumen-babeseko neurriak —hozteko 
instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei buruzkoak— aztertuz, ezarritako neurriak aplikatuz, eta indarrean dagoen 
araudia eta legedia betez. 

EI3.1 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako segurtasun-araudiaren alderdiak 
aztertzea. 
EI3.2 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan izaten diren arrisku profesionalak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI3.3 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea, bereziki garbitasun-, ordena- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta. 
EI3.4 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako kalitateari eta energia-eraginkortasunari 
buruzko arauak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.5 Instalatutako ekipoen egoera eta energia-eraginkortasuneko parametroak neurtzea, ezarritako prozeduren eta 
segurtasun-baldintzen arabera. 
EI3.6 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei aplikatu beharreko araudien arabera energia aurrezteko 
erabiltzen diren oinarrizko eskakizun teknikoak deskribatzea (hozteko instalazioetarako segurtasun-araudia, behe-
tentsioko araudi elektroteknikoa, ingurumen-araudiak, etab.). 
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Edukiak: 

1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak: 
- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 

• Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak. 

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa: 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

3.  Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak: 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

4.  Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioetan: 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetan energia aurrezteko muntaketa- eta 
mantentze-lanen jarraibideak eta teknikak. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako 
arriskuak prebenitzeko araudia. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako 
ingurumen-arrisku ohikoenak. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen 
prozesuetako suteen kontrako babesa. 

- Hozgarri ekologikoen erabilera. 
- Gas hozgarriek ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten inpaktua. 
- Gas hozgarriak manipulatzeko, tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko tekniken jardunbide egokiak. 
- Efluenteen eta isurien tratamendua eta kontrola, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera. 
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2. prestakuntza-modulua:  
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: MF1159_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1159_2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 

instalazioen mantentze-lanak egitea. 
 

Iraupena: 220 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LAN PREBENTIBOAK 
 
Kodea: UF0421 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanen teknikak aplikatzea (lan 
horietan, ez da elementurik ordezkatzen), prozedurak hautatuz eta behar den segurtasunarekin, dokumentazio teknikoa 
oinarri hartuta. 

EI1.1 Girotze-instalazio batean, hango sistemek eta sareek dokumentazio teknikoa dutela: 
- Mantentze-lan prebentiboei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea (airea tratatzeko unitatea, hozkailua, bero-produzitzailea, 

banaketa eta haren elementu eta osagarriak), eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak aplikatzea, makinen eta ekipoen datuak lortzeko 

(zarata, bibrazioa, kontsumoa, tenperatura, presioa, olioaren egoera, hozgarriaren egoera eta beste), 
neurketa-tresnak eta -erremintak behar bezala erabiliz, eta haien egoeran eragitea, ezarritako erreferentzia-
parametroekin lortutako emaitzak konparatuz. 

- Hozgarrien ihesak kontrolatzea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak egitea, indarrean dagoen araudia aplikatuz. 
- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzeko eta doitzeko, ihesak zuzentzeko, azalera-egoerei behatzeko eta 

abarreko eragiketak gauzatzea, lanabes eta erremintak modu egokian erabiliz eta material eta produktuak 
behar den segurtasunarekin manipulatuz. 

- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen balioak doitzea. 
- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 

han. 
EI1.2 Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio batean, hango sistemek eta sareek dokumentazio 
teknikoa dutela: 

- - Mantentze-lan prebentiboei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- - Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea (biltzea, garraiatzea, iragaztea eta botatzea eta haien 

elementuak), eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak aplikatzea, makinen eta ekipoen datuak lortzeko 

(zarata, bibrazioa eta beste), neurketa-tresnak eta -erremintak behar bezala erabiliz, eta haien egoeran 
eragitea, ezarritako erreferentzia-parametroekin lortutako emaitzak konparatuz. 
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- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzeko eta doitzeko, ihesak zuzentzeko, azalera-egoerei behatzeko eta 
abarreko eragiketak gauzatzea, lanabes eta erremintak modu egokian erabiliz eta material eta produktuak 
behar den segurtasunarekin manipulatuz. 

- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen balioak doitzea. 
- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 

han. 

A2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako sistema eta ekipoen egoera eta 
matxurak diagnostikatzea, matxuraren disfuntzioa eta/edo izaera aurkitzea eta identifikatzea, eta zerk eragiten duen 
zehaztea, diagnostikatutako sistemari edo ekipoari dagozkion prozedurak aplikatuz, eta behar bezalako segurtasun-neurriak 
erabiliz. 

EI2.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema 
bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk txertatuta) gertatzen diren matxura ohikoenen sintomen tipologia eta 
ezaugarriak azaltzea. 
EI2.2 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema 
bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk txertatuta) gertatzen diren matxurak diagnostikatzeko eta aurkitzeko 
erabiltzen den prozesu orokorra azaltzea. 
EI2.3 Matxurak diagnostikatzeko neurketa-ekipo eta -tresnen erabilera-aplikazioak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Matxuratuta dauden girotze-instalazio batean eta guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio 
batean, dokumentazio tekniko egokiak dituztela, lan hauek egitea: 

- Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 
elementuak identifikatuz. 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, dituen ondorioen bidez eta egindako neurketak baliatuz, haren 
ezaugarriak zehaztea. 

- Matxura sor lezaketen kausen hipotesiak —gutxienez bat— aipatzea, eta sistemek dituzten sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea (multzo osoarena, edo sistemaka). 
- Girotze-instalazioan matxura eragiten duen elementua aurkitzea (airea tratatzeko unitatea, hozkailua, bero-

sorgailua, garraioa, airearen banaketa eta itzulera, erregulazioa eta kontrola, sistema automatikoak eta 
komunikaziokoak), aplikatu beharreko prozedurak denbora-tarte egokian aplikatuz. 

- Guneak aireztatzearen nahiz bertatik airea ateratzearen instalazioan matxura eragiten duen elementua 
aurkitzea (bilketa, banaketa, iragazketa eta hedapena eta hango elementuak, erregulazioa eta kontrola, 
sistema automatikoak eta komunikaziokoak), aplikatu beharreko prozedurak denbora-tarte egokian aplikatuz. 

- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 
 

Edukiak: 

1.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanen 
dokumentazio teknikoa: 

- Normalizazioa eta sinbologia. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen eskemak eta planoak egitea. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanetarako planoetan, 

elementuak, makinak, ekipoak eta materialak identifikatzea. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak antolatzeko eta haien mantentze-

lanak egiteko dokumentazioa (eskuliburuak, katalogoak eta aplikatu beharreko araudia) maneiatzea eta 
interpretatzea. 

- Txosten teknikoak egitea: formatuak, arauak, metodoak. 

2.  Girotze-instalazioetako mantentze-lan prebentiboak: 
- Mantentze-lan prebentiboak egiteko tresnen, erreminten eta baliabideen 
- hornikuntza, identifikazioa eta maneiua. 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak, makinen eta ekipoen mantentze-lanetarako datuak 

lortzeko. 
- Matxuren hipotesiaren planteamendua, girotze-instalazioetako ekipo, makina eta elementuetan diagnostikatzeko. 
- Sistema elektrikoetako eta haien automatismoetako matxurak. 
- Girotze-instalazioetako sistemaren mantentze-lan prebentiboen oinarrizko eragiketak. 
- Girotze-instalazioetako oinarrizko garbiketa-lanen deskribapena. 
- Makinen egoerei behatzea eta identifikatzea, haien mantentze-lanetarako tresna eta erreminta egokien bidez. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitario prebentiboak girotze-instalazioetan. 
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3.  Hozteko instalazioetan fluido hoztaileak eta lubrifikatzaileak indarrean dagoen araudiaren arabera 
garbitzeko, kargatzeko eta berreskuratzeko teknikak: 

- Girotze-instalazioetako zirkuituak garbitzeko lanak. 
- Gas hozgarriak eta olioak kargatzea, berreskuratzea eta ontziratzea. 
- Gas hozgarriak eta olioak birziklatzea. 
- Izapidetzea. 
- Hozgarri-ihesen kontrola, prozedurak, hautemateko baliabideak eta diagnostikoa. 

4.  Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako mantentze-lan prebentiboak: 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak, makinen eta ekipoen mantentze-lanetarako datuak 

lortzeko. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako mantentze-lan prebentiboetan erabiltzen diren 

tresnen, erreminten eta baliabideen hornikuntza, identifikazioa eta maneiua. 
- Matxuren analisia, behaketa eta hipotesia, guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako 

ekipo eta elementuetan diagnostikatzeko. 
- Sistema elektrikoetako eta haien automatismoetako matxurak. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako oinarrizko mantentze-lan prebentiboak, 

dokumentazio teknikoaren arabera. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako oinarrizko garbiketa-lanen deskribapena. 
- Makinen egoerei behatzea eta identifikatzea, haien mantentze-lanetarako tresna eta erreminta egokien bidez. 

5.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen higadura-egoera 
identifikatzea, mantentze-lanak egiteko: 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako ekipoen eta elementuen 
higadura-egoeraren deskribapena eta analisia. 

- Fluidoak banatzearen eta garraiatzearen behaketa. 
- Bero-ponpen egoeraren deskribapena. 
- Hezegailuak eta lehorgailuak. 
- Depositu- eta ontzi-egoeraren behaketa. Ekipo terminalen behaketa. 
- Neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoen doikuntza: balbulak. 
- Motorren, detektagailuen, eragingailuen eta alarmak abiarazteko, erregulatzeko eta babesteko sistemak aztertzeko 

lanak. 
 
 
 

Prestakuntza-atala: 2.2 
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LAN ZUZENTZAILEAK 
 

Kodea: UF0422 

 

Iraupena: 80 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanen teknikak aplikatzea (lan 
horietan, elementuak ordezkatzen dira, besteak beste), prozedurak hautatuz eta behar den segurtasunarekin, dokumentazio 
teknikoa oinarri hartuta. 

EI1.1 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioa osatzen duten ekipoak eta 
elementuak desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak identifikatzea. 
EI1.2 Matxuratuta dauden girotze-instalazio batean eta guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio 
batean, behar den dokumentazio teknikoa dutela, lan hauek egitea: 

- Behar diren erremintak, neurgailuak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana aplikatzea. 
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- Ekipoa konektatuta dagoen zirkuituetatik isolatzea, eta, hala badagokio, hozgarria ateratzea, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera. 

- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak egitea, indarrean dagoen araudia aplikatuz. 
- Ekipoa desmuntatzea eta aztertzea, pieza akastunak ordezkatzea (hala badagokio), eta ekipoa muntatzea. 
- Ekipoa zirkuituekin konektatzea, behar bezala, ezarritako planei jarraikiz. 
- Hozgarri-ihesak aztertzea eta, hala badagokio, konpontzea, aplikatu beharreko araudiaren arabera. 
- Hozgarria modu seguruan kargatzea. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 

funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko. 
- Memoria-txosten bat egitea, eta, han, egindako lanak, egiaztatutako zatiak eta ordezkatutako piezak azaltzea. 

A2: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako sistemen eta ekipoen disfuntzioak edo 
matxurak zuzentzea, prozedurak, baliabideak eta erremintak segurtasun-baldintzetan erabiliz, eta funtzionamendu-kondizio 
zuzenak berrezartzea. 

EI2.1 Hainbat sistema eta sare dituen girotze-instalazio batean aldez aurretik diagnostikatutako matxura edo 
disfuntzioren bat bada, honako hauek egitea dokumentazio teknikoa oinarri hartuta: 

- Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
- Instalazioko ekipoak eta sistemak identifikatzea (airea tratatzeko unitatea, hozkailua, bero-sorgailua, airearen 

garraioa, banaketa eta kontrola, sistema automatikoak eta komunikaziokoak eta haien elementuak), eta 
dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 

- Instalazioan matxura eragiten duten elementuak identifikatzea. 
- Hozte-zirkuituan matxura eragiten duen elementua konpontzea. 
- Konpresoreak, lurrungailuak eta kondentsadoreak irekitzea eta ixtea. 
- Segurtasun- eta kontrol-elementu osagarriak doitzea 
- - Esku-hartze zuzentzaileak egitea, eta instalazioaren kondizio funtzionalak berrezartzea (tenperatura, abiadura, 

hezetasuna eta aire-kalitatea), aplikatu beharreko prozedurak aplikatuz. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

EI2.2 Hainbat sistema eta sare dituzten girotze-instalazio batean eta guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazio batean, aldez aurretik diagnostikatutako matxura edo disfuntzioren bat bada, hauek egitea, dokumentazio 
teknikoa oinarri hartuta: 

- Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea (biltzea, banatzea, iragaztea eta hedatzea eta haien 

elementuak), eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Esku-hartze zuzentzaileak egitea, eta instalazioaren kondizio funtzionalak berrezartzea (aire-kalitatea, eta, behar 

izanez gero, eremu batzuetako gainpresio- eta depresio-balioak), aplikatu beharreko prozedurak aplikatuz. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

EI2.3 Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzea konponketa egin 
ondoren, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 

 

Edukiak: 

1.  Girotze-instalazioetako mantentze-lan zuzentzaileen dokumentazio teknikoa: 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileak egiteko 

ekipo eta aparatuei buruzko eskuliburuak, araudia eta dokumentazio teknikoa maneiatzea eta interpretatzea. 
- Dokumentazio eta formulario normalizatuak. 

2.  Girotze-instalazioetako mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Girotze-instalazioaren mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzeko teknikak: airea tratatzeko unitatearen (ATUa) 

mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Pieza akastunak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak. 
- Pieza horiek konpontzeko erreminta eta tresna egokien maneiua. 
- Hozte-sistemaren mantentze-lan zuzentzaileak. Bero-sistemaren mantentze-lan zuzentzaileak. Banaketa- eta 

itzulera-sistemaren mantentze-lan zuzentzaileak (haizagailuak, konportak, saretoak, difusoreak, eroanbideak, 
etab.). 

- Sistema elektrikoetako eta haien automatismoetako matxurak konpontzeko lanak. 
- Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitario zuzentzaileak egitea, araudiaren arabera. 
- Sistema eta ekipo terminalen mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Ihesak aurkitzea eta konpontzea, makinen egoerari behatuz eta haiek diagnostikatuz, mantentze-lanetarako tresna 

eta erreminta egokiak erabiliz. 
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- Girotze-instalazioko matxuren analisia eta identifikazioa: 

• Tipologia eta sailkapena. 

• Matxura zer elementuk eragin duen zehaztea. 

• Esku hartzeko plan espezifikoa: elementuaren ordezkapena. 

3.  Girotze-instalazioetako konponketak, segurtasun-elementuen doikuntza, eta fluido hoztaileen eta 
lubrifikatzaileen berreskuratzea: 

- Ihesak detektatzea: konponketa-lanak. 
- Zirkuituko zatien edo elementuen isolamendua. 
- Hozgarria ateratzea. 
- Konpresore, lurrungailu, kondentsadore, iragazki, espantsio-balbula, hodi-zati eta hozte-zirkuituko gainerako 

elementuen ordezkapena edo konponketa. 
- Hozte-zirkuituaren garbiketa. 
- Hozgarria kargatzea, eta gas hozgarriak eta olioak berreskuratzea eta ontziratzea. 
- Gas hozgarriak eta olioak birziklatzea. 
- Arauaren arabera izapidetzea. 
- Girotze-instalazioan konponketak egin ondoren kontrol- eta segurtasun-elementuak doitzea. 

4.  Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzeko 

teknikak. 
- Guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinak, elementuak eta ekipoak konpontzeko 

erreminten eta tresnen hornikuntza eta maneiua. 
- Biltze-, bultzatze-, iragazte- eta banaketa-sistemaren mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinak eta elementuak 

muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak. 
- Elementu hauek konpontzeko edo ordezkatzeko lanak: haizagailuak, kanpaiak, iragazkiak, konportak, saretoak, 

difusoreak, eroanbideak. 
- Sistema elektrikoko eta haien automatismoetako matxuretan piezak konpontzeko edo ordezkatzeko lanak. Sistema 

eta ekipo terminalen mantentze-lan zuzentzaileak. 

5.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak martxan jartzea, 
mantentze-lan zuzentzaileak egin ondoren: 

- Sistema bakoitzaren parametroak eta guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko 
instalazioen erreferentziako parametroak alderatzea. 

- Abiarazteko ohiko lanak: neurketak, doikuntzak, automatismoen kontrola eta abiarazte- eta gelditze-sistema. 
- Egindako esku-hartze zuzentzailearen txostenak eta memoria betetzea, eta konponketaren emaitzak azaltzea. 
- Automatismo elektrikoen erregulazioa. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak egin ondoren instalazioen automata programagarriak programatzea. 

 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA GUNEAK 
GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA ATERATZEKO 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0420 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea. 

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea. 

A3: Segurtasun-plana aplikatzea, enpresaren prebentzio, segurtasun eta ingurumen-babeseko neurriak —hozteko 
instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei buruzkoak— aztertuz, ezarritako neurriak aplikatuz, eta indarrean dagoen 
araudia eta legedia betez. 

EI3.1 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako segurtasun-araudiaren alderdiak 
aztertzea. 
EI3.2 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan izaten diren arrisku profesionalak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI3.3 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea, bereziki garbitasun-, ordena- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta. 
EI3.4 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako kalitateari eta energia-eraginkortasunari 
buruzko arauak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.5 Instalatutako ekipoen egoera eta energia-eraginkortasuneko parametroak neurtzea, ezarritako prozeduren eta 
segurtasun-baldintzen arabera. 
EI3.6 Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei aplikatu beharreko araudien arabera energia aurrezteko 
erabiltzen diren oinarrizko eskakizun teknikoak deskribatzea (hozteko instalazioetarako segurtasun-araudia, behe-
tentsioko araudi elektroteknikoa, ingurumen-araudiak, etab.). 

 
Edukiak: 

1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak: 
- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 

• Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak. 

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
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- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa: 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

3.  Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak: 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

4.  Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioetan: 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetan energia aurrezteko muntaketa- eta 
mantentze-lanen jarraibideak eta teknikak. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako 
arriskuak prebenitzeko araudia. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako 
ingurumen-arrisku ohikoenak. 

- Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen 
prozesuetako suteen kontrako babesa. Hozgarri ekologikoen erabilera. 

- Gas hozgarriek ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten inpaktua. 
- Gas hozgarriak manipulatzeko, tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko tekniken jardunbide egokiak. 
- Efluenteen eta isurien tratamendua eta kontrola, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera. 

 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
GUNEAK GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO NAHIZ BERTATIK AIREA 
ATERATZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA- ETA MANTENTZE-LANEN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ DIRENAK 
 

Kodea: MP0092 

 

Iraupena: 120 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— dituen girotze-instalazio bat muntatzea, planoak, eskemak eta 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, makinak eta ekipoak kokatu ondoren. 

EI1.1 Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-tresnak 
eta baliabide osagarriak hautatzea. 
EI1.2 Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
EI1.3 Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
EI1.4 Kanalizazioetako euskarriak teknika egokiarekin muntatzen laguntzea. 
EI1.5 Azpimultzoak muntatzen eta mihiztatzen parte hartzea (beroa produzitzeko sistema, hozteko instalazioa, 
berreskuragailua, airea tratatzeko unitatea eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak ziurtatuz, eta 
behar diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jarriz. 
EI1.6 Hodiei, eroanbideei eta ekipoei material eta teknika egokiak erabiliz bero-isolatzaileak jartzen laguntzea, halakorik 
behar badute. 
EI1.7 Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak zehaztutako babesekin eta abiarazte-sistemarekin eta 
teknika eta baliabide egokiekin muntatzen laguntzea. 
EI1.8 Makina, koadro eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, teknika egokiak aplikatuz, nagusi batek 
gainbegiratuta. 

A2: Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— dituen guneak aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazio bat 
muntatzea, planoak, eskemak eta dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, makinak eta ekipoak kokatu ondoren. 

EI2.1 Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-tresnak 
eta baliabide osagarriak hautatzea. 
EI2.2 Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
EI2.3 Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
EI2.4 Eroanbideen euskarriak teknika egokiarekin muntatzen laguntzea. 
EI2.5 Azpimultzoak muntatzen eta mihiztatzen parte hartzea (airea biltzeko sistema, airea iragazteko eta garbitzeko 
unitatea, airea banatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta elementu terminalak), lerrokatzeak, nibelazioak eta eusteak 
ziurtatuz, eta behar diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jarriz. 
EI2.6 Eroanbideei eta ekipoei material eta teknika egokiak erabiliz bero-isolatzaileak jartzen laguntzea, halakorik behar 
badute. 
EI2.7 Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak zehaztutako babesekin eta abiarazte-sistemarekin eta 
teknika eta baliabide egokiekin muntatzen laguntzea. 
EI2.8 Makina, koadro eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, teknika egokiak aplikatuz, nagusi batek 
gainbegiratuta. 

A3: Arauzko probak egitea muntatuta eta dokumentatuta dauden eta ezaugarriak zehaztuta dauzkaten girotze-
instalazioetan, behin betiko martxan jarri aurretik. 

EI3.1 Presio- eta estankotasun-proba ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu beharreko araudiak betez egiten 
laguntzea. 
EI3.2 Hozte-ekipoaren funtzionamendu-proba egiten parte hartzea.  
EI3.3 Beroa produzitzeko ekipoaren funtzionamendu-proba egiten laguntzea. 
EI3.4 Airea tratatzeko unitatearen funtzionamendu-proba egiten parte hartzea. 
EI3.5 Airearen bolumena kontrolatzeko konporten, motorren haizagailuen eta abarren funtzionamendu-proba egiten 
laguntzea. 
EI3.6 Instalazioaren neurri-, babes- eta segurtasun-aparatuen funtzionamendu-proba egiten laguntzea. 
EI3.7 Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
EI3.8 Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren 
neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.), ziurtatuz lortutako balioak bat datozela indarrean dagoen araudiak 
ezarritakoekin. 
EI3.9 Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, uraren, erregaien eta abarren 
kontsumoa), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-baldintzak 
betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 
EI3.10 Presio- eta tenperatura-sentsoreen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta 
alarmen probak egiten laguntzea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

A4: Arauzko probak egitea muntatuta eta dokumentatuta dauden eta ezaugarriak zehaztuta dauzkaten girotze-
instalazioetan, behin betiko martxan jarri aurretik. 

EI4.1 Aztertzea instalazioko neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen duten eta behar 
bezala kalibratuta dauden. 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

32

EI4.2 Instalazioko airea biltzeko, bultzatzeko eta ateratzeko emariak neurtzea ezarritako puntuetan. 
EI4.3 Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
EI4.4 Eroanbideen estankotasun-proba ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu beharreko araudiak betez egiten 
laguntzea. 
EI4.5 Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren neurriak, 
babesgailuen erantzuna, etab.). 
EI4.6 Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egiten laguntzea (motor elektriko, hozte-ekipo, erregai eta 
abarren kontsumoa), eta ezarritako balioak ekipoetan egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren 
segurtasun-baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betetzen direla egiaztatuz. 
EI4.7 Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak egiten 
parte hartzea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

A5: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen mantentze-lanen tekniketan laguntzea. 
EI5.1 Behar diren erremintak, neurtzeko ekipoak eta bitartekoak aukeratzea. 
EI5.2 Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana aplikatzea. 
EI5.3 Ekipoa konektatuta dagoen zirkuituetatik isolatzea. 
EI5.4 Legionellaren kontrako mantentze-lan higieniko-sanitarioak egitea, indarrean dagoen araudia aplikatuz. 
EI5.5 Ekipoa desmuntatzen eta aztertzen, pieza akastunak ordezkatzen (hala badagokio) eta ekipoa muntatzen 
laguntzea. 
EI5.6 Ekipoa behar bezala eta ezarritako planei jarraikiz zirkuituekin konektatzen parte hartzea. 
EI5.7 Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 
funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko, nagusi batek gainbegiratuta. 
EI5.8 Memoria-txosten bat egitea, eta, han, egindako lanak, egiaztatutako zatiak eta ordezkatutako piezak azaltzea. 

A6: Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako matxurak diagnostikatzeko prozesua 
egitea. 

EI6.1 Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 
elementuak identifikatuz. 
EI6.2 Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, dituen ondorioen bidez eta egindako neurketak baliatuz, haren 
ezaugarriak zehaztea. EI6.3 Matxura sor lezaketen kausen hipotesiak —gutxienez bat— aipatzea, eta sistemek dituzten 
sintomekin lotzea. 
EI6.4 Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea (multzo osoarena, edo sistemaka). 
EI6.5 Girotze-instalazioan matxura eragiten duen elementua aurkitzea (airea tratatzeko unitatea, hozkailua, bero-
sorgailua, garraioa, airearen banaketa eta itzulera, erregulazioa eta kontrola, sistema automatikoak eta 
komunikaziokoak), aplikatu beharreko prozedurak denbora-tarte egokian aplikatuz. 
EI6.6 Guneak aireztatzearen nahiz bertatik airea ateratzearen instalazioan matxura eragiten duen elementua aurkitzea 
(bilketa, banaketa, iragazketa eta hedapena eta hango elementuak, erregulazioa eta kontrola, sistema automatikoak eta 
komunikaziokoak), aplikatu beharreko prozedurak denbora-tarte egokian aplikatuz. 
EI6.7 Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetako harremanetan. 
EI7.2 Bere jarduerarekin erlazionatutako arazo txikiak konpontzeko nolabaiteko autonomia erakustea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 
 
 

Edukiak: 

1.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioen muntaketa-teknikak 
eta -lanak: 

- Bi instalazio-motetako ohiko muntaketa-lanen hautaketa eta segida. 
- Muntaketarako materialak, erremintak eta baliabideak. 
- Teknikak: zuinketa, ekipoak mihiztatzea, bankadak egitea, euskarriak, euste-elementuak, asentatzea, lerrokatzea, 

nibelazioa, isolamendua eta intsonorizazioa. 
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- Hodi- eta eroanbide-sareetan bero-isolatzaileak jartzeko teknikak. 
- Bi instalazioetako makinen eta elementuen artean koadro eta automatismo elektrikoak konektatzea eta muntatzea. 

2.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioak doitzeko eta martxan 
jartzeko lanak: 

- Bi instalazioak doitzeko eta martxan jartzeko oinarrizko printzipioak. 
- Doitzeko eta martxan jartzeko eragiketen sailkapena. 
- Neurketa-parametroak eta teknikak. 
- Martxan jartzean egin ohi diren proben tipologia. 
- Presio-probak. 
- Estankotasun-probak. 
- Hutseko probak eta hustea. 
- Hozgarrien neurketak, kontrola eta maneiua hozte-zirkuitu kargatzean. 
- Ihes-probak. 
- Funtzionamendu-, haste- eta gelditze-probak (airea tratatzeko unitatea, hozte-unitatea, aire-bolumenaren 

konportak, motorrak, haizagailuak...). 
- Sistema elektrikoko segurtasun-probak. 
- Zarata-, bibrazio- eta intsonorizazio-probak. 
- Neurketa- eta kontrol-aparatuak. Aparatuen tipologia. Egin beharreko lan espezifikoaren arabera hautatzea. 

Segurtasun-neurrien arabera maneiatzea. 

3.  Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea ateratzeko instalazioetako makinen, 
elementuen eta ekipoen matxurak aurkitzea, diagnostikatzea eta konpontzea: 

- Matxurak. 
- Alderdi orokorrak. 
- Kausen hipotesiak. 
- Instalazioetako zatietan, ekipoetan eta elementuetan duen eraginaren sintomak. 
- Matxura-tipologia eta dagokion elementuan edo makinan kokatzea. 
- Mantentze-lan prebentiboetan, sistematikoetan eta prediktiboetan esku hartzeko prozedurak eta planak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzeko prozedurak eta planak. 

4.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1158_2 Guneak girotzeko 

eta aireztatzeko nahiz 

bertatik airea ateratzeko 

instalazioen  

muntaketa-lanak. 

• Goi-mailako ingeniaritza edo ingeniaritza 
teknikoa, Instalazioa eta mantentze-lanak 
lanbide-arloarekin erlazionatua. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria, Hotza eta 
Aire-girotzea eremukoa. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak arloko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila, 
Hotza eta Aire-girotzea eremua. 

1 urte 3 urte 

MF1159_2 Guneak girotzeko 

eta aireztatzeko nahiz 

bertatik airea ateratzeko 

instalazioen mantentze-lan 

prebentiboak. 

• Goi-mailako ingeniaritza edo ingeniaritza 
teknikoa, Instalazioa eta mantentze-lanak 
lanbide-arloarekin erlazionatua. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria, Hotza eta 
Aire-girotzea eremukoa. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak arloko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila, 
Hotza eta Aire-girotzea eremua. 

1 urte 3 urte 

 

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

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioen 
muntaketa- eta mantentze-lanak egiteko 
lantegia 

150 150 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik 
airea ateratzeko instalazioen muntaketa- eta 
mantentze-lanak egiteko lantegia 

X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 
Internet. 

− Edizio grafikorako berariazko softwarea.  

− Errotuladorearekin idazteko bi arbel. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz 
bertatik airea ateratzeko instalazioen 
muntaketa- eta mantentze-lanak egiteko 
lantegia. 

− Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioetarako ekipoak. 

− Aire-ura eta ur-ura bero-ponpak. 

− Ur-ura hozteko instalazioa. 

− Kondentsazioko eta ur hotzeko ponpak. 

− Huts-ponpa. 

− Zona askotako aire-girogailua. 

− Konbektore haizagailudunak. 

− Soldadura autogeno eta elektrikoko ekipoa. 

− Zirkuituak eta eroanbideak aztertzeko, berreskuratzeko eta 
garbitzeko unitateak. 

− Zulatzeko, zabaltzeko, kurbatzeko eta ahozabaltzeko makinak. 

− Neurgailu elektrikoak: polimetroa, voltamperemetro-matxarda. 

− Hozte-neurgailuak: manometro-zubia. 

− Haizagailu axialak eta zentrifugoak. 

− Txapazko eta beira-zuntzezko eroanbideak. 

− Hezegailuak. 

− Eskuzko erreminta. 
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− Guneak girotzeko eta aireztatzeko nahiz bertatik airea 
ateratzeko instalazioetako osagaiak. 

− Altzairuzko eta kobrezko hodiak, isolamenduak, balbulak, etab. 

− Segurtasun pertsonaleko ekipoak eta elementuak. 

− Programazio-kontsola edo PCa. 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da 15 ikasle izango 
direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

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

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

ezartzen den araudiaren arabera. 

 



 

 



 

 

 


