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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



IZENA 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA, MANTENTZE-LANAK ETA IKUSKAPENA 
EGITEA 
 

KODEA 
IMAR0509 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Hotza eta aire-girotzea 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA376_3 Berotzeko instalazioen muntaketaren plangintza, kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena egitea (2008ko 
otsailaren 8ko 182/2008 EDa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Berotzeko instalazioen muntaketa eta fluido bidezko transmisioa ikuskatzea eta kontrolatzea, kontrolatuz ondo jarri direla 
martxan gauzatze-proiektu bati jarraituz, eta instalazioen mantentze-lanak planifikatzea, kudeatzea edo, hala badagokio, 
egitea, ezarritako arauak eta aurreikusitako kalitatea errespetatuz, eta instalazioaren segurtasun integrala eta laneko eta 
ingurumeneko arriskuen prebentzioa bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC1169_3: Instalazio termikoen muntaketa ikuskatzea eta kontrolatzea. 
-  UC1170_3: Instalazio termikoen mantentze-lanak planifikatzea. 
- UC1171_3: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak egitea eta ikuskatzea 
- UC11472_3: Berotzeko instalazioen martxan jartzea kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Elementu bero-eramaile gisa airea, ura, lurruna eta beste fluido batzuk erabiltzeaz gain ohiko energia-iturriak 
(eguzkia, elektrikoa, errekuntza eta abar) erabiltzen dituzten berotze-instalazioen muntaketan eta/edo mantentze-
lanetan diharduten enpresetan, sektore publikoko nahiz pribatukoetan, integratuko da teknikari hau. Haren jarduera 
kokatzen da berotzeko instalazioen muntaketa, definizio edo mantentze-lanen planifikazioan, eta dagozkion agiri 
profesionalak lortzeko araudiaren eskakizunei erantzun behar die. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Eraikuntzarako, produkzioko zerbitzu osagarrietarako eta prozesu industrial jarraituetarako (sektore elektrikorako 
izan ezik) berotzeko instalazioen ingeniaritzako, muntaketako eta/edo mantentze-lanak egiteko enpresetan egiten du 
lan. 
 

Lanbide edo lanpostu aipagarriak 

3123.1071 Hotz industrialeko teknikaria. 



3123.1033 Aire girotuko eta fluidoko instalazioen mantentze-lanetako eta konponketako teknikaria. 
Instalazio termikoen (hoztekoak, berotzekoak eta girotzekoak) mantentze-lanen programazioaren arduraduna. 
Instalazio termikoen (hoztekoak, berotzekoak eta girotzekoak) muntaketaren ikuskatzailea. 
Berotzeko instalazioen mantentze-lanen taldeburua. 
Berotzeko instalazioen mantentze-lanetako langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1169_3 (ZEHARKAKOA) 
Instalazio termikoen muntaketa 120 

UF1130: Instalazio termikoen 
muntaketaren kudeaketa 

60 

UF1131: Instalazio termikoen 
muntaketa eta ikuskapena 

60 

MF1170_3 (ZEHARKAKOA) 
Instalazio termikoen mantentze-lanak antolatzea 

70   

MF1171_3 
Berotzeko instalazioen mantentze-lanak egitea eta 
ikuskatzea 

200 

UF1152: Berotzeko instalazioen 
mantentze-lan prebentiboa egitea 
eta ikuskatzea 

60 

UF1153: Berotzeko instalazioen 
mantentze-lan zuzentzailea egitea 
eta ikuskatzea 

80 

UF0612: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa, 
berotzeko instalazioetan 

60 

MF1172_3 
Berotzeko instalazioak martxan jartzea  70 

 

 

MP0241 
Berotzeko instalazioen muntaketaren plangintza, 
kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena 
egiteko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 
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1. gaitasun-atala  
INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA IKUSKATZEA ETA 
KONTROLATZEA  

 

Kodea: UC1169_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazio termikoak muntatzea, muntaketa-programa eta obraren plan orokorra abiapuntu hartuta. 

BI1.1 Argi eta garbi identifikatzen da araudi aplikagarria. 
BI1.2 Informazio tekniko eta administratibo beharrezkoa kudeatzen da, instalazioen muntaketa ezagutzeko, 
zuzentzeko eta kontrolatzeko. 
BI1.3 Muntaketarako behar diren baliabide osagarriak zehazten dira, instalazioen ezaugarriak eta obraren egoera 
(ingurunea, beste instalazio batzuk, kokapena, eta abar) kontuan hartuz eta behar diren segurtasun-kondizioak 
bermatuz. 
BI1.4 Lanen esleipenak barruko eta/eta kanpoko giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzen ditu, eta 
programatutako helburuak betetzen dira. 
BI1.5 Instalazioa egin ahal izateko behar den material-hornikuntzaren kudeaketa koordinatu egiten da kostuak 
optimizatzeko, entrega-epeak betetzeko, eta materialak (kantitateari zein kalitateari dagokienez) erabiltzeko 
moduan eta denbora-epe eta leku egokian daudela ziurtatzeko eta kontrolatzeko. 
BI1.6 Obrako muntaketa-lanetarako eremuak antolatzen dira lanak egiteko prozedurak optimizatzeko moduan, 
egiaztatuz behar adina espazio daudela eta profesionalek ez diotela traba egiten batak besteari, betiere 
segurtasun-arauak errespetatuz. 
BI1.7 Obrako biltegia lekurik egokienean jartzen da beti, lan-eremutik ahalik eta gertuen, erraz aurkitzeko eta 
antolatzeko moduan, eta ahal adina optimizatzen da espazioa, behar diren elementu guztiak prestatuz eta 
materialen kontserbazioa bermatuz. 

LB2: Instalazio termikoen muntaketa-programaren jarraipena egitea, programatutako helburuak betez. 
BI2.1 Neurketa, produkzio, baliabide eta errendimenduei buruzko datuak prozesatu egiten dira, proiektuko datuekin 
eta lehenagoko datuekin kontrastatzeko. 
BI2.2 Obra-lekuen egoerari buruzko informazioa egiaztatu egiten da, obran behar adina ikuskapen eginez, eta 
datuak kontrastatuz eta baloratuz datuon arduradunekin. 
BI2.3 Obrako lanen eta kostuen eboluzioari buruzko grafikoak egiten dira lan-parteak abiapuntu harturik, behin 
koadratu eta kontrastatu ondoren. 
BI2.4 Ekipoak eta obra-unitateen lanak entregatzeko epeetan hautemandako desbideratzeak zuzentzeko egin 
beharrekoak zehazten dira, eta behar diren jarraibideak ematen dira eta/edo dagokion txostena prestatzen da. 
BI2.5 Egiaztatzen da jasotako eta sortutako dokumentazioak, teknikoak zein administratiboak, instalazioak 
muntatzeko eta ikuskatzeko aukera ematen duela, bai eta eboluzioaren eta gorabeheren berri izateko aukera ere. 
BI2.6 Instalazio termikoak muntatzeko behar den informazioa eraginkortasunez eta modu interaktiboan helarazten 
zaie langileei, eta obraren eboluzioa eta gorabeherak ezagutzeko aukera ematen zaie. 
BI2.7 Betetzeko dauden lan-aginduak eta instalazio termikoaren uneko muntaketak aurreikusitako planarekin 
alderatuz dituen desbideratzeak ikuskatu egiten dira, lanak berriz esleitzeko edo plangintza doitzeko. 

LB3: Instalazio termikoetako ekipoen eta sareen muntaketa-prozesuak ikuskatzea, proiektuari eta obra-planari jarraituz, 
gorabehera tekniko-ekonomikoak konponduz eta lortu beharreko kalitatea ziurtatuz. 

BI3.1 Bete beharreko araudia identifikatzen eta aplikatzen da. 
BI3.2 Emandako jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, eta aukera 
ematen diete langileei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta kalitate-
arauak errespetatuz egiteko. 
BI3.3 Muntaketa-prozesuetako anomaliak eta desbideratzeak ikuskaritzaren bidez saihesten dira, instalazioek 
behar adinako kalitatea izan dezaten. 
BI3.4 Muntaketa-prozesuan egiaztatzen da instalatutako ekipoak, materialak eta gehigarriak agindutakoak direla 
eta ezarritako prozeduren arabera garraiatzen eta manipulatzen direla, protokoloetan aurreikusitako kalitateari eta 
segurtasun-baldintzei eutsiz. 
BI3.5 Ikuskapenak sistematikoki egiten dira muntaketa-lanak iraun bitartean, eta hautemandako gorabehera 
guztiak erregistratzen dira. 
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BI3.6 Instalazioaren muntaketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira; egindako 
aldaketak informazio teknikoan jasotzen dira, eta arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI3.7 Karga arriskutsu eta hauskorrak behar diren baliabideekin eta bide egokietatik mugitzen dira, eta pertsonen 
eta materialen segurtasuna bermatuz egiten dira lanak. 
BI3.8 Instalazio termikoaren muntaketa ikuskatzen da, eta, besteak beste, alderdiok bermatzen dira: 

- Instalazioaren markaketa eta marraketak muntaketaren dokumentazio teknikoan ezarritakoa betetzen dute. 
- Erabilitako tutu eta eroanbideak egokiak dira, zeharkako sekzioen deformaziorik gabeak, eta erabiltzeko prest 

daude. 
- Euskarriak eta haien arteko distantzia dokumentazio teknikoan zehaztutakoa da. 
- Hodien eta eroanbideen arteko loturak, dilatazio librea ahalbidetzen duten gailuak eta ekipo eta aparatuak 

lotzeko konexioak erraz iristeko lekuetan jartzen dira instalazioetan. 
- Euste-grapek zubi termikoak eta ekintza elektrolitikoak saihesten dituzte. 
- Instalatutako bibrazioen aurkako sistemek bibrazioen transmisioa eragozten dute. 
- Tutuen eta eroanbideen bero-isolatzaileek, itxigailuen estankotasunak eta babesek eraikuntza-teknikoaren 

baldintzak eta indarrean den araudia betetzen dute. 
- Koadro eta kanalizazio elektrikoek, eroale, babes eta konexio elektrikoek ezarritako baldintza teknikoak eta 

indarrean dauden araudietako aplikatu beharreko jarraibideak betetzen dituzte. 
- Instalazioetako erregulazio- eta kontrol-lanak egitean, erraz iristeko moduan instalatzen dira ekipoak, 

aparatuak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak. 

LB4: Ikuskatzea segurtasun-plana betetzen dela instalazio termikoak muntatzean. 
BI4.1 Ekipoak eta makinak erabiltzeko segurtasun pertsonaleko babesak jartzen dira, eta behar direnak eransten 
dira beste arrisku batzuk hautematen direnean. 
BI4.2 Lana gelditu egiten da ezarritako segurtasun-neurriak ez direnean betetzen edo pertsonentzako edo 
ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 
BI4.3 Lan-istripu bat gertatuz gero, istripua zerk eragin duen aztertzen da, eta behar diren zuzenketa-neurriak 
hartzen dira. 
BI4.4 Lanak nola egiten diren zaintzen da, ezarritako segurtasun-neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta, hala 
dagokionean, neurri berriak hartzeko, instalazio termikoen muntaketa lan segurua izan dadin. 
BI4.5 Ekipoetan eta makinetan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak nabarmendu egiten dira, kartelak jarriz 
ondo ikus daitezen lanpostuetako eta ekoizpen-baliabideetako leku estrategikoetan. 
BI4.6 Sistemak, makinak eta instalazioak barrutik eta kanpotik manipulatzeko arauak akatsik gabe identifikatzen 
dira, eta neurriak hartzen dira ondo betetzen direla ziurtatzeko. 
BI4.7 Muntaketa-ingurunean egon daitezkeen kutsadura-iturriak aurkitzen dira, ingurumen-arriskuak prebenitzeko 
planean deskribatutakoekin erlazionatzen dira, eta egiaztatzen da lanek plan horretan ezarritako arauak betetzen 
dituztela. 
BI4.8 Kutsadura detektatzeko eta saihesteko baliabideak egiaztatzen dira, behar bezala dabiltzala ziurtatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Muntaketa-obrak kontrolatzeko eta ikuskatzeko postu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Instalazio 
termikoen muntaketa simulatzeko programa informatikoak. Ekipo eta instalazio termikoen dokumentazioa. Katalogo 
komertzialak. Indarrean den araudia, sektorean aplikatu beharrekoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Instalazio termiko muntatuak (hoztekoak, girotzekoak eta berotzekoak) prozesu industrialetarako, eraikinetarako eta 
produkzioko osagarrietarako. Fitxak. Txostenak. Planifikazioko eta muntaketa-prozesuetako diagramak. Ekipo eta 
materialen espezifikazio teknikoak. Instalazio termikoen txostenak eta memoria teknikoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazio termikoen muntaketarako arauak, formulak eta datuak. Dokumentazio teknikoa. Instalazio termikoen 
muntaketaren multzo-planoak eta xehetasun-planoak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko 
dokumentazio teknikoa (plano topografikoak, hirigintza-planoak, etxebizitza- eta industria-planoak, saneamenduaren eta 
elektrizitatearen instalazioen kokapen-planoak eta abar). Kontratuen errekerimenduak. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 

 
 

 
 



2. gaitasun-atala: 
INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK PLANIFIKATZEA 

 

Kodea: UC1170_3 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazio termikoetako makina, ekipo eta elementuen mantentze-lan prebentiborako eta zuzentzailerako eragiketa-
prozesuak prestatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuz. 

BI1.1 Makina, ekipo eta elementuen osagaiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozedurak eta metodoak ezartzen 
dira dagokion zatira iritsi eta lan egin ahal izateko, zehaztuz zer ordenari jarraitu behar zaion, zer tresna, erreminta 
eta material behar diren, zenbat denbora behar den eragiketa bakoitza egiteko, eta zer ekintza eta egiaztapen egin 
behar diren berriz ere martxan jartzeko. 
BI1.2 Makina, ekipo eta automatismoen elementuak ikuskatzeko jarraibideak ezartzen dira, zer egoeratan dauden 
aurresateko eta ebaluatzeko, eta erabili beharreko prozedurak, neurtu beharreko magnitudeak eta kontsignako 
balioak zehazten dira. 
BI1.3 Mantentze-lanetako eragiketa bakoitzean zehazten da zer egoeratan dagoen tratatu beharreko makina edo 
ekipoa, eta zer prozedurari jarraitu behar zaion pertsonek, ondasunek eta ingurumenak behar dituzten segurtasun-
baldintzak bermatzeko. 

LB2: Instalazio termikoetako makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak prestatzea, mantentze-lanaren dokumentazio 
teknikoa eta historia teknikoa kontuan hartuz. 

BI2.1 Makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak hauek hartzen ditu barnean: 
- Jarduera-sekuentzia. 
- Ikuskatu behar den organoa. 
- Ikuskatutako ezaugarrien edo aldagaien onargarritasun-balioak. 
- Ikuskapenaren maiztasuna. 
- Ikuskapen-metodoak. 
- Erabili beharreko neurketa-ekipoak, tresnak, erremintak eta ordezko piezak. 
- Mantentze-lanetan pertsonen eta baliabideen segurtasuna eta ingurumen-segurtasuna bermatzeko behar 

diren neurriak. 
- Datuak erregistratzeko formularioa (konbentzionala eta/edo informatikoa). 

LB3: Ordezko piezen dosierra egitea eta instalazio termikoen mantentze-lanak bermatzeko behar den stock-maila 
zehaztea, fabrikatzailearen informazio teknikoa eta makina eta ekipoen mantentze-lanen historia abiapuntu harturik. 

BI3.1 Kontsumo normalaren hornidura zehazteko, ordezko piezak aztertzen dira, makina-fabrikatzailearen 
dokumentazio teknikoa, eta matxuren eta mantentze-lan prebentibo/ prediktiboen historia oinarri harturik. 
BI3.2 Ordezko piezen kopuru minimoa zehazteko, kontuan hartzen da matxura-mota (ustekabekoa edo higadura), 
makina libre dagoen, gerta daitezkeen matxuren eragin ekonomikoa, entrega-epeak eta hornitzaileen 
homologazioa. 
BI3.3 Ordezko piezak hautatzeko, kontuan hartzen dira trukagarritasuna, erabiltzeko fidagarritasuna, nolako 
mantentze-lana behar duten, entrega-epeak eta kostuak. 
BI3.4 Pieza identifikatzeko, protokoloetan eta izakinak kontrolatzeko prozeduretan zehaztutako kode-sistema 
baliatzen da. 
BI3.5 Biltegiratzeko kondizioak zehazteko, kontuan hartzen dira hornitzaileak emandako zehaztapenak. 
BI3.6 Ordezko piezen onarpena kontrolatzeko zehaztapenak erabakitzen dira. 

LB4: Instalazio termikoen mantentze-lan prebentiboa antolatzea eta planifikatzea, horretarako prestatutako plana, 
mantentze-lanen gamak eta historia abiapuntu harturik. 

BI4.1 Instalazio termikoaren mantentze-lanen programan, lanok egiteko behar diren helburuak, egitekoak, 
denborak eta giza baliabide eta baliabide materialak definitzen dira, mantentze-lanen plan orokorrean epeei eta 
kostuari buruz ezarritakoa betez. 
BI4.2 Instalazio termikoaren mantentze-lanen programa ezartzeko, kontuan hartzen dira gelditzeko eta kalitate- 
edo produktibitate-maila jaisteko arriskua duten instalazioaren puntu kritikoak, eta produkzio-, kalitate- eta kostu-
mailan lortu beharreko helburuak betetzen laguntzen du programak. 
BI4.3 Programak ezartzeko mantentze-lan zuzentzaileak minimizatzen dira. 
BI4.4 Programek barruko baliabideak optimizatzen dituzte, kanpoko zer laguntza behar diren zehazten dute, eta 
bateragarri egiten dituzte mantentze-lanen plana eta ekoizpen-plana. 
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BI4.5 Mantentze-lanen programak behar adinako maiztasunez eguneratzen dira, ustiapen- edo ekoizpen-zikloetan 
egindako aldaketen eta ekipoen fidagarritasun/mantengarritasun/erabilgarritasunaren arabera. 
BI4.6 Eskulana, materialak eta baliabideak planifikatzeko diagrametan (PERT, GANTT), ezarritako epeak eta 
kostuak lortzeko bide kritikoak jasotzen dira, plangintza orokorrean zehaztutako egingarritasun-baldintzak betetzen 
direla ziurtatuz. 
BI4.7 Jarduera-aldi bakoitzerako mantentze-lanak zehazten dira, eta jardueren ordena zehazten da, instalazioaren 
garrantziaren edo gelditzeko duen arriskuaren arabera. 
BI4.8 Ikuskapen prebentibo baten ondoren konpondu egin behar den instalazio termiko baten estrategia 
erabakitzeko, barruko eta kanpoko laguntza logistikoa aztertzen eta ebaluatzen da, eta horrek guztiak dakartzan 
kostuak hartzen dira aintzat. 
BI4.9 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak jasotzen dira osatutako 
programan. 

LB5: Instalazio termikoen mantentze-lanak kudeatzeko dokumentu teknikoak eguneratuta eta antolatuta edukitzea. 
BI5.1 Dokumentazioa ordenatuta, sailkatuta eta osatua gordetzen da, enpresa barruko arauei jarraikiz. 
BI5.2 Dokumentazio teknikoa berrikusteko eta eguneratzeko jarraibideak finkatu egiten dira. 
BI5.3 Instalazio termikoen historia eguneratu egiten da, eta instalaziotan egiten diren esku-hartze eta aldaketa 
guztiak erregistratzen dira. 
BI5.4 Dokumentu teknikoak sistematikoki eguneratzen dira; horrek aukera ematen du dauden dokumentuen 
(katalogoak, aldizkariak, kalitate-eskuliburuak, planoak edo besteren bat) iraunaldia zein den jakiteko, eta planoei 
eta dokumentu teknikoei eragiten dieten aldaketak sartzen dira. 
BI5.5 Artxibatutako informazioa eta dokumentazioa eguneratu egiten da; dagokien sailek erraz eskuratzeko 
moduan gordetzen da, eta sail horiei jakinarazten zaie eskura dagoela. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Instalazio termikoen (hoztekoak, girotzekoak eta 
berotzekoak) mantentze-lanak kudeatzeko programa informatikoak. Instalazio termikoen kalkuluak eta simulazioak 
egiteko programa informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Ekipo 
eta instalazioen mantentze-lanen historia. Sektorerako indarrean den araudia. 

Produktuak eta emaitzak 
Makina, ekipo eta instalazio termikoen (hoztekoak, girotzekoak eta berotzekoak) mantentze-lanetan esku hartzeko 
prozesuak. Mantentze-lanen gamak. Ordezko piezen dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta 
prozesuen diagramak. Mantentze-lanen historia. Instalazio termikoen (hoztekoak, girotzekoak eta berotzekoak) 
mantentze-lanen txostenak eta memoria teknikoak. Materialen zerrendak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mantentze-lan prediktibo, prebentibo eta zuzentzaileetarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Ekipo eta instalazioen 
historia. Instalazio termikoen (hoztekoak, girotzekoak eta berotzekoak) multzo- eta xehetasun-eskemak. Mantentze-
lanen gamak. Ordezko piezen dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. 
Mantentze-lanen historia. Instalazio termikoen (hoztekoak, girotzekoak eta berotzekoak) mantentze-lanen txostenak eta 
memoria teknikoak. Materialen zerrendak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio 
teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. gaitasun-atala: 
HOZTEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA 
IKUSKATZEA 

 

Kodea: UC1171_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako helburuak eta arrisku-egoerak 
kontuan hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz. 

BI1.1 Egiaztatzen da jasotako dokumentazio tekniko (programa, eragiketa-prozesuak eta mantentze-lanen gamak) 
eta administratiboa egokia dela instalazioen mantentze-lanak egiteko eta ikuskatzeko, eta haien historia 
ezagutzeko. 
BI1.2 Sortutako dokumentazio tekniko eta administratiboak aukera ematen du mantentze-lanen eboluzioa eta 
gorabeherak ezagutzeko. 
BI1.3 Instalazioen mantentze-lanak egiteko eta ikuskatzeko behar den informazioa eraginkortasunez eta modu 
interaktiboan helarazten zaie langileei, eta lanen eboluzioa eta gorabeherak ezagutzeko aukera ematen zaie. 
BI1.4 Zeregin eta erantzukizunak eskuragarri dauden baliabideen ezaugarrien, ezagutzen eta langileen 
trebetasunen arabera esleitzen dira. 
BI1.5 Emandako jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, eta aukera 
ematen diete langileei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta kalitate-
arauak errespetatuz egiteko. 
BI1.6 Mantentze-lanak ekoizpenaren eta/edo zerbitzuaren kudeaketarekin koordinatzen dira, ahalik eta gorabehera 
gutxien gertatzeko mantentze-lanotan eta kontuan hartuz laneko eta ingurumeneko segurtasun-alderdiak. 
BI1.7 Ikuskatzeak aukera ematen du betetzeko dauden lan-aginduak ezagutzeko, bai eta instalazio termikoaren 
mantentze-lanen uneko egoerak aurreikusitako planarekin alderatuz dituen desbideratzeak ezagutzeko ere, eta 
lanak berriz esleitzeko edo plangintza doitzeko. 

LB2: Berotzeko instalazioetako makinak, ekipoak eta sistemak ikuskatzea eta, hala badagokio, haien akatsen eta/edo 
matxuren diagnostikoa egitea. 

BI2.1 Dokumentazio teknikoa eta eskura dauden beste informazio-iturri batzuk (historia, AMFEC, matxurak 
detektatzeko edo diagnostikoa egiteko programa informatikoak, besteak beste) aztertzen dira akatsen eta/edo 
matxuren garrantzia zehazteko eta jarduera-plan bat prestatzeko, kontuan hartuz, abiapuntu gisa, makinaren 
egungo egoerari buruzko datuak eta aurretik dagoen informazioa (matxuren eta gorabeheren parteak, adierazleen 
interpretazioa, eta abar). 
BI2.2 Egindako proba funtzionalek aukera ematen dute jasotako sintomak egiaztatzeko eta hautemandako 
disfuntzioa zehazteko, eta, haiei esker, errazago identifikatzen dira matxura gertatu den sistemen, ekipoen eta/edo 
elementuen eremua eta sistemen artean gerta daitezkeen interakzioak. 
BI2.3 Neurtzeko erremintak eta tresnak hautemandako sintomaren eta egiaztatu beharreko sistema- edo ekipo-
motaren arabera aukeratzen dira; prozedura egokiak aplikatuz erabiltzen dira (prestaketa, konexioak, ekipoen 
erabilera, eragiketen sekuentzia logikoa, segurtasuna, eta abar), aurrez ezarritako denbora-epeak errespetatuz. 
BI2.2 Beroa sortzeko sistemetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten bidez 
kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatzen, aztertzen eta zerrendatzen dira (hutsegiteen 
zuhaitza): presioak, tenperaturak, kontsumoak, emariak, zarata eta bibrazio anormalak, galerak, lasaierak, 
oszilazioak, organo mugikorren eta kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab. 
BI2.5 Elementu eta ekipo osagarrietan (ponpak, balbulak, eta abar) akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatu, aztertu eta 
zerrendatzen —hutsegiteen zuhaitza—dira (emariak, beroa eramaten duen fluidoaren aldagai termodinamikoak, 
irteera-abiadura, zarata eta bibrazio anormalak, presio-galerak, lasaierak, gorabeherak, organo mugikorren eta 
kojineteen egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
BI2.6 Sistema elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez aurkitzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak aztertzen, egiaztatzen eta 
zerrendatzen —hutsegiteen zuhaitza— 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.). 
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BI2.7 Sistema automatikoen eta komunikaziokoen akatsak diagnostikatzeko jarduera-planak aukera ematen du 
zehatz-mehatz aurkitzeko zer bloke funtzionaletan edo modulutan dagoen matxura (detektagailuak, transmisoreak, 
kontrol-elementuak, eragingailuak, eta abar) eta zer motatakoa den (fisikoa eta/edo logikoa) bloke edo modulu 
hori. 
BI2.8 Akatsaren eta/edo hutsegitearen diagnostikoari buruzko txosten teknikoa eskatutako zehaztasunez egiten 
da, eta behar adinako informazioa du (historia, hutsegiteen zuhaitza, AMFEC, kausa-efektua) matxuratuta dauden 
edo funtzionamendu-arazoak eragin dituzten sistemak eta elementuak identifikatzeko, instalazioak ostera ondo 
funtzionatzeko egin behar diren ekintzak identifikatzeko, esku-hartzearen kostua ebaluatzeko eta matxurarik berriz 
ez gertatzeko. 

LB3: Berotzeko makinak, ekipoak edo sistemak konpontzeko prozesuak ikuskatzea eta, hala badagokio, martxan 
jartzea, gorabehera teknikoak konponduz eta prozesuaren fidagarritasuna bermatuz. 

BI3.1 Konponketa-prozesuan, egiaztatzen da erabilitako materialak, ekipoak, erremintak eta gehigarriak egokiak 
direla eta ezarritako segurtasun-prozedurak eta -baldintzak betetzen direla. 
BI3.2 Ikuskatzeak eta, hala badagokio, konpontzeak anomaliak eta ezarritako prozesuekiko desbideratzeak 
saihesten ditu, eta eskatutako kalitate-maila lortzen laguntzen du. 
BI3.3 Konponketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira. 
BI3.4 Behar diren esku-hartzeak egiten dira, konponketa-prozesuaren berezitasunak hala eskatzen badu. 
BI3.5 Konponketa amaitu ostean, egiaztatzen da ondo egin dela, lan-eremua txukun dagoela eta hondakinen 
kudeaketa ezarritako protokoloen arabera egin dela. 
BI3.6 Matxura aztertu egiten da ikusteko zer eragin duen mantentze-lan prebentiboen planean. 
BI3.7 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira konponketa-
prozesuan. 

LB4: Berotzeko instalazioak doitzea, konpondu ondoren, eta sistemak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea, 
dokumentazio teknikoa oinarri harturik eta behar diren proba, aldaketa eta doikuntzak eginez. 

BI4.1 Sistemen funtzionamendu-probak sistema horien dokumentazioan ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 
BI4.2 Sistemak erregulatzeko eta kontrolatzeko parametroak bat datoz haien dokumentazioan ezarritakoarekin eta 
prozesuaren beharkizunekin. 
BI4.3 Sisteman egindako aldaketak zehatz eta arauei jarraituz jasotzen dira dokumentazioan. 
BI4.4 Kontrol-programek segurtasun-kopia eguneratua dute, eta egindako hobekuntza eta aldaketa guztiak 
jasotzen dira han.  
BI4.5 Sistema martxan jartzeko txostenak behar bezain zehatz eta formatu egokian jasotzen du agindutako 
informazioa eta arduradunaren onespena. 
BI4.6 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira martxan 
jartzeko prozesuan. 

LB5: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak eta konponketak egiteko bete behar diren babes- eta segurtasun-neurriak 
eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea eta betearaztea, pertsonen, baliabideen eta haien 
ingurunearen segurtasuna bermatuz. 

BI5.1 Langileak trebatu egiten dira egin behar duten lanaren arriskuen, hartu beharreko neurrien eta erabili 
beharreko baliabideen inguruan, eta horri esker, planean jasotako segurtasun-arauak betetzen dituzte. 
BI5.2 Norbera babesteko ekipo eta baliabideak aukeratzen dira jarduera bakoitzerako, bermatuz ekipo eta 
baliabideok badaudela eta behar bezala erabiltzen direla. 
BI5.3 Lana gelditu egiten da ezarritako laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta/edo ingurumena babestekoak 
ez direnean betetzen edo pertsonentzako edo ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 
BI5.4 Lan-istripu baten ondorioz zauritu den pertsona bati lagundu behar izanez gero edo pertsona hori ebakuatu 
behar izanez gero, behar bezala eta ahalik eta denbora-epe laburrenean egiten da hori, eta segurtasun-planean 
zehaztutako lekura eramaten da. 
BI5.5 Lan-istripu edo -gertakari bat eragin duten arrazoiak aztertzen dira, eta, horren ondorioz, arrisku-egoerak 
desagertzeko neurriak hartzen dira, eta langile guztiei jakinarazten zaie zerk eragin duen istripua eta nola saihets 
zitekeen. 
BI5.6 Egiten diren lanen ikuskapenari esker, segurtasun-arauak eta ingurumena babestekoak betetzen dira, eta 
lana seguruago egiten laguntzen duten beste arau berri batzuk ere betetzen dira. 
BI5.7 Larrialdi-egoeretan ezarritako prozedurei jarraitzen zaie; behar bezala erabiltzen dira ekipoak eta 
baliabideak, eskakizunen eta espezifikazioen arabera; eta, behar izanez gero, eraikinak eta instalazioak 
ebakuatzen dira, kalte pertsonalak eta materialak minimizatuz. 
 



Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Berotzeko instalazioak simulatzeko programa 
informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Araudia. 

Produktuak eta emaitzak 
Mantentze-lanak egiten zaizkien eta martxan dauden berotzeko makinak, ekipoak eta instalazioak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Berotzeko instalazioen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. Txostenak. Berotzeko instalazioen proba-planak. 
Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 

 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MARTXAN JARTZEA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC1172_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Berotzeko instalazio muntatu berri edo aldatuen segurtasun-probak, funtzionamendu-probak eta martxan jartzeko 
saioak (hotzean eta presio bidez) ikuskatzea eta, hala badagokio, egitea, aurrez ezarritako funtzionamendu-baldintzak 
eta segurtasun-arauak bermatuz. 

BI1.1 Berotzeko instalazioa osatzen duten sistemak martxan jartzeko proba-planean zehazten dira egin beharreko 
segurtasun-probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko prozedurak eta prozeduron 
aplikazio-sekuentzia ere. 
BI1.2 Berotzeko instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, proba hauek egiten dira: 

- Espantsioko, drainatzeko, aireztatzeko eta gainpresioaz babesteko (segurtasun-balbulak) sistemak 
egiaztatzen dira eta/edo haien tara zehazten da, finkatutako parametroen barruan funtziona dezaten. 

- Fluidoen zirkuituetatik airea ateratzeko probak arauei eta prozedurei jarraituz egiten dira. 
- Presioko, estankotasuneko eta dilatazio libreko probak arauei eta prozedurei jarraituz egiten dira. 
- Eraikinen barrualdean eta instalazioen kanpoaldean segurtasunari buruzko arauek eskatutako kartelak jartzen 

dira (jarraibideak, ohartarazpenak, arduraduna eta su-hiltzaileak). 
- Instalazioaren neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen dute eta behar 

bezala kalibratuta daude. 
- Instalazioaren kontrol-sistemek eta bero-sorgailuaren segurtasun-sistemek behar bezala instalatuta daude, 

hutsik probatzeko ezarritako prozedurak erabiliz. 
- Berotzeko instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailek ez dituzte gainditzen ezarritako mugak. 
- Elikadura-zirkuituko erregaia araudiak agindu bezala biltegiratzen da. 
- Beroa igortzen duen fluidoaren maila instalazioak behar duena da. 
- Segurtasun elektrikoko probak indarrean den araudia errespetatuz egiten dira (kableak, lurrerako 

erresistentziaren eta isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna). 
BI1.3 Detektagailuei, erregulatzaileei, eragingailuei eta segurtasun- eta larrialdi-elementuei eta alarmei egindako 
proben emaitzak bat datoz dokumentazio teknikoan jasotako espezifikazio funtzional eta teknikoekin. 
BI1.4 Berotzeko instalazioaren osagaien prestazioetako eta energia-eraginkortasuneko probak (besteak beste, 
makina elektrikoen eta bero-sorgailuen kontsumoa) egiten dira ekipoetan aurrez ezarritako balioak egiaztatuz eta 
doituz, prozedura egokiak erabiliz, eskatutako segurtasun-baldintzak betez, eta aplikatu beharreko arauetako 
aginduak betetzen direla egiaztatuz. 
BI1.5 Berotzeko instalazioa martxan jarri aurretik, dagokion segurtasun-irizpena edo arauetan aurreikusitako 
zuzendaritza-ziurtagiria prestatzen da. 
BI1.6 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira prozesuan. 

LB2: Berotzeko instalazioak martxan jartzea, aurrez ezarritako funtzionamendu-baldintzak, energia-eraginkortasuna eta 
ingurumen-inpaktu txikiagoa ziurtatuz. 

BI2.1 Kontrol-programak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz kargatzen dira. 
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BI2.2 Instalazioaren funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak (segurtasuneko eta laneko 
termostatoak, segurtasun-balbulen tara, pirostatoa, etab.) doitzeko, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako 
prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.3 Berotzeko instalazioaren funtzionamendua eta martxan jartzea kontrolatzeko, ezarritako edo kasu 
bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.4 Berotzeko instalazioaren funtzionamendu-parametroak (emariak, tenperaturak, presioak, errekuntzaren 
analisia, eta abar) egiaztatzen dira instalazioa martxan jarri ondoren, eta doitu egiten dira ezarritako parametroekin 
bat ez datozenak. 
BI2.5 Berotzeko instalazioaren dokumentazio tekniko-legalak dagokien erakundeen oniritzia duela egiaztatzen da. 
BI2.6 Berotzeko instalazioa martxan jartzeko txostenak behar den informazio guztia biltzen du, ahal bezain zehatz 
eta formatu egokian, bai eta arduradunak instalazioari emandako onespena ere. 
BI2.7 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira prozesuan. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Berotzeko instalazioak simulatzeko programa 
informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Araudia. 

Produktuak eta emaitzak 
Martxan dauden berotzeko makinak, ekipoak eta instalazioak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Berotzeko instalazioen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. Txostenak. Berotzeko instalazioen proba-planak. 
Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA 
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1. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA  
 

Kodea: MF1169_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1169_3: Instalazio termikoen muntaketa ikuskatzea eta kontrolatzea. 

 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF1130 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Obraren plan orokorrari eta instalazio termikoen muntaketa-planari dagokien dokumentazio teknikoa aztertzea, zehaztuz 
bete beharreko etapak eta egitekoak, erabili beharreko giza baliabideak eta baliabide materialak, eta muntaketa 
bakoitzerako arauak. 

EI1.1 Hauei buruzko araudi aplikagarria identifikatzea: erregimen industriala, ingurumena, segurtasuna eta laneko 
arriskuen prebentzioa. 
EI1.2 Instalazioari buruzko informazio teknikoa, muntaketa egiteko behar diren zuzemen administratiboak, eta kudeaketa 
administratibo aplikagarria deskribatzea. 
EI1.3 Lekuan bertan egiaztatzea bideragarriak direla instalazio termikoaren muntaketa-planean ezarritako baldintzak. 

- Instalazioko makinak, ekipoak eta tutuen eta eroanbideen marraketa identifikatzea eta aurkitzea. 
- Muntaketan parte hartzen duten beste instalazio edo eraikuntza-traba batzuekin dauden interferentzia fisikoak 

edo denborazkoak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, behar bezala erantzuteko aurrez ezarritako 
baldintzei. 

- Muntaketa zenbat etapa eta fasetan banatuta dagoen identifikatzea. 
- Instalazioa muntatzean egin beharreko eragiketak zehaztea; adibidez, hauek: makinak eta ekipoak finkatzea, 

mihiztatzea, euskarriak jartzea, tutuak eta eroanbideak konformatzea, besteak beste. 
- Muntaketa-eragiketak aurrez ezarritako denbora-epean egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide 

materialak zehaztea. 
- Muntaketa-prozesuan behar diren baliabide osagarri bereziak (garabiak, aldamioak...) eta altuerako lan 

aldamiorik gabeetarako behar direnak identifikatzea. 
- Obrako ekipamendu osagarria (jantzitegia, komuna, arduradunaren etxola) obraren plan orokorra kontuan hartuz 

kokatzea edo birkokatzea. 

A2: Lanak eta eginkizunak esleitzea giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzeko moduan, programatutako 
helburuak kontuan hartuz. 

EI2.1 Obraren oinarrizko egutegia diseinatzea eta giza baliabide egokiak daudela egiaztatzea, langileen egutegia eta 
lan-ordutegia doituz egin beharreko zereginetara eta oinarrizko egutegira. 
EI2.2 Mendeko langileen gaitasunak kontuan hartzea, egitekoak behar bezala esleitzeko. 
EI2.3 Lan-eremuak antolatzea egitekoak optimizatzeko moduan eta beste profesional batzuekin gerta daitezkeen 
interferentziak kontuan hartuz. 

A3: Instalazio termikoen muntaketak dakarren material eta ekipoen hornikuntza kudeatzea, ondasun eta zerbitzuen alokairua 
ere barne. 

EI3.1 Hornitzaileei erosketak egiteko baliabide administratiboak identifikatzea. 
EI3.2 Garaiz eta behar den epeetan egitea obrako materialen hornikuntzarako zuzemenak. 
EI3.3 Hornikuntzaren kudeaketa-prozesua dokumentatzea. 
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- Hornitzailearentzako eskaerak prestatzea edo eskaera epe jakin baterako egiteko agintzea. 
- Obrara iristen diren eskaerak onartzea, eta eskatutako ezaugarriak eta kalitate-maila dituztela egiaztatzea. 
- Itzuli beharrekoak itzultzea edo itzultze-prozesua kudeatzea, desadostasunak idatziz jasoz. 

EI3.4 Kostuak optimizatzea, kontuan hartuz eskatutako kalitate-maila, hornikuntzarako epeak eta muntaketa-lanaren 
eboluzioa. 

A4: Instalazioaren muntaketaren kostu errealen jarraipena egitea, obra-unitateak eta erabilitako kantitateak zehaztuz, eta 
ezarritako prezio bateratuak aplikatuz. 

BI4.1 Obra-unitateak deskonposatzea, haien kostua lortzeko, eta hauek zehaztea: osatzen dituzten elementuak, unitate 
bakoitzetik behar diren kantitateak, egindako eragiketak, muntatzeko baldintzak, behar den eskulana eta exekuziorako 
erabilitako denbora. 
EI4.2 Obra-unitate guztiak egiaztatzea eta, behar izanez gero, exekutatutako errealitatera egokitzea, proiektuaren 
espezifikazio teknikoak betez. 

A5: Instalazioaren muntaketaren segimendua egitea, baliabideak optimizatzeko teknikak aplikatuz eta hartu beharreko neurri 
zuzentzaileak jakinaraziz. 

EI5.1 Lanen denbora-eboluzioaren, gastu metatuaren eta desbideratzeen grafikoa egitea, obrako dokumentuak 
abiapuntu hartuz (lan-parteak, albaranak eta abar). 
EI5.2 Langileen egitekoak eta baliabideak optimizatzea, bide kritikoaren eta koste txikiena duenaren arabera. 
EI5.3 Eraginkortasunez jakinaraztea lan-aginduak, muntaketa-planean gertatutako aldaketak eta berriz esleitutako 
eginkizunak, eta dagokion txostena prestatzea. 
EI5.4 Eguneko edo asteko lan-parteak egitea, eta egindako lan-parteak aztertzea. 
EI5.5 Ingurumen-planak eta lan-segurtasunekoak betetzen direla zaintzea, horretarako baliabide egokiak erabiliz. 
EI5.6 Muntaketa-prozesua dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Instalazio termikoak muntatzeko baldintza teknikoak. 

- Abiapuntuko dokumentuak: 

• Obra-plana. Muntaketa-plana.  
- Planoak eta proiektuak. 

• Araudi aplikagarriak: industrialak, lanekoak eta udalerrikoak. 

• Obraren lizentzia. 
- Behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak. 
- Materialen espezifikazio teknikoak. 
- Baliabide osagarri bereziak eta altuerako lanak. 
- Langileen prestakuntza teknikoa. 
- Muntatze-prozedurak. 
- Lanen sekuentziazioa. 
- Kalitate-plana muntaketan, eta ingurumen-betekizunak. 

• ISO arauak: kalitatea, ingurumena, plangintza, sistemaren kudeaketa, kontrolak eta hobekuntzak. 

• Prozesuen eta prozeduren dokumentazioa. 

 

2.  Instalazio termikoen muntaketaren antolakuntza. 
- Instalazioak egiten dituen enpresaren organigrama. 

• Industria-mota, ekoizpen-sistema, tamaina, ekipamendua, funtzio-arloak, ekoizpen-saila, funtzio-
harremanak. 

- Instalazioen muntaketaren antolakuntza eta exekuzioa: 

• Eginkizunak, eginkizunen sekuentzia eta haien arteko erlazioak definitzea. 

• Denborak eta egutegiak zehaztea. Obraren oinarrizko egutegia. 

• Giza baliabideak eta baliabide teknikoak. Baliabideen egutegia.  

• PERT/CPM teknikak. Gantt-en diagramak. Ekoizpen-planaren segimendua eta kontrola. 

• Prozesuaren dokumentazioa eta txostenak. 

• Tresna informatikoen erabilera. 

 

3.  Hornikuntzaren kudeaketa 
- Materialak jasotzea: 



• Materialen eta ekipoen araudiak eta homologazioa. 

• Material-harreraren desadostasun-irizpideak. 

• Obrako ekipoak eta materialak manipulatzeko eta biltegiratzeko baldintzak. 

• Proba partzialak eta saiakuntzak materialak onartzean, muntaketaren faseetan eta instalazioa martxan 
jartzean. 

- Araudien araberako proben ziurtagiriak. 
- Eskarien antolamendua. Piezen eta ekipoen katalogoak. 
- Hornigaien stocka eta biltegiratzea kudeatzea. 
- Eskaeretarako baliabide administratiboak eta komunikaziokoak.  
- Hornitzaileen kalifikazioa, hornikuntza-bermeak eta deskontuak. 

 

4.  Muntaketaren kostu errealen segimendua. 
- Obra-unitateak: neurketa errealak eta horretarako teknikak. 
- Obraren kontabilitatea. Lan-parteak. 
- Albaranen eta fakturen kudeaketa. 
- Obra-unitateetako edo materialetako aldaketen kontrola. 
- Kostuak prestatzea: partidaka eta obraren kostu orokorra. 
- Kostuak kontrolatzeko tresna informatikoak. 

 

5.  Komunikazioa eta lidergoa 
- Komunikazio-teknikak lan-ingurunean. 
- Pertsonen arteko harremanak enpresan. 
- Liderraren ezaugarriak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ETA IKUSKAPENA 
 
Kodea: UF1131 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio termiko bati dagozkion loturak, doikuntzak eta mihiztatzeak egitea. 

EI1.1 Instalazio termikoetako elementuen mekanizazio- eta fabrikazio-eragiketetan erabiltzen diren makina, ekipamendu, 
tresna, erreminta eta bitarteko osagarrien funtzionamendua eta aplikazioak deskribatzea. 
EI1.2 Lotura soldatuei buruzko kasu praktiko batean, zeina ondo zehaztuta baitago plano baten eta prozesuko orriaren 
bidez: 

- Soldatze-lanen sinbologia identifikatzea. 
- Prozedura egokiena aukeratzea, materialei, kontsumigarriei eta lodierei jarraikiz. 
- 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 parametroak doitzea ekipoetan, oinarrizko materialen eta ekarpenekoen arabera. 
- Aukeratutako prozeduraren arabera egitea soldadura-lanak. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea soldadura-prozesuan. 

EI3.3 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen instalazio termiko baten muntaketa batean, 
planoak eta dokumentazio teknikoa oinarri harturik: 

- Eragiketen sekuentzia eta eragiketa bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzea, eta muntaketaren 
kalitatea ziurtatzeko egin beharreko kontrolak zehaztea. 

- Makinak, ekipoak eta elementuak lekualdatzeko eta muntatzeko erremintak, ekipoak eta baliabideak hautatzea. 



- Instalazioaren zuinketa egitea lekuan bertan, teknika egokiak erabiliz eta kontuan hartuz instalazioen 
segurtasuna bermatzeko araudiak. 

- Bankadak eta euskarriak muntatzea, indarrean dagoen araudi aplikagarria betez. 
- Makinak eta ekipoak kokatzea, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak ziurtatuz, eta behar diren 

bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jartzea, araudia aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak ziurtatuz, eta behar 

diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jartzea. 
- Estankotasun-entsegu partzialak egitea. 
- Hodiei, eroanbideei eta eremuei 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. 
- Makinen, ekipoen, koadroen eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, egiaztatuz konexio-eskema 

egokia dela makina- eta/edo elementu-motarako eta haren ezaugarrietarako, eta behar bezala funtzionatzen 
duela kontrolatzea. 

A2: Instalazio termiko erreal baten muntaketaren azken ikuskapena egitea, proiektuaren ezaugarriak eta egindako aldaketak 
bete direla kontrolatuz. 

EI2.1 Instalazioaren muntaketa erreala bat dator zuinketaren neurriekin. 
EI2.2 Loturak eta mekanizazioak aurreikusitako kalitatearekin egiten dira. 
EI2.3 Bero-isolatzaileek beren funtzioa betetzen dute, zubi termikoak saihestuz. 
EI2.4 Ekipoek, tutuek eta eroanbideek ez dituzte bibrazio aurreikusigabeak transmititzen. 
EI2.5 Makina-gelako kondentsazio- eta erauzte-airearen kanalizazioek baldintza akustikoak eta ingurumenekoak 
betetzen dituzte. 
EI2.6 Haiekin lotutako instalazio elektrikoek eta haien koadro elektrikoek espezifikazio eta araudi teknikoak betetzen 
dituzte. 
EI2.7 Erregulatzeko eta kontrolatzeko ekipamenduak eta haren landa-elementuek aurreikusitako baldintzak betetzen 
dituzte, eta nahikoa dira instalazioa kontrolatzeko. 

A3: Instalazioa muntatzeko prozesua ikuskatzea, fase guztietako alderdi teknikoak kontrolatuz: espezifikazioak, muntaketa-
protokoloak, proba partzialak, segurtasun- eta funtzionamendu-proba arauzkoak. 

EI3.1 Muntaketa-planean zehaztutako kalitate-kontroleko prozedurak aplikatzea. 
EI3.2 Muntaketa-prozesuan egiten diren ikuskapen eta proba teknikoak aplikatzea edo ikuskatzea. 
EI3.3 Finkatutako helburu teknikoa lortzeko gertatu diren hutsuneak edo desbideratzeak zuzentzea. 
EI3.4 Obrako dokumentazio tekniko eta administratiboa artxibatzea instalazioaren laburpena osatu arte. 

A4: Instalazio termikoen muntaketari aplikatzen zaion segurtasun- eta ingurumen-plana betetzen dela ikuskatzea. 
EI4.1 Pertsonen segurtasuna eta ekipo eta makinen erabilera segurua bermatzeko babesak behar bezala erabiltzen 
direla egiaztatzea. 
EI4.2 Ekipoetan eta makinetan aplikatu beharreko segurtasun-neurriak nabarmendu egiten direla ikuskatzea, kartelak 
jarriz ondo ikus daitezen lanpostuetako eta ekoizpen-baliabideetako leku estrategikoetan. 
EI4.3 Aurrez kontuan hartu ez diren arriskuak detektatuz gero, arduradunari jakinaraztea eta beste neurri batzuk hartzea.  
EI4.4 Lana gelditzea ezarritako segurtasun-neurriak ez direnean betetzen edo pertsonentzako edo ondasunentzako 
arriskuren bat dagoenean. 

A5: Instalazio termikoen muntaketari aplikatzen zaion ingurumen-arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela ikuskatzea. 
EI5.1 Muntaketa-ingurunean egon daitezkeen kutsadura-iturriak aurkitzea eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko planean 
deskribatutakoekin erlazionatzea, eta egiaztatzea lanek plan horretan ezarritako arauak betetzen dituztela. 
EI5.2 Arrisku kalifikatuko produktuen manipulazioa dakarten lanak ikuskatzea, eta plana betetzeko eskatzea muntaketa-
ekipoari. 
EI5.3 Jarduerak sortzen dituen hondakinen kudeaketa ikuskatzea eta kutsadurak saihestea. 

Edukiak: 
 
1.  Mekanizazio- eta lotura-teknikak instalazio termikoetan 

- Instalazio termikoetan erabilitako materialak eta erremintak. 
- Lotura desmuntagarriak: tipologia eta ezaugarriak. Erabilitako baliabideak eta teknikak 
- Lotura soldatuak: instalazio termikoetan erabilitako soldatze-sistemak. Erabilitako baliabideak eta teknikak. 

 

2.  Instalazio termikoak muntatzeko prozesuak 



- Zuinketa-prozedura. 
- Material espezifikoak. Erabilera-mugak. Euskarriak eta loturak. 
- Dilatazioak. 
- Neurketa-elementuen muntaketa. Makina, ekipo eta sareetan zundak, sentsoreak eta beste muntatzeko teknikak. 
- Hodiak eta eroanbideak jartzeko eta muntatzeko tekniketan erabiltzen diren makinak, ekipoak, erremintak eta 

tresnak. 
- Instalazio termikoetako makinen eta ekipamenduen bankadak. Motak eta ezaugarriak. 
- Makinen eta ekipoen lerrokatzea, nibelazioa eta finkapena. 
- Makinak, ekipoak eta sareak mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak. 
- Kontrol- eta erregulazio-ekipoen muntaketa-teknikak. 
- Koadro eta instalazio elektrikoen muntaketa eta eraikuntza. 

 

3.  Muntaketaren ikuskapen teknikoa 
- Marraketa-koten zuinketa. 
- Muntaketaren espezifikazio teknikoak. 
- Muntatze-prozedurak. 
- Mekanizazio-, muntaketa- eta instalazio-teknikak. 
- Muntaketan egin beharreko kalitate-probak. 

 

4.  Araudi teknikoen ondoriozko muntaketa-arauak 
- Eraikuntzetako instalazio termikoen erregelamenduko arauak (RITE). 
- Hozteko instalazio eta fabriketako segurtasunari buruzko erregelamenduko arauak (RSF). 
- Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoko arauak (RBT). 
- Suteak prebenitzeko arauak. 
- Presio-aparatuei buruzko erregelamenduaren arauak (RAP). 
- Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arauak (CTE). 

 

5.  Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko ikuskapena. 
- Prebentzio-planaren garapena. 
- Arrisku berriak ezabatzea. 
- Ingurumen-segurtasuneko planaren garapena. 
- Hondakinen kudeaketa. 
 
 
 
 
 
 

 

2. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA 
 

Kodea: MF1170_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1170_3: Instalazio termikoen mantentze-lanak planifikatzea. 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio termikoetako dokumentazio teknikoa aztertzea, mantentze-lanak planifikatzeko, eta eragiketa-prozesuak eta 
behar diren baliabideak zehaztea. 

EI1.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea, mantentze-lanak antolatzeko behar den informazioa lortuz. 
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EI1.2 Instalazio termiko baten dokumentazio teknikoa (argibideen eskuliburua, planoak, eskemak, eta abar) oinarri 
hartuta: 

- Instalazioa osatzen duten makinak, ekipoak, zirkuituak eta elementu osagarriak identifikatzea eta haien 
ezaugarriak ematea, mantentze-lanetarako dituzten beharren arabera. 

- Instalazioko makinetan eta ekipoetan denbora-epe jakin batean egin beharreko mantentze-lan konduktiboa, 
zuzentzaile-planifikatua, prebentiboa eta, hala badagokio, prediktiboa zehaztea. 

- Hozteko instalazioen eta instalazio termikoen mantentze-lanei buruzko erregelamendua betetzea. 
- Aintzat hartutako denbora-tartean makinetan eta ekipoetan mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideak 

eta baliabide materialak zehaztea. 
- Mantentze-lanak nolako maiztasunaz egin behar diren eta egiteko datarik egokienak zehaztea. 

A2: Instalazio termikoen makina eta ekipoen mantentze-lanak egiteko edo makinok konpontzeko prozedura idatziak 
prestatzea, eragiketak, materialak, baliabideak eta exekuzio-kontrolak zehaztuz. 

EI2.1 Elementu hauek kontuan hartuko dituen instalazio tipo baten mantentze-lanen gama zehaztea: 
- Segurtasunari eta funtzionamenduari buruzko hasierako baldintzak. 
- Makinetako eta ekipoetako osagaiak eta elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko metodoak. 
- Esku-hartzearen sekuentzia, maiztasuna eta esku-hartzerako unerik egokiena. 
- Tresna, erreminta eta ordezko pieza beharrezkoak. 
- Erreferentziazko parametroak eta egoerak, ekipoak eta makinak kontrolatzeko eta noiz esku hartu jakiteko. 
- Makinak gelditzeko eta berriz martxan jartzeko behar diren jarraibideak. 
- Mantentze-lanak egiten hasteko jarraibideak. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko alderdiak. 
- Esku-hartzeetan datuak biltzeko edo txostena/memoria prestatzeko eredua. 

EI2.2 Instalazio termiko batean esku hartzeko prozedura idatzia prestatzea, alderdi hauek zehaztuz: 
- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak. 
- Eragiketen ordena edo sekuentzia. 
- Fase bakoitzean erabili beharreko teknika, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza baliabideak 

definituz. 
- Prozesuak iraun bitartean eta hura amaitu ondoren egin beharreko egiaztapenak, eta erabilitako baliabideak. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko alderdiak. 
- Esku-hartzeetan datuak biltzeko edo txostena/memoria prestatzeko eredua. 

A3: Instalazio termikoetako makinen, elementu gehigarrien eta ekipoen ordezko piezen katalogoa osatzea, haien 
espezifikazio teknikoak eta biltegiratze-kondizioak ezarriz. 

EI3.1 Mantentze-lanetarako stockak definitzea, kontuan hartuz lan horietarako irizpideak (matxuren historia, 
fabrikatzailearen dokumentazio teknikoa eta mantentze-lanen txostenak) eta eskura dauden piezak eta kontsumigarriak. 
EI3.2 Ordezko piezak biltegiratzeko baldintzak eta pieza horiek onartzeko egin beharreko kontrolak zehaztea. 
EI3.3 Mantentze-lanetarako stockak kudeatzeko programa informatikoak aplikatzea. 
EI3.4 Instalazio termiko tipo baten dokumentazio teknikoa oinarri hartuz: 

- Ordezko piezen katalogo bat egitea. 
- Ordezko piezen kode-koadro bat egitea, makina, ekipo edo elementu bakoitza identifikatuz bere ezaugarri 

tekniko, fabrikatzaile eta pieza zehatzaren arabera. 

A4: Instalazio termikoen mantentze-lanen kostua zehaztea, ustiaketako ingurunearen baldintzatzaileak kontuan hartuz. 
EI4.1 Kostuen egituran zeresana duten osagaiak deskribatzea. 
EI4.2 Instalazio termiko batean urte betez (edo gehiagoz) egindako mantentze-lanen dokumentazio teknikoa, 
konponketen datu historikoak, azterketak eta mantentze-lan guztiak kontuan hartuz: 

- Instalazio horren mantentze-lanaren urteko aurrekontua egitea, aurreko urteko datuetan oinarrituz. 
- Instalazio horren geldiune guztiak dokumentatzea eta baloratzea. 
- Mantentze-lanen urteko kostua osagaien arabera banakatzea (ordezko piezak, ezusteko geldiuneak, beste ekipo 

batzuei eragindako geldiunea, eskulana, eta abar). 
- Ekipo, makina edo instalazio baten egoera ebaluatzea aldagaien historia oinarri hartuz, eta haien balio-bizitza 

gutxi gorabehera ebaluatzea. 
EI4.3 Mantentze-lanen kostuak zehazteko programa informatikoak aplikatzea. 

A5: Programazio informatikoko teknikak aplikatzea instalazio termikoen mantentze-lanak optimizatzeko. 
EI5.1 Mantentze-lan motak, lanok kudeatzeko behar den egitura eta ekoizpen-eremuko ardurak identifikatzea. 
EI5.2 Mantentze-lanak identifikatzeko teknikak deskribatzea. 
EI5.3 Lan-kargen grafiko bat egitea. 
EI5.4 Instalazio baten mantentze-lanen plana prestatzea programa informatiko baten bidez, dokumentazio teknikoa 
oinarri hartuta: 

- Esku-hartzean egin beharrekoak eta denbora-sekuentzia zehaztea. 



- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak ezartzea. 
- Denbora-tarte jakin baterako behar diren ordezko piezen eta produktu kontsumigarrien zerrenda egitea. 
- Instalazioaren mantentze-lanen historia egitea. 

A6: Instalazio termikoen mantentze-lanen kudeaketari buruzko dokumentu teknikoak antolatzea eta eguneratuak izatea. 
EI6.1 Datuak jasotzeko eta txostenak egiteko txantiloiak egitea. 
EI6.2 Mantentze-lanen historiaren fitxategiak antolatzea. 
EI6.3 Dokumentazioa berrikusteko eta eguneratzeko jarraibideak finkatzea. 

A7: Instalazio termikoen eraginkortasun termikoa kontrolatzea eta ingurumen-arriskuak minimizatzea haiek ustiatzean. 
EI7.1 Energia aurrezteko teknikak proposatzea, instalazioaren eta haren erabileraren arabera. 
EI7.2 Kontsumoarekin eta emisioekin lotutako parametroak kontrolatzea. 
EI7.3 Energia-eraginkortasunari eta aurrezteari buruzko araudiak eta arauon aplikazioa ezagutzea. 

Edukiak: 
 
1.  Instalazio termikoen mantentze-lanen ezaugarriak 

- Instalazio termikoen mantentze-lanak: Funtzioa, helburuak, motak, aplikatu beharreko araudia. 
- Mantentze-lan konduktiboa edo zaintzakoa. Mantentze-lan zuzentzaileak, prebentiboak eta prediktiboak. 
- Mantentze-lanetarako enpresak. Antolamendua. Zerbitzuak emateko eskaintza. 
- Mantentze-lan propioak dituzten industriak. Antolamendua. Baliabide propioak eta besterenak. 
- Hutsegiteen zuhaitza eta AMFEC teknikak. 
- Mantentze-lan prebentiboen plana. Abiapuntuko dokumentuak. Mantentze-lanen eta konponketen gamak 

prestatzea. 
- Mantentze-lan prediktiboen plana. Baldintzazko parametroak. Egiaztapenen gamak prestatzea. 
- Segurtasun-plana instalazio termikoen mantentze-lanetan. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 

2.  Instalazio termikoen mantentze-lan prebentiboak antolatzea 
- Mantentze-lan prebentiboa prestatzea: Mantentze-lanen gamak, matxuren aurreikuspena, ikuskapenak eta 

aldizkako azterketak. 
- Esku-hartzeen antolamendua: Giza baliabideak eta baliabide materialak. Maiztasuna eta tenporizazioa, ordezko 

pieza kritikoak. Datuak jasotzea eta txostenak egitea. 
- Mantentze-lanak kudeatzeko aplikazio informatikoak (GMAO). 

 

3.  Instalazio termikoen mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa 
- Mantentze-lanen produktibitatea. 
- Hornikuntzak. Hornitzaileen homologazioa. 
- Materialak biltegiratzeko antolamendua. 
- Ordezko piezen katalogoa. Izakinen kontrola. Eskaeren kontrola. 
- Erreminten, tresnen eta mantentze-lanen kudeaketa. 
- Langileen kudeaketa eta etengabeko prestakuntza. 
- Historiaren, ustiaketa-txostenen eta balio-bizitzaren kudeaketa. 
- Mantentze-lanen eta aurrekontuak prestatzearen kostua aztertzea. 

 

4.  Energia- eta ingurumen-kontrola instalazio termikoetan 
- Energia aurreztea instalazio termikoetan. 
- Kontsumo-kontrola. Ingurumena zaintzea. 
- Instalazio baten ustiapen integrala. 

5.  Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa instalazio termikoetan 
- Instalazioaren datu-baseak eta historia. 
- Mantentze-lan zuzentzailerako eta prebentiborako softwarea. 
- Erosketen kudeaketa eta biltegiratzea. 
- Langileen kudeaketa eta baliabide osagarriak. 
- Matxuren kudeaketa. 

 
 



 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA 
IKUSKATZEA 
 

Kodea: MF1171_3 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1171_3: Berotzeko instalazioen mantentze-lanak egitea eta ikuskatzea 

 

Iraupena: 200 ordu 

 
 

Prestakuntza-atala: 3.1 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LAN PREBENTIBOA EGITEA ETA 
IKUSKATZEA 
 
Kodea: UF1152 

 

Iraupena: 60 ordu. 

 

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

instalazioen mantentze-lan prebentiboa egiteari eta ikuskatzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioetarako aurrez ezarritako mantentze-lan prebentiboa —eta, hala badagokio, prediktiboa— 
aplikatzea, eta lortu nahi den emaitzarako behar diren prozedurak, giza baliabideak eta baliabide logistikoak zehaztea. 

EI1.1 Berotzeko instalazioetan egin behar diren mantentze-lan prebentiboko eragiketa arauzkoak zerrendatzea eta haien 
ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Berotzeko instalazioetako ekipoak eta elementu osagarriak identifikatzea eta ekipook muntatzeko eta 
desmuntatzeko prozeduren eta tekniken ezaugarriak zehaztea: errekuntza-ganbera, sare hidraulikoa, aireztatzeko eta 
airea ateratzeko sistema, eta abar. 
EI1.3 Mantentze-lan prediktiboko ekipoak identifikatzea eta aplikatu beharreko prozeduren eta tekniken ezaugarriak 
zehaztea.  
EI1.4 Egin beharreko lanak antolatzea, maiztasuna eta baliabideak aintzat hartuz. 
EI1.5 Lan-aginduak prestatzea eta, gero, haien ondoriozko informazioa jasotzea. 
EI1.6 Mantentze-lanei buruzko datu-bilketa eta txostenak prestatzea. 
EI1.7 Laneko arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzeko arauak betetzea eta betearaztea. 

A2: Mantentze-lan prebentiboko eta prediktiboko teknikak aplikatzea berotzeko instalazioetan, betiere elementuren bat 
ordezkatzea eskatzen ez badute, prozedurak hautatuz eta behar den segurtasunarekin. 

EI2.1 Mantentze-lanen teknikak aplikatuko diren berotzeko instalazioaren puntu kritikoak edo funtsezkoak definitzea, bai 
eta teknikok nolako maiztasunez aplikatuko diren definitzea ere. 
EI2.2 Instalazioaren funtzionamenduaren aldagaiak behatzeko eta neurtzeko teknikak aplikatzea, hauei buruzko datuak 
lortzeko: erregaiaren presioa eta kontsumoa, energia elektrikoaren kontsumoa, ur-kontsumoa, beroa igortzen duen 
fluidoak sarreran eta irteeran duen tenperatura eta presioa, errekuntza-gasen giro-tenperatura, errekuntza-gasen 
tenperatura, CO, CO2, SO2, SO3, NX eta H2O kantitateak, keen opakutasun-indizea erregai solido eta likidoetan, erregai 
solidoetako partikula solidoen edukiera-indizea, eta galdararen ke-kutxako tiroa; datu horiek guztiak lortzeko, behar 
bezala erabili behar dira neurketa-tresna, gailu eta erremintak, eta instalazioaren egoera ondorioztatu behar da 
konparatuz lortutako emaitzak erreferentzia gisa ezarritako parametroekin. 
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EI2.3 Berotzeko instalazioen mantentze-lan prebentiboko eta/edo prediktiboko lanak mantentze-lanen plan orokorrari 
jarraituz egitea. 
EI2.4 Garbiketa-eragiketak egitea (galdarako ke-zirkuitua, ke-eroanbideak eta galdara garbitzea, material erregogorra 
egiaztatzea, erregailuaren eta galdararen arteko itxituraren estankotasuna probatzea, ur- eta aire-iragazkiak ikuskatu eta 
garbitzea), lotze- eta finkatze-elementuak estutzea, ihesak konpontzea, azalera-egoera ikuskatzea eta abar, tresna eta 
erremintak behar bezala erabiliz eta materialak eta produktuak behar den segurtasunaz manipulatuz. 
EI2.5 Legionellaren aurkako mantentze-lan higieniko-sanitarioa egitea, indarrean den araudiari jarraituz. 
EI2.6 Neurtzeko, kontrolatzeko eta erregulatzeko tresnetan (errekuntzaren analizagailuan, opakutasunaren 
analizagailuan, tenperatura-zundan, bentometroan eta kontrolerako banagune elektronikoan) balioak doitzea. 
EI2.7 Esku-hartzeen txostena egitea; kontrolatutako parametroak, ikusitako anomaliak edo akatsak eta historiarako 
behar diren datuak jasoko lirateke han. 

A3 Menpeko teknikari-taldearen mantentze-lanak ikuskatzea. 
EI3.1 Teknikari-taldearen hierarkia eta jardueren lehentasun-ordena zehaztea. 
EI3.2 Langileei eginkizun bakoitzerako eskatuko zaien gaitasun teknikoa zehaztea. 
EI3.3 Taldeak egindako lanak ikuskatzea, zehaztutako planari jarraikiz. 
EI3.4 Behar izanez gero, lanak berriz esleitzea. 
EI3.5 Mantentze-lanetan sortutako dokumentu guztiak antolatzea eta aztertzea. 
EI3.6 Egindako mantentze-lanak edo une horretan egiten ari direnak lekuan bertan ikuskatzea. 

A4 Berotzeko instalazioen energia-eraginkortasuna eta ingurumenekoa hobetzea. 
EI4.1 Bero-sorgailuen eta berotzeko instalazioen errendimendu energetikoa ebaluatzea. 
EI4.2 Ekipoetan hobekuntzak edo aldaketa txikiak proposatzea, instalazioaren energia-eraginkortasuna hobetzeko. 
EI4.3 Ekipoetan hobekuntzak edo aldaketa txikiak proposatzea, berotzeko instalazioak eragin txikiagoa izateko 
ingurumenean (esaterako, zarata gutxiago edo gas kutsatzaileen emisio gutxiago). 
EI4.4 Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen hastea proposatzea, aire-kutsatzaileen emisioak gutxitzeko. 

 

Edukiak: 
 
1.  Berotzeko instalazioen mantentze-lanen plana 

- Mantentze-lan konduktiboa eta/edo zaintzakoa. 
- Mantentze-lan prebentiboa eta prediktiboa. 
- Mantentze-lan zuzentzaile planifikatua. 
- Industria-araudiak ezarritako baldintzak. 
- Egin beharreko lanak, maiztasuna eta tenporizazioa. 
- Giza baliabideen ezaugarriak, egitekoen arabera. 
- Lanak pertsonekin lotzeko diagrama edo karga-taula. 
- Lan-aginduak. 
- Ordezko piezen, tresnen eta erreminten kudeaketa. 
- Sortutako dokumentazioa eta historiaren datu-baseak. 

 

2.  Bero-sorgailuen mantentze-lanen funtsezko puntuak  
- Eguzki-energia termikoaren panelak. 
- Galdarak. 
- Erregailuak. 
- Bero-ponpak. 
- Erresistentzia termikoak. 
- Solidoen errekuntzarako parrillak. Hezegailuak eta lehorgailuak. 
- Sorgailuak erregai solido, likido eta gaseosoekin elikatzeko sistemak. 
- Erregai likidoak biltegiratzeko eta banatzeko ekipoak: erregai-deposituak eta ontziak, biltegiratzeko lokalak. 

Indarrean dagoen araudia. 
- Erregai solidoak biltegiratzeko eta elikatzeko ekipoak (biomasa eta hondakinak) eta zepak ebakuatzeko ekipoak. 

 

3.  Mantentze-lanen funtsezko puntuak fluidoak banatzeko sistemetan  
- Fluido-instalazioen elementuak. 
- Ur-lurruna sareak. 
- Aire-sistema eta errekuntza-gasak: haizagailuak eta eroanbideak.  
- Zirkuituak: ura, erregai likidoak, gasa eta aire-gasak. 



- Ponpak. 
- Airerako edo gaserako haizagailuak, emaria erregulatzeko gai direnak. 
- Eskuz irekitzeko eta ixteko balbulak. 
- Sistema motordun edo pneumatiko batez irekitzeko eta ixteko balbulak. 
- Irekiera kontrolatuko balbula motorizatuak. 
- Aginte eta kontroleko elektrobalbulak. 
- Eroanbideak eta hodiak. 
- Euskarriak, bankadak eta ainguraketak. 
- Isolamendu termikoa eta dilatazioak. 
- Isolamendu mekanikoa, bibrazioak eta zarata. 
- Isolamendu akustikoa. 

 

4.  Mantentze-lanen funtsezko puntuak sistema terminaletan eta beroa transmititzeko sistemetan 
- Bero-trukagailuak. 
- Bero-berreskuragailuak. 
- Erradiadoreak. 
- Ur-kolektoreak edo lurrun biziko kolektoreak. 
- Haizagailu-konbektoreak. 
- Bateriak. 
- Zoru bero-emailea. 

 

5.  Berotzeko instalazioen erregulazio- eta kontrol-sistemaren mantentze-lanak 
- Segurtasun-balbulak. 
- Balbula erregulatuak/motordunak. 
- Neurketa- eta kontrol-ekipoak.  
- Motorrak abiarazteko eta babesteko sistemak. 
- Abiadura erregulatzeko sistemak.  
- Detektagailuak, eragingailuak eta alarmak. 

 

6.  Energia- eta ingurumen-kontrola berotzeko instalazioetan  
- Energia aurreztea berotzeko instalazioetan. 
- Errendimendua hobetzeko teknikak, bero-berreskuragailuak. 
- Kontsumoen kontrola eta potentzia-faktorearen hobekuntza. 
- Tenperaturen kontrola eta sistemen erregulazioa. 
- Emisioen kontrola. 
- Berotzeko instalazioen kudeaketa energetikoa. 
- Energia berriztagarrien sistemen ekarpen energetikoa. 

- Eguzki-energia termikoko instalazioak. 
- Biomasa-instalazioak. 
- Geotermia-instalazioak. 

- Hondakinen kudeaketa. 
 
 
 
 

3.2 prestakuntza-atala 
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LAN ZUZENTZAILEA EGITEA ETA 
IKUSKATZEA 
 
Kodea: UF1153 

 

Iraupena: 80 ordu 

 



Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, hozteko 

instalazioen mantentze-lan zuzentzailea egiteari eta ikuskatzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Berotzeko instalazioetako sistemen eta ekipoen egoera eta matxurak diagnostikatzea, behar diren prozedurak aplikatuz 
sistema edo ekipoaren arabera, eta behar den segurtasunaz. 

EI1.1 Matxura ohikoenen tipologia eta ezaugarriak azaltzea. 
EI1.2 Berotzeko instalazioetako sistema eta ekipoetan matxurak diagnostikatzeko eta non dauden aurkitzeko erabiltzen 
den prozesu orokorra azaltzea. 
EI1.3 Matxurak diagnostikatzeko neurketa-ekipo eta -tresnen erabilera-aplikazioak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 AMFEC teknikak eta autodiagnostikorako programa informatikoak aplikatzea. 

A2: Matxuraren disfuntzioa eta/edo jatorria aurkitzea eta identifikatzea, eta zerk eragin duen zehaztea. 
EI2.1 Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 
elementuak identifikatuz. 
EI2.2 Matxura edo disfuntzio bat eragin zaion berotzeko instalazio batean, haren dokumentazio teknikoa eskura dela 
kontuan hartuz: 

- 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 edo disfuntzioa eragiten duen elementua aurkitzea. 
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura definitzea. 
- Konponketa egitekotan hartu beharko liratekeen segurtasun-neurriak definitzea. 

A3: Berotzeko instalazioetako sistemen eta ekipoen disfuntzioak edo matxurak konpontzeko prozedurei jarraitzea, behar den 
segurtasunaz erabiliz prozedurak, baliabideak eta erremintak, eta dokumentazio teknikoan aurreikusitako funtzionamendu-
baldintzak berrezarriz. 

EI3.1 Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
EI3.2 Instalazioko sistema desberdinak eta bakoitzaren elementuak identifikatzea, eta dokumentazio teknikoko 
espezifikazioekin erlazionatzea. 
EI3.3 Instalazioan matxura eragiten duten elementuak identifikatzea. 
EI3.4 Eragiketa zuzentzaileak egitea eta/edo kontrol-programa aldatzea, instalazioaren kondizio funtzionalak berrezarriz 
eta prozedura beharrezkoak aplikatuz denbora-sekuentzia egokian. 
EI3.5 Tenperaturaren, presioaren eta beste aldagai batzuen segurtasun-marjinak berrezartzea (marjina horietatik gora, 
alarmak joko du). 
EI3.6 Segurtasun-elementuak egiaztatzea. 
EI3.7 Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 
EI3.8 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

A4: Berotzeko instalazioa berriz martxan jartzea, matxura konpondu ondoren. 
EI4.1 Martxan jartzea bermatuko duten proba funtzionalak egitea. 
EI4.2 Arauzko probak egitea, ekipoak ordezkatu behar direlako instalazioa eguneratu behar den kasuetan. 
EI4.3 Sistemaren kontrol-parametroak doitzea, espezifikazioak eta/edo egindako aldaketak kontuan hartuz. 
EI4.4 Martxan jartzeko txostena idaztea. 

A5: Mendeko langileek egindako konponketak ikuskatzea. 
EI5.1 Giza baliabideak eta baliabide materialak mantentze-lanen planarekin bat datozela egiaztatzea. 
EI5.2 Mantentze-lanen prozesuei, denborei, eraginkortasunari eta egokitasunari jarraipena egitea. 
EI5.3 Konponketa bukatu ondoren, egiaztatzea lan-eremua txukun dagoela eta sortutako hondakinen kudeaketa egokia 
dela.  
EI5.4 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauen alderdiak betetzen direla eta bete direla 
ikuskatzea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Matxurak diagnostikatzeko teknikak. 

- Historiaren datu-bankua eta fabrikatzailearen eskuliburuak. 
- Hutsegiteen edo matxuren zuhaitza. 
- AMFEC teknikak. (Hutsegite-moduen analisia, eta haren ondorioak eta kritikotasuna). 
- Kontrol-sistemen autodiagnostikoa. 



- Alarmak eta haien lehentasunak. 
- Matxurak diagnostikatzeko erabilitako neurketa-ekipoak. 

 

2.  Hozteko instalazioetako matxuren tipologia.  
- Matxurak hozteko sisteman. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak beroa sortzeko sisteman. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak fluidoak banatzeko eta garraiatzeko ekipoetan. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak elementu terminaletan. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak ekipamendu osagarrian. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak ekipo elektrikoan. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Matxurak ekipo automatikoan eta kontrolekoan. Diagnostikoa eta konponketa. 
- Diagnostikoa martxan dagoenean eta zerbitzuz kanpo dagoenean. 

 

3.  Esku hartzeko eta konpontzeko teknikak. 
- Muntatzeko eta desmuntatzeko prozesua. 
- Piezak eta material kontsumigarriak ordezkatzea. 
- Kalitate-kontrola konponketan. 
- Konponketa-txostenak edo -memoriak. 

 

4.  Instalazioa martxan jartzea, konpondu ondoren 
- Proba funtzionalak. 
- Instalazioaren funtzionamendua egiaztatzea. 
- Kontrol-parametroak aldatzea. 

 

5.  Konponketa ikuskatzea 
- Konponketen kudeaketa eraginkorra: giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Konponketa-denborak eta esku hartzeko prozedurak. 
- Sortutako hondakinen kudeaketa. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA, BEROTZEKO 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0612 

 

Iraupena: 30 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: Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-plana aplikatzea, enpresaren prebentzio- eta 
segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak aztertuz, ezarritako neurriak aplikatuz eta indarrean den araudia eta 
legeria betez. 

EI3.1 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako segurtasun-araudiaren alderdiak 
aztertzea.  
EI3.2 Berotzeko 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 Berotzeko 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 Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanei aplikatu beharreko araudien arabera energia aurrezteko 
erabiltzen diren oinarrizko eskakizun teknikoak deskribatzea (eraikinetako instalazio termikoen 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. 
- 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. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: Babes kolektiboa. Banakako babesa. 

 

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

 

4.  Laneko eta ingurumeneko prebentzioa, berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetan. 
- Berotzeko instalazioetan energia aurrezteko muntaketa- eta mantentze-lanen jarraibideak eta teknikak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetako ingurumen-arrisku ohikoenak. 
- Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen prozesuetako suteen kontrako babesa. 
- Erregai ekologikoen erabilera. 
- Fluido erregaiak manipulatzeko, tokiz aldatzeko eta berreskuratzeko tekniken jardunbide egokiak. 
- Efluenteen eta isurien tratamendua eta kontrola, indarrean dagoen ingurumen-araudiaren arabera. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOAK MARTXAN JARTZEA 
 

Kodea: MF1172_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1172_3: Berotzeko instalazioen martxan jartzea kontrolatzea. 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Probetarako puntu garrantzitsuenak neurtzeko eta egiaztatzeko prozedurak egitea berotzeko instalazio batean. 

EI1.1 Beroa sortzeko ekipoaren funtzionamenduak dokumentuetan zehaztutakoari jarraitzen diola egiaztatzea. 
EI1.2 Egiaztatzea instalazioko neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudiak ezarritakoa betetzen dutela eta 
behar bezala kalibratuta daudela (tenperatura-zundak, presostatoak, bentometroak, pirostatoak, errekuntza-gasen 
analizatzailea, aireko CO kantitatearen analizatzailea, eta abar). 
EI1.3 Egiaztatzea makina-gelaren barruan eta kanpoan jarrita dagoela araudiak eskatzen duen kartela, jarraibideen, 
arduradunaren eta su-hiltzaileen beri ematen duena.. 
CE1.4 Fluidoen zirkuitutetatik airea ateratzeko proben emaitzak egokiak direla eta errekuntza- eta aireztatze-gasak 
behar bezala atera direla egiaztatzea. 
EI1.5 Hedapen- eta drainatze-sistemetan eta gainpresioaz babesteko sistemetan (segurtasun-balbulak) airea purgatzeko 
eta/edo tara zehazteko sistemak egiaztatzea, eta fluido bero-eramaileen zirkulazioa zuzena dela egiaztatzea. 
EI1.6 Errekuntza-gasen erauzketa egokia eta aireztapena egiaztatzea. 
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EI1.7 Kontsignako tenperatura aurrez ezarritako denbora-epean lortzen dela egiaztatzea. 
EI1.8 Fluido bero-eramailearen maila instalaziorako egokia dela egiaztatzea. 
EI1.9 Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
EI1.10 Errekuntza egiaztatzea, hauek begiratuz: errekuntza-gasen mailak (CO, CO2, H2O, NX, SO2, SO3), erregai solido 
eta likidoen keen opakutasuna, eta erregai solidoetako partikula solidoen edukiera-indizea. 
EI1.11 Girotze-instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak 
egiaztatzea. 
EI1.12 Segurtasun-irizpena ematea edo arauetan aurreikusitako zuzendaritza-ziurtagiria egitea. 

A2: Berotzeko instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta prestakuntza-probak aztertzea, eta horretarako egin beharreko 
lanak identifikatzea. 

EI2.1 Berotzeko instalazioetan estankotasuna, fluidoen zirkulazioa, erregaiaren presioa, errekuntza eta erauzketa eta 
aireztapena probatzeko teknikak eta prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Instalazioa osatzen duten sistemak martxan jartzeko proba-plana prestatzea, zehaztuz egin beharreko segurtasun-
probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko prozedurak eta prozeduron aplikazio-
sekuentzia ere. 
EI2.3 Presio- eta estankotasun-probak eta dilatazio libreko probak egitea, ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu 
beharreko araudiak betez. 
EI2.4 Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (lurrarekiko erresistentziaren eta isolamenduaren neurriak, 
babesgailuen erantzuna, etab.), ziurtatuz lortutako balioak bat datozela BTAEk ezarritakoekin. 
EI2.5 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. 
EI2.6 Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak 
egitea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 
EI2.7 Segurtasun-irizpena ematea edo arauetan aurreikusitako zuzendaritza-ziurtagiria egiteko prestatze-lanak egitea. 

A3: Berotzeko instalazioak martxan jartzea, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 
EI3.1 Berotzeko instalazio tipo bat martxan jartzeko prozesua azaltzea. 
EI3.2 Berotzeko instalazio behar bezala muntatu eta dokumentatu bat daukagula eta ezaugarriak ondo zehaztuta 
dauzkala kontuan hartuz: 

- Kontrol-programak kargatzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Funtzionamenduaren erregulazio- eta kontrol-elementuak (tenperatura-zundak, presostatoak, pirostatoak, giroko 

CO-detektagailuak, erregai-ihesen detektagailuak, eta abar) doitzea, ezarritako edo zehaztutako prozedurei 
jarraituz. 

- Berotzeko instalazio bat martxan jartzea ezarritako edo zehaztutako prozedurei jarraituz (zirkuitu hidraulikoa bete 

dela egiaztatzea, zirkulagailuak desblokeatuta daudela egiaztatzea, termostatoek libre funtzionatzen dutela 

egiaztatzea, segurtasun-balbulak egiaztatzea, inguruneko airea berritzeko sistema). 

- Berotzeko instalazioa abian jarri ondoren, haren funtzionamenduko parametroak egiaztatzea (erregaiaren 

presioa eta kontsumoa, energia elektrikoaren kontsumoa, ur-kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta 

irteerako tenperatura edo presioa, errekuntza-gasen giro-tenperatura, errekuntza-gasen tenperatura, erregai 

solido edo likidoetako kearen opakutasun-indizea, erregai solidoetako partikula solidoen edukiera-indizea eta 

galdararen ke-kutxako tiroa, eta abar), eta, hala badagokio, ezarritako balioekin bat ez datozenak doitzea 

ezarritako prozedurei jarraituz.  

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

EI3.3 Berotzeko instalazioa martxan jartzeko txostena egitea, ezarritako informazioa jasoz behar den zorroztasunaz eta 

formatu normalizatuan. 

Edukiak: 
 
1.  Neurketa-teknikak berotzeko instalazioetan  

- Energia elektrikoaren kontsumoa.  

- Erregai-kontsumoa.  

- Ur-kontsumoa. 

- Errekuntza-produktuen mailen adierazlea. 

- Kutsatzaileen aztergailuen grafikoak. Tenperaturaren neurketa. 

- Tenperatura-grafikoak. 

- Gas-irteeraren tenperaturaren grafikoa. 



- Presioaren neurketa. 

- Zaraten eta bibrazioen neurketak. 

- Fluidoen parametro fisiko-kimikoen neurketa.  

 

2.  Proba funtzionalak berotzeko instalazioetan. 
- Proba-plana eta egiaztapenaren puntu garrantzitsuenak. 

- Probak, eraikinetako instalazio termikoei buruzko araudiaren arabera. 

- Probak eta saiakuntzak aplikatzeko prozedurak. 

- Biltegiratze-ontzien proba hidraulikoa. 

- Galderetako presio-proba. 

- Fluido-zirkuituen estankotasun-proba. 

- Oreka hidraulikoaren eta termikoaren probak. 

- Errekuntza-probak. Kutsaduraren aurkako probak eta neurriak. 

- Errendimendu energetikoaren proba (ekoitzitako kilokalorien bermea). 

- Ur-ekoizpeneko edo lurrun biziko ekoizpeneko probak (aurreikusitako kondizioetan ekoitzitako tona/orduen 

bermea). 

 

3.  Berotzeko instalazioen abiaraztea eta ustiaketa 
- Abiarazteko eta gelditzeko jarraibideak. 

- Berotzeko instalazioen erabilera- eta funtzionamendu-jarraibideak. 

- Berotzeko instalazioetan mantentze-lanak egiteko jarraibideak. 

- Berotzeko instalazioen kontrol-, segurtasun- eta alerta-jarraibideak. 

- Elikatze-uraren emaria, presioa eta tenperatura. 

- Uraren edo lurrun biziaren emaria, presioa eta tenperatura. 

- Oreka hidraulikoa eta termikoa.  

- Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntza.  

- Uraren tratamendua.  

- Energia aurreztea eta ingurumena babestea. 

- Suteen aurkako babesa, berotzeko instalazioak martxan jartzean. 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak, berotzeko instalazioak martxan jartzean. 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
BEROTZEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, 
KUDEAKETA, MANTENTZE-LANAK ETA IKUSKAPENA EGITEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0241 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio termiko erreal baten muntaketaren ikuskapena egiten laguntzea, proiektuaren ezaugarriak eta egindako 
aldaketak bete direla kontrolatuz. 

EI1.1 Instalazioaren muntaketa erreala bat dator zuinketaren neurriekin. 
EI1.2 Loturak eta mekanizazioak aurreikusitako kalitatearekin egiten dira. 
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EI1.3 Bero-isolatzaileek beren funtzioa betetzen dute, zubi termikoak saihestuz. 
EI1.4 Ekipoek, tutuek eta eroanbideek ez dituzte bibrazio aurreikusigabeak transmititzen. 
EI1.5 Makina-gelako kondentsazio- eta erauzte-airearen kanalizazioek baldintza akustikoak eta ingurumenekoak 
betetzen dituzte. 
EI1.6 Haiekin lotutako instalazio elektrikoek eta haien koadro elektrikoek espezifikazio eta araudi teknikoak betetzen 
dituzte. 
EI1.7 Erregulatzeko eta kontrolatzeko ekipamenduak eta haren landa-elementuek aurreikusitako baldintzak betetzen 
dituzte, eta nahikoa dira instalazioa kontrolatzeko. 

A2: Instalazio termikoen mantentze-lanen kostua zehaztea, ustiaketako ingurunearen baldintzatzaileak kontuan hartuz. 
EI2.1 Kostuen egituran zeresana duten osagaiak deskribatzea. 
EI2.2 Instalazio termiko batean urte betez (edo gehiagoz) egindako mantentze-lanen dokumentazio teknikoa, 
konponketen datu historikoak, azterketak eta mantentze-lan guztiak kontuan hartuz: 

- Instalazio horren mantentze-lanaren urteko aurrekontua egitea, aurreko urteko datuetan oinarrituz. 
- Instalazio horren geldiune guztiak dokumentatzea eta baloratzea. 
- Mantentze-lanen urteko kostua osagaien arabera banakatzea (ordezko piezak, ezusteko geldiuneak, beste ekipo 

batzuei eragindako geldiunea, eskulana, eta abar). 
- Ekipo, makina edo instalazio baten egoera ebaluatzea aldagaien historia oinarri hartuz, eta haien balio-bizitza 

gutxi gorabehera ebaluatzea. 
EI2.3 Mantentze-lanen kostuak zehazteko programa informatikoak aplikatzea. 

A3: Mantentze-lan prebentiboko eta prediktiboko teknikak aplikatzea, betiere elementuren bat ordezkatzea eskatzen ez 
badute, prozedurak hautatuz eta behar den segurtasunarekin. 

EI3.2 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 sistemen egoeran eragitea, ezarritako erreferentzia-parametroekin lortutako 
emaitzak konparatuz. 
EI3.2 Berotzeko instalazioaren egoerari buruzko ebaluazioa edo txostena egitea, mantentze-lanari buruzko datuen 
historia eta behaketa-tekniken bidez lortutako datuak kontuan hartuz. 

A4: Berotzeko instalazioak martxan jartzea, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 
EI4.1 Berotzeko instalazio behar bezala muntatu eta dokumentatu bat daukagula eta ezaugarriak ondo zehaztuta 
dauzkala kontuan hartuz: 
- Kontrol-programak kargatzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Funtzionamenduaren erregulazio- eta kontrol-elementuak (tenperatura-zundak, presostatoak, pirostatoak, giroko 

CO-detektagailuak, erregai-ihesen detektagailuak, eta abar) doitzea, ezarritako edo zehaztutako prozedurei 
jarraituz. 

- Berotzeko instalazio bat martxan jartzea ezarritako edo zehaztutako prozedurei jarraituz (zirkuitu hidraulikoa bete 
dela egiaztatzea, zirkulagailuak desblokeatuta daudela egiaztatzea, termostatoek libre funtzionatzen dutela 
egiaztatzea, segurtasun-balbulak egiaztatzea, inguruneko airea berritzeko sistema). 

- Berotzeko instalazioa abian jarri ondoren, haren funtzionamenduko parametroak egiaztatzea (erregaiaren presioa 
eta kontsumoa, energia elektrikoaren kontsumoa, ur-kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta irteerako 
tenperatura edo presioa, errekuntza-gasen giro-tenperatura, errekuntza-gasen tenperatura, erregai solido edo 
likidoetako kearen opakutasun-indizea, erregai solidoetako partikula solidoen edukiera-indizea eta galdararen ke-
kutxako tiroa, eta abar), eta, hala badagokio, ezarritako balioekin bat ez datozenak doitzea ezarritako prozedurei 
jarraituz.  

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 
EI4.2 Berotzeko instalazioa martxan jartzeko txostena prestatzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetako harremanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta egitekoak enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen 
saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
 
1.  Instalazio termikoen muntaketaren ikuskapena 



- Azken zuinketaren kontrola. 
- Instalazioaren gauzatze materialaren kontrolak. 
- Azken ziurtagirirako txostena prestatzea. 

 

2.  Mantentze-lanen kostua. 
- Kostuen egitura. 
- Mantentze-lanen kontabilitatea. Lan-parteak. 
- Albaranen eta fakturen kudeaketa. 
- Mantentze-lanen urteko aurrekontuak. 
- Mantentze-lanen kostuak prestatzea: partidaka eta kostu orokorra. 
- Kostuak kontrolatzeko tresna informatikoak. 

 

3.  Berotzeko instalazioen mantentze-lanen funtsezko puntuak  
- Bero-sorkuntza. 
- Fluidoen banaketarako sistemak 
- Sistema terminalak eta bero-transmisioa 
- Sistema elektrikoak, elektronikoak eta erregulazio eta kontrolekoak. 

 

4.  Berotzeko instalazioen abiaraztea eta ustiaketa 
- Abiarazteko eta gelditzeko jarraibideak. 
- Berotzeko instalazioen erabilera- eta funtzionamendu-jarraibideak. 
- Berotzeko instalazioetan mantentze-lanak egiteko jarraibideak. 
- Berotzeko instalazioen kontrol-, segurtasun- eta alerta-jarraibideak. 
- Elikatze-uraren emaria, presioa eta tenperatura. 
- Uraren edo lurrun biziaren emaria, presioa eta tenperatura. 
- Oreka hidraulikoa eta termikoa. 
- Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntza. 
- Uraren tratamendua. 
- Energia aurreztea eta ingurumena babestea. 
- Suteen aurkako babesa, berotzeko instalazioak martxan jartzean. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak, berotzeko instalazioak martxan jartzean. 

 

5.  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. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 



 
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Gaitasun-atalaren eremuan behar den 
esperientzia profesionala 

MF1169_3: Instalazio 
termikoen muntaketa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1170_3: Instalazio 
termikoen mantentze-lanak 
antolatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1171_3 Berotzeko 
instalazioen mantentze-lanak 
egitea eta ikuskatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1172_3 Berotzeko 
instalazioak martxan jartzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 

Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 



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

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Berotzeko instalazioen 
muntaketa- eta mantentze-
lanetarako lantegia 

200 200 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Berotzeko instalazioen muntaketa- eta mantentze-
lanetarako lantegia 

X  X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela. 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko 2 arbel 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Berotzeko instalazioen muntaketa- eta 
mantentze-lanetarako lantegia 

   

− Hormako galdarak eta zutikakoak. 

− Berehalako berogailuak eta termo elektrikoak. 

− Gasezko eta gasoliozko erregailuak. 

− Gasolio-tangak. 

− Trukagailu plakadunak. 

− Eguzki-energia termikoaren biltzaileak. 

− Espantsio-hodiak. 

− Segurtasun- eta atxikipen-balbulak. 

− Metagailuak eta intermetagailuak. 

− Soldadura oxiazetilenikoko eta elektrikoko ekipoak. 

− Motoponpak eta zirkulagailuak.  

− Ekipo terminalak: aerotermoak, konbektore haizagailudunak, 
burdina urtuzko erradiadoreak, aluminioa eta altzairuzko txapa. 

− Neurgailu elektrikoak: polimetroa, voltamperemetro-matxarda. 

− Elektrobalbula nahasleak eta banatzaileak. 

− Ur bero sanitarioa tratatzeko ekipoak. 

− Pasabide-balbulak eta orekatze-balbulak. 

− Balbula termostatikoak. 



− Kontrol-telefonoguneak. 

− Errekuntza-analizagailua. 

− Neurketa-ekipoak: termometroak, manometroak, fluxometroak. 

− Eragingailu elektrikoak: termostatoak, presostatoak, fluxostatoak. 

− Egiaztapen-ekipoak: probako ponpa, konpresorea. 

− Eskuzko erreminta. 

− Altzairuzko hodia, kobrezkoa, plastikoak eta osagarriak. 

− Zoru erradiatzailea instalatzeko osagaiak. 

− Programazio-kontsola edo PCa. 

− Norbera babesteko ekipoak. 

 

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

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 
 

 





 





 

 


