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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0848_3 EGUZKI-INSTALAZIO TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK 
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eguzki-instalazio termikoen dokumentazio teknikoa aztertzea, jarduerak eta baliabideak zehaztuz, mantentze-prozesua planifikatzeko. 

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

• Instalazioaren mantentze-lanetan egin beharreko eragiketak zehaztea. 
• Prebentziozko mantentze-eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material motak zehaztea. 
• Mantentze-eragiketa zuzentzaile ohikoenak egiteko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide material motak zehaztea. 

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

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

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

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

baliabideak ezarriz. 
• Eragiketaren segurtasunari dagozkion baldintzak eta lanak planteatzea. 
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A3: Baliabideak optimizatuko dituzten programazio-teknikak aplikatzea, esku hartzeko eta mantentze-lanei jarraipena egiteko programak 
sortzeko. 
EI3.1 Prebentziozko mantentze-lanak programatzeko teknika guztiak azaltzea, eta baita horietako bakoitzean bete beharreko baldintzak 
ere. 
EI3.2 Lan-kargen grafikoaren ezaugarriak arrazoitzea. 
EI3.3 Mantentze-lanak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatiko baten antolakuntza, prestazioak eta aplikazioa arrazoitzea. 
EI3.4 Eguzki-instalazio termikoen telekontroleko eta teleneurketako sistemen funtzionamendua xehatzea. 
EI3.5 Mantentze-kostuen osagaiak eta horiek optimizatzeko sistemak azaltzea. 
EI3.6 Eguzki-instalazio termiko baten edo gehiagoren mantentze-lanen plan bat egitean: 

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

laneskua, bidaiak, zergak eta lotutako bestelako gastuak. 
 
A4: Dokumentazio teknikoan oinarrituta, eguzki-instalazio termikoen mantentze-eragiketa orokorrak kontrolatzea, prozedura normalizatuak 

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

• Matxura eta horren kausa posibleak identifikatu direla egiaztatzea. 
• Egin beharreko eragiketa proposatuak eskatutakoak direla eta horiek egiteko baliabideak aproposenak direla egiaztatzea. 
• Katalogoetan, beharrezkoa izanez gero, proiektu edo memorian zehaztu gabeko elementu eta ekipamendu osagarriak 

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

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

− Mantentze-lanak: Funtzioa, helburuak eta motak. 
• Mantentze-lan prebentiboak. Prebentziozko mantentze-lanetako zereginak: 
• Prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Energia kudeatzeko programa. 
• Kontsumoen jarraipena. 
• Errendimenduen ebaluazioa. 
• Instalazioen mantentze-lanetako eragiketa mekanikoak. 
• Zirkuituen mantentze-eragiketa elektrikoak. 
• Ohiko ekipamendu eta erremintak. 
• Kolektoreak, metagailuak eta instalazioen bestelako elementuak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak. 
• Legionelosia kontrolatzeko prebentziozko mantentze-lanak. 
• Parametro fisikoen neurriak. 

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

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

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

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

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

− Hornigaiak jasotzea eta kodetzea. 
− Biltegiaren antolakuntza. 
− Stockaren kudeaketa. 
− Hornitzaileen homologazioa 

 
5. Eguzki-instalazio termikoetako mantentze-lanen kudeaketa, ordenagailu bidez lagunduta 

− Datu-baseak. 
− Datu-basea sortzea. Historikoen sorrera. 
− Mantentze-lan zuzentzaileetako softwarea. 
− Prebentziozko mantentze-lanetako softwarea. 
− Erosketen kudeaketa eta biltegiratzea. 
− Aurreikuspen-mantentzea 
 

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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