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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC847_3: EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA 
gaitasun-atalarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eguzki-instalazio termikoen dokumentazio teknikoa aztertzea, interpretatzea eta kudeatzea, muntaketa-prozesua antolatzeko. 

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

• Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
• Instalazioa osatzen duen elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: kolektoreak, trukagailuak, metaketa-tangak, 

zirkuladoreak, hodiak, neurketa-ekipamenduak eta kontrol-ekipamenduak. 
• Eguzki-instalazio termikoaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin lotzea. 
• Instalazioaren funtzionamendua arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura eta osaera 

deskribatzea. 
• Instalazioarekin lotutako muntaketa-kudeaketako dokumentuak zerrendatzea eta deskribatzea. 

 
A2: Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko hornikuntza-programak garatzea. 

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

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

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

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

• Muntaketa-fase bakoitzean languneek dituzten eskakizunak zehaztea. 
• Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
• Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
• Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
• Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
• Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa-teknikak definitzea. 
• Martxan jartzeko probak eta eragiketak zehaztea. 
• Obra-planari dagokionez gerta litezkeen desbideratzeak aurreikusita hartu beharreko neurri zuzentzaileak zehaztea. 
• Segurtasun-planaren aplikazioa planteatzea. 

A4: Eguzki-instalazio termikoan beharrezkoak diren egitura gogorretarako eraikuntza-soluzioak justifikatzea eta dokumentazio teknikotik 
abiatuta muntaketa-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak eta dagokion erregelamentazioa aplikatuz eta 
segurtasun-arauak beteta. 
EI4.1 Instalazioaren proiektu orokorra berriz planteatzea eta proiektuko datuak eta planoak lursailaren eta/edo inplikatutako eraikinen 
errealitatearekin alderatzea. 
EI4.2 Instalazioaren egitura-elementuek jasan behar dituzten esfortzu-motak zehaztea, eta elementu horiei dagokienez, egituraren 
geometriaren egokitzapena balioestea. 
EI4.3 Kalkulu errazak egitea, eskatutako elementu berrien dimentsioak zehazteko.  
EI4.4 Katalogo teknikoetan oinarrituta, egiturak muntatzeko behar diren sistema gogorrak, euspen-sistemak eta ainguraketa-sistemak 
hautatzea, eta instalazioaren, ingurumenaren, lursailaren edota eraikinaren ezaugarrien arabera egokiena dena aukeratzea. 
EI4.5 Eguzki-instalazio termiko batean, egituraren diseinua xehatzen duen proiektu edo memoria batean oinarrituta: 

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

gauzentzat larrienak diren egoeretarako. 
• Egiturak muntatzeko eragiketak berrikustea. 

 
A5: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, muntaketa-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak eta dagokion 

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

 
A6: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eta martxan jartzeko muntaketa-eragiketa orokorrak 

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

Edukiak 
1.  Segurtasuna eguzki-instalazio termikoen muntaketa elektrikoan. 

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

 
2.  Eguzki-instalazio termikoetako eragintza eta kontrol elektrikoa: 

− Muntaketaren antolakuntza eta prestaketa. 
− - Plangintza estrategikorako teknikak. 

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

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

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

 
3. Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa 

− Esfortzu-motak. Esfortzu-kalkuluak. 
− Egitura gogorrak. Motak. Materialak. 
− Geometria eta oinarrizko kalkuluak. 
− Haize- eta elur-ekintzak. 
− Ainguraketa-sistemak. 
− Egiturak muntatzeko teknikak. 

 
4. Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa 

− Instalazioak prestatzeko eta zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
− Obra zibila: material eta ekipamenduen desplazamendua eta jasotzea. 
− Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazioaren planoetan oinarrituta. 
− Instalazioen egokitzapena eta hobekuntza. 
− Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
− Eguzki-instalazio termikoen elementu guztien muntaketa. 
− Kalitatea muntaketan. 
− Baldintza teknikoen agiria. 
− Lanaren dokumentazio teknikoa. 
− Txostenak. 

 
5. Eguzki-instalazio termikoen zirkuitu eta ekipamendu elektrikoen muntaketa 

− Eguzki-instalazio termikoak martxan jarri aurreko eragiketak. 
• Honako hauen prozeduren protokoloak sortzea: fluido garraiatzaileen hodi-sareen estankotasun-probak, tutu-sareen harrera-
probak, dilatazio libreko probak, azken probak, doikuntzak eta sistemen orekatzea. 

− Instalazio termikoen probak eta abiarazteak. 
− Instalazioaren ziurtagiria sortzea. 
− Segurtasuna eguzki-instalazio termikoak martxan jartzeko lanetan 
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− Puntu kritikoen kontrola. 
• Kontrol-puntu kritikoen azterketa. 
• Kontrol-metodoen azterketa. 

− Laguntza-instalazioaren interkonexioa. 
• Konexio-metodoak. 
• Kontrol-sistemak. 

− Abiaraztearekin lotutako dokumentazio teknikoa. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Eguzki-instalazio termikoen antolamendua eta proiektuak. 
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