
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: Energia berriztagarriak 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ENAE0208) EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK (1967/2008 EDa, 2008ko azaroaren 28koa). 

Gaitasun orokorra: Eguzki-instalazio termikoak muntatzea, martxan jartzea, erabiltzea eta mantentzea eskatutako kalitate eta segurtasunarekin eta indarrean den araudia betez. Jarduera horiek 
eraikinetako instalazio termikoen (EITE) instalatzailearen lanbide-txartela duen teknikari batek gainbegiratuta egingo dira. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0601_2 Eguzki-instalazio termikoak zuinkatzea 

UC0602_2 Eguzki-instalazio termikoen kolektoreak, ekipamenduak eta zirkuitu 
hidraulikoak muntatzea 

UC0603_2 Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoak 
muntatzea 

UC0604_2 Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta erabiltzea 

2 

ENA190_2 EGUZKI-INSTALAZIO 
TERMIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK 
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa) 
 
 

UC0605_2 Eguzki-instalazio termikoak mantentzea 

- 7299.001.6 Eguzki-instalazio termikoen 
muntatzailea 

- Eguzki-instalazio termikoen 
mantentzailea 

- 7220.009.2 Hodi bidezko eguzki-
energiaren instalatzailea 

- 1299.001.6 Eguzki-energiako plaken 
muntatzailea 

- 7621.027.1 Eguzki-energia termikoko 
sistemen instalatzailea 

 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF0601_2 Eguzki-instalazio termikoen zuinketa. 90   90 60 

UF0189 Prebentzioa eta segurtasuna eguzki-instalazio termikoen muntaketa mekaniko eta 
hidraulikoan 30 20 

MF0602_2 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa 
mekanikoa eta hidraulikoa 120 

UF0190 Eguzki-instalazio termikoen antolakuntza eta muntaketa mekanikoa eta hidraulikoa 90 40 
MF0603_2 Eguzki-instalazio termikoen muntaketa elektrikoa 90   90 20 

MF0604_2 Eguzki-instalazio termikoak martxan jartzea eta 
erabiltzea. 60   60 20 

MF0605_2 Eguzki-instalazio termikoen mantentze-lanak 60   60 30 
MP0043 Eguzki-instalazio termikoen muntaketarekin eta 

mantentze-lanekin lotutako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

160 
  

160  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 580 190 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0601_2   

• Fisikan lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitektoa 
• Arkitekto teknikoa 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa. 

UF0189  
MF0602_2 

UF0190 UF0189 gainditua izan behar du 
1 urte 3 urte 

MF0603_2   1 urte 3 urte 

MF0604_2   1 urte 3 urte 

MF0605_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo 
erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko 
proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 

  

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

muntaketako eta mantentze-lanetako goi-mailako 
teknikaria 

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

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

2223/98 Errege Dekretua, eguzkia-energia 
termikoko sistemen instalatzaile lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen duena 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Eguzki-energia termikoko sistemen 
instalatzailea” eta “Eguzki-instalazio termikoen 
muntaketa eta mantentze-lanak” 

Kudeaketa-gela 45 60    

Eguzki-energia termikoko lantegia 100 100    
Eguzki-instalazio termikoetarako kanpoko azalera, 
hegoaldera orientatua 100 100    
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