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SARRERA 

 

Jatorrizko dokumentuaren eguneratze-data: 2020ko uztailaren 30a 

 

Dokumentu honek —eguneratu egin beharko da, osasun-egoera aldatzen 

bada— klimatizazio-arloko profesionalei gomendio teknikoak ematea du 

helburu; halako instalazioen bidez, eraikin eta areto-mota guztietan  

—ospitaleetako eremu berezietan izan ezik— SARS-CoV-2ak eragin litzakeen 

kutsatzeak ekiditen lagunduko du. 

Dokumentu honek erreferente izan nahi du neurri gomendagarrien sorta eta 

praktika onen gida ezartzeko: salbuespeneko denbora-tarte mugatuan, 

klimatizazio-sistemen operazioan eta mantentze-lanetan birusaren aurka 

hobeto babesteko neurriak zehazten ditu, arlo horretan indarrean dagoen 

araudia kontuan hartuta.   

Gida hau egiteko erabili ditugun irizpideak bat datoz Osasun Ministerioak 

ezartzen dituen printzipioekin, eta haien osagarri dira gai hauetan: 



 Lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuen jarduna SARS-CoV-2aren aurrean 

 Lantokietan kutsatzeak prebenitzeko hartu beharreko higiene-neurri eta 

praktika onak 

Txosten honetan, nazioarteko erakundeen gomendioak aztertzen dira: batzuk 

(OME, ECDC, ASHRAE, REHVA, ATECYR, FEDECAI eta AFEC) lanbide-

erakunde konpetentziadunak dira eta eskarmentu handia dute aireztapen- eta 

klimatizazio-instalazioetako operazioan, mantentze-lanetan eta arriskuen 

ebaluazioan eta kudeaketan; besteak (SESA eta AEA) osasunean eragina 

duten ingurumen-faktoreen prebentzioan aritzen diren elkarte zientifikoak dira. 

Gomendioak dokumentu hau sinatzen duten erakundeek landu eta adostu 

dituzte, eta arlo hauetako adituen laguntza ere izan dute: osasun publikoa, 

ingurumen-osasuna, aerobiologia eta klimatizazio- eta aireztapen-instalazioak. 

COVID-19a agertu zenetik SARS CoV-2 koronabirusaren portaeraren gainean 

ikerketa eta entsegu ugari egin dira hura nola hedatzen den eta kutsatzen den 

aztertzeko; izan ere, osasunean, gizartean eta ekonomian eragin handia izan 

du mundu mailan. Epe labur honetan, jada ezagunak dira birusaren ezaugarri 

asko, eta ia egunero ikerketa berriak argitaratzen ari dira. Hori dela eta, 

dokumentu honetan azaltzen diren gomendioak, ebidentzia berriak argitaratu 

ahala, eguneratu egingo dira. 

Zenbait lantoki birusaren eragin handiko kutsatze-gune izan daitezke eremu 

mugatu eta itxietan pertsona-kopuru handia bildu baitaiteke. Horregatik, 

gobernu gehienek agindua eman dute ahal den neurrian langileak bulegoetara 

ez joateko eta etxetik telelanean aritzeko. Hala ere, kontuan hartu behar dugu 



jendea lanpostuetara itzuli beharko dela noizbait, birusa oraindik gure artean 

egonda ere. 

Pertsonen arteko kutsatzeak ahal den neurrian murrizteko, osasun-agintariek 

ezarritako jarraibideak bete beharko dira. Batetik, instalazioak aztertuta, haien 

funtzionamendua egokitu egin liteke kutsatzearen kontrako beste prebentzio-

neurri bat gehiago izan dadin. Bestetik, zoru, altzari, ekipo eta abarren 

desinfekzioa eta higienea ere oso garrantzitsua da, koronabirusa deuseztatzen 

duelako kutsatu ahal izan diren hainbat azaleratan —dela kontaktu zuzenagatik 

edota dela airean minutu batzuetan (orduak ere) egon ondoren koronabirusa 

duten pausatutako partikula edo tantengatik—. Zentzu horretan, neurri 

gomendagarria eta osagarria da eraikinetan maskara erabiltzea. Baina, horrek 

inoiz ere ez ditu ordezkatuko beste neurri hauek: pertsonen arteko distantzia 

fisikoa, eskuen higienea, arnas higienea eta aurpegia, sudurra, begiak eta ahoa 

ukitzea saihestu beharra, osasun-agintarien gomendioak betez. 

Instalazioen zeregina izango da airean dauden partikulek edo tantek eraikinean 

dauden pertsonak ez kutsatzea, eta lagundu dezakete kutsatutako pertsona 

batek —kontuan izan behar dugu asintomatikoa ere izan litekeela— areto 

berean dauden beste pertsona batzuk ez kutsatzen eta koronabirusa 

eraikinaren beste gune batzuetara ez zabaltzen. 

 



 

 

TRANSMISIOA 

 



 

 

SARS-COV-2A TRANSMITITZEKO ERAK 

OMEaren arabera (Scientific Brief, 2020ko uztailaren 9a) SARS-CoV-2ak 

eragindako arnas infekzioak honela transmititu litezke: 

Tanta eta kontaktu bidezko transmisioa 

SARS-CoV-2aren transmisioa kontaktu zuzenen, ez zuzenen edo kutsatutako 

pertsonekin izandako kontaktu hurbilen ondorioz gerta liteke, eztul egitean, 

doministiku egitean, hitz egitean edo kantatzean kutsatutako pertsonak 

botatzen dituen gorputzeko jariakinen (listua, arnas jariakinak, arnas tantak) 

bidez. Arnas tantak bi motatakoak dira: arnas tanta handiak (respiratory 

droplets, ingelesez), 5 eta 10 µm artekoak, eta tanta txikiak, mikrotantak, 5 

µm-ekoak edo txikiagoak, nukleo-tanta edo aerosolak deritzenak (droplet 

nuclei, ingelesez). 

 



Arnas tanta bidezko transmisio zuzena gerta liteke pertsona batek kontaktu 

hurbila (metro bat baino gutxiagoko distantzia) duenean arnas sintomak dituen 

kutsatutako pertsona batekin eta hark eztul egin, doministiku egin, kantatu edo 

hitz egiten badu. Hala, birusa duten arnas tantak inguruko pertsona baten 

ahora, sudurrera edota begietara heldu litezke eta haren kutsatzea eragin. 

Transmisio ez zuzena, berriz,  jariakinek kutsatu dituzten gauzen edo azaleren 

bidez (fomiteak) gerta liteke. OMEk  hori ere onartzen du, nahiz eta transmisio 

mota hori frogatzen duen ebidentziarik ez egon.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Aire bidezko transmisioa 

Aire bidezko transmisioa airean denbora tarte jakin batean suspentsioan 

dauden partikulek, aerosolek —tanta txikiak, 5 mikra baino txikiagoak diren 

mikrotantak— eragin lezakete bi metro baino distantzia handiagoan egonda 

ere, aireztapen eskasa duten areto itxietan bereziki. Aerosol horiek tanta 

handien lurrintzearen ondorioz sortu litezke, baita hitz egitean edo arnasa 

botatzean ere. Hala ere, SARS-CoV-2aren kasuan, oraindik ezin da jakin zer 

aerosol-proportzio sortzen den tanta handien lurrintzearen ondorioz, ezta zer 

birus-dosi den kutsakorra aerosoletan; izan ere, aerosol-partikuletan SARS-

CoV-2aren RNA topatzeak ez du esan nahi kutsatzeko gaitasuna duen birus-

kantitate nahikoa dagoenik. 

OMEren iritzian, oraingoz egin diren saiakuntza-ikerketek ez dute frogatu 

aerosolak sortzen dituzten prozedurak egiten diren lekuetan —osasun-guneak 

kanpo utzita— SARS-CoV-2a transmititzen denik aerosol horiek 5 mikra baino 

txikiagoak direnean. Ikerketa berrietan oinarritutako datuak behar izango dira 

transmisio mota horrek birusa kutsatzean zer zerikusi duen eta nolako kutsatze-

ahalmena duen argitzeko. 

Aipatu ditugun transmisio mota bi horiek modu paraleloan eta aldi berean 

gertatzen dira, nahiz eta tanta eta kontaktu bidezko transmisioa nagusitu. 



 

- Gomendioak 

Guztira, 17 gomendio proposatzen ditugu eta ziur gaude jokabide egoki eta 

zuzenek lagunduko dutela eraikinetan transmisioa eta kutsatzeak murrizten 

babes-neurriak arintzen direnean. 

Gomendio hauek denbora tarte jakin baterako eta salbuespen garairako dira, 

eta segurtasunean jartzen dute indarra, erabiltzaileen ongizate-termikoaren eta 

energia-eraginkortasunaren gainetik. Hala ere, energia-eraginkortasunak 

lehentasuna izan behar du energia eta klima arloetan eta hark eskain ditzakeen 

onura guztiak baliatu behar dira birusak eraginik ez duen guztietan. 

 



Gida honetan proposatzen diren gomendioak indarrean dagoen araudia 

kontuan hartuz eman dira, osasun-publikoa babesteak duen lehentasuna 

energia-eraginkortasunean hartutako neurriekin bateratzeko.  

 

 

 

Hemen azaltzen diren neurri askok eragin zuzena izango dute eraikinetako 

operazio-kostuetan —energia-kontsumoa handitu egingo da—. Horregatik, 

garrantzi berezia izango du instalazioko ekipoek zer errendimendu duten 

frogatzeak, energia-kontsumoari gertuko jarraipena egiteak, eta  ahal den 

heinean, osasun-segurtasun eta energia-eraginkortasun gehien bermatzen 

duten ekipoak aukeratzeak. 

Bestalde, gehiegizko aireztapenak eraikina seguruagoa izatea ekarriko du, 

nahiz eta (beharbada) erosotasunean zertxobait galdu eta kontsumoa handitu. 

 



Klima atsegina eta aldeko baldintzak daudenean, eraikinetan energia 

aurrezteko aukera alternatiboak erabili daitezke: debalde hoztea eta itzala 

sortzeko elementu mugikorrak baliatzea, gerta litekeen energia-kontsumo 

handitze hori murrizteko. 

 

 



Horrenbestez, nazioartean adostu diren gomendio praktikoak garatu dira. 

Gomendio horiek administrazioko eta merkataritzako eraikinetan ohikoak diren 

klimatizazio-sistemak operatzeko eta mantentzeko garaian aplikatuko dira. 

- Aireztapena eta kanpo-airea 

Eraikin baten barruan aireztapen gutxi dagoenean, SARS-CoV-2 birusa 

airearen bidez kutsatzeko arriskua handiagoa dela frogatu da. Horregatik, nahiz 

eta eraikin mota asko dagoen eta haien diseinurako erreferentzia-arauak garai 

ezberdinetakoak diren, beharrezkoa da eraikinaren sistemak jasan dezakeen 

kanpo-aire kantitaterik ahalik eta handiena sartzea. 

 

 

 



 

 

GOMENDIOAK 

 

 

 



1. GOM. Ezarri kanpo-airearen gutxieneko emaria  

Okupatzaile bakoitzeko berrizten den aire-kantitatea da aireztapenaren 

parametrorik garrantzitsuena. Berrizten den aire-kantitatearen balio 

gomendatua pertsonako, gutxienez, 12,5 l/segundo —balio finko zehatzik ez 

dago— izatea  gomendatzen da, baita saltegietan ere, hura baita Eraikinetako 

Instalazio Termikoen Arautegian IDA2ri (kalitate oneko airea) dagokion balioa. 

Gomendio hau bete ahal izango da, soilik, kanpo-airea tratatzeko berariazko 

unitateak baldin badaude. Eta gutxieneko balio hori bermatzeko, bi gauza egin 

daitezke: aireztapena handitu edo okupazioa murriztu. Horrenbestez, baliteke 

lekuen gehienezko okupazioa berriro kalkulatu behar izatea, pertsona 

bakoitzeko behar dugun aireztapena kontuan hartuz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2. GOM. Egiaztatu emariak  

Egiaztatu behar da airea berrizteko ekipoek diseinu-baldintza izendatuetan lan 

egiten dutela eta balizko karga-galerak —bereziki sistema barnekoak 

(kolmatatutako iragazkiak, adibidez)— ahalik eta txikienak direla. Aireztapen-

ekipoaren motorrak maiztasun-erregulagailua baldin badu, aurretiaz ezarritako 

zerbitzu-baldintzak bete behar dira, eta, ahal dela, motorra gehienezko 

abiaduran jarri, betiere ekoizleak ezarritako mugak zainduz. Horrela, 

gehienezko aireztapen-emaria bermatuko da. 

3. GOM. Aldatu kontrola aireztapena handitzeko 

Aireztapen-sistemak airearen kalitaterako berariazko kontrolak (CO2ko zundak, 

esate baterako) baditu, haiek deskonektatzea gomendatzen da eta etenik gabe 

erabiltzeari lehentasuna ematea ezarritako ordutegi baten arabera une 

bakoitzean sistemak  izan ahal duen gehienezko emaria duela. Lanorduetan, 

gomendatzen da lantokia ireki aurretik / itxi ondoren, bi orduz gutxienez, 

sistemak ahal duen gehienezko emariarekin lan egitea. Asteko gainerako 

orduetan, asteburuetan barne, gomendatzen da sistema emari txikian martxan 

mantentzea, baina inoiz ere ez aire-emari izendatuaren % 25en azpitik. 

 



 

 

4. GOM. Murriztu edo kendu, ahal den heinean, airearen birzirkulazioa 

ekipoetan 

Airearen birzirkulaziorako tratamendu-unitateak izanez gero, operazio-

baldintzek aukera ematen duten guztietan, birzirkulazio-atakak ixtea 

gomendatzen da eta soilik kanpo-airea erabiltzea. Frecooling atala izanez gero, 

hura “% 100 kanpo-airea” funtzionamendu-moduan jarriko dugu zuzenean. 

Kontuan hartu behar da, kutsatzeak ekiditeko, une honetan osasunak duela 

lehentasuna, erosotasunaren eta energia-eraginkortasunaren aurretik. 



 

 

5.  GOM. Ikuskatu bero-berreskuragailua 

Bero-berreskuragailuak, abiarazi aurretik, ikuskatzea gomendatzen da. 

Berreskuragailua birakaria bada, berreskuratze-atalean begiratuko da erauzte-

airetik bulkatze-airera ihesik edota partikula by-passik ote dagoen. Ikuskapen 

hori itzulera-hodian aerosola injektatu eta bulkatze-hodian partikulak zenbatuz 

egingo da. Itzulera-hoditik bulkatze-hodira partikulen % 5 baino gehiago 

pasatzen bada, berreskuragailuaren junturak zigilatu beharko dira, edota 

presio-diferentzia zuzendu. Hori guztia eginda nahikoa ez bada, 

berreskuragailuaren gurpila gelditzea gomendatzen da eta bertan by-passa 

egitea. 

Plakazko berreskuragailuen kasuan, berriz, ihesik badago eta partikula gehiegi 

pasatzen bada, by-passa egingo da, klimatizagailuan hori egiteko atakak baldin 

badaude. 

 



 

 

 

6. GOM. Komunetan, erauzi etengabe airea  

Bulego baten ondoko komunetan edo beste gune batzuetan (aldagelak, esate 

baterako) berariazko erauzte-sistemarik baldin badago, etengabean (egunean 

24 orduz, asteko 7 egunetan) martxan mantentzea gomendatzen da, eta 

zabaldu ahal diren leihoak egon arren haiek ez zabaltzea ere bai. Horrela jokatu 

ezik, kontrako noranzkoan aire-fluxua sortu liteke komunetatik airea ateraz 

gainontzeko eraikin osora eta ur fekaletatik ahorako kutsaketa eraginez. 

 



 

 

 

7. GOM. Handitu aireztapen naturala  

Eraikinak, jatorriz, aireztapen-sistema mekanikorik izango ez balu, zabaldu 

litezkeen leihoak zabaltzea gomendatzen da. Horrek deserosotasuna edota 

sentsazio termiko desatsegin samarra sortu lezakeen arren, frogatuta dago 

aireztapen-gurutzatuaren bidez airea berrizteak kutsatzaile-tasa murrizten duela 

aretoetan. Bestalde, aireztapen mekanikoa duten eraikinetan ere gomendatzen 

da leihoak zabalduta aireztapen erregularra egitea. 



 

 

- Operazio-baldintza termohigrometrikoak 

Azalera ezberdinetan SARS-CoV-2 birusa desaktibatzeko tenperatura eta 

hezetasuna nola erabil litekeen ikertu bada ere, emaitzak zenbaitetan 

kontraesankorrak izan dira. Hala ere, ikerketa horiek guztiak bat datoz zenbait 

puntutan eta kontuan hartu beharrekoak dira: 

8. GOM. Ez aldatu ohiko kontsigna-tenperaturak  

Indarrean dagoen azaroaren 27ko 1826/2009 Errege Dekretuan, eraikinetako 

operazio-baldintzetarako ezartzen diren balioek ez dute eragin nabarmenik 

birusaren desaktibazioan. Hori ahalbidetuko luketen baldintzak —bereziki 

baldintza termikoa (30 gradutik gorako tenperatura)—, ez datoz bat 

klimatizatutako aretoen barruko jardueretarako egokiak direnekin. Beraz, 

berotzeko eta hozteko kontsigna-puntuak ez aldatzea gomendatzen da. 



 

9. GOM. Utzi hezetasun erlatiboa ohiko balioetan 

Hezetasunaren kontrolean ezarri beharreko balioei dagokienez, desadostasuna 

dago orain arte burututako ikerketetan, baina, hala ere, indarrean dauden tarte 

arautuak (% 30-70ko HE) egokitzat jo dira; hau da, eraikinetan lehendik 

ezarritako kontsigna-puntuak mantentzea gomendatzen da. 

 

 



- Unitate terminalak 

Eraikin batek fan-coilak, induktoreak edota espantsio zuzeneko sistemei 

lotutako barne-unitateak baldin baditu, haietan honako egokitzapen hauek 

egitea gomendatzen da: 

10. GOM. Kanpo-aireztapena duten instalazioetan, utzi abioan airea 

birzirkulatu dezaketen unitate terminalak  

Aretoetan jendea dagoenean, barne-unitate terminalen haizagailuak —fan-

coilenak, espantsio zuzeneko barne-unitateenak, split motako unitateenak... — 

etengabean abioan izatea gomendatzen da, betiere aireztapen mekanikoko 

sistemen —kanpo-airea tratatzeko unitateak, haizagailuak, erauzgailuak, 

aireztatze-unitate autonomoak eta abar— ordutegiarekin bat eginda. 

Doikuntza hori eginda, murriztu egingo da agente kutsatzaileak berresekitzeko 

egon litekeen arrisku txikia, aireztapen mekanikoak lagunduko baitu haiek 

kanporatzen. 

 



- Airea iragazteko eta purifikatzeko sistemak 

Edozein eraikinetako instalazioetan, Eraikinetako Instalazio Termikoen Araudia 

(RITE) bete behar izateaz gain, aparteko ekipo autonomoak edo ekipo 

erantsiak erabiltzeko aukera ere badago. Horretarako, teknologia ezberdinak 

erabili litezke, eta posible da haien konbinazioa egitea ere. Dokumentu 

honetan, ohar informatibo gisa, merkatuak eskaintzen dituen aukerak azaltzen 

dira, baina teknikariaren esku uzten da erabiliko duen teknologia aukeratzea eta 

aplikatzea. Teknologia horiek zuzen dimentsionatu eta aplikatu ezean, ez dute 

haien funtzioa beteko; haien eraginkortasuna tratamendu ezberdinen 

konbinazioaren eta erabiliko diren teknologien araberakoa izango da. 

 

 

 

 



11A. GOM. Airea iragazi eta purifikatzeko sistema zentralizatuak 

Zentralizatutako ekipoetan, teknikoki posible dugun neurrian, birzirkulatzen den 

airea ahalik eta gehien iragaztea gomendatzen da, haizagailuak hori egiteko 

aukera ematen badu ekipoaren emari izendatua bermatuta. Horretarako, karga-

galera ahalik eta txikiena duten iragazkiak hautatzea gomendatzen da. 

Ondo dokumentatuta dagoen Erradiazio Ultramore Laburra (UV-C) teknologia 

osagarria dugu eraginkorrena edozein azaleratan mota guztietako patogenoak 

—birusak barne— inaktibatzeko. Hura erabiltzea gomendatzen da airea 

tratatzeko ekipoen trukagailuetan, lurringailuetan eta hoditerian, haien azalera 

desinfektatzeko neurri gehigarri edo bateragarri gisa, aire fluxuen gainean izan 

dezakeen efektu txikia onartzen delarik. Hala ere, kontuan izan beharko dugu 

UV-Cko zenbait lanparak, batetik, ozonoa sortu lezakeela azpiproduktu gisa 

eta, bestetik, pertsonengan erradiazio zuzena ere eragin lezakeela; beraz, 

arreta handiz erabili beharko ditugu. 

 

 



 

11B. GOM. Airea iragazi eta purifikatzeko sistema eramangarriak 

Aretoetan aireztapen egokia lortzeko zailtasunak daudenean, unitate 

eramangarriak erabiltzea gomendatzen da, eraginkortasun handiko HEPA 

iragazkiak dituzten unitateak hain zuzen ere, baina beharrezkoa da orduko 

mugimendu-kopuru esanguratsua mantentzea. 

HEPA iragazkiek airea iragazteko eraginkortasun oso handia izan beharko 

dute: aerosolak atxikitzeko, % 99,95 baino gaitasun handiagoa izan beharko 

dute, UNE 1822 arauak agintzen duen bezala. 

Airea iragazi eta purifikatzeko sistema eramangarriek teknologia osagarriak 

izan ditzakete, hala nola, erradiazio ultramorea edo beste batzuk, betiere 

erakusten badute eraginkorrak direla eta kalterik eragiten ez dutela. 

 

 

OHAR INFORMATIBOA 

Aretoetan dauden sistemek airea ondo berriztatzen dutela bermatu ezin 

denean, iragazte-sistemak ahalik eta gehien hobetu beharko dira teknikoki. 

Iragazte elektrostatikoa partikuletan kargak sortu eta jalkitzeko mota askotako 

gailu elektrikoen bidez egin liteke. Tresna horiek iragazte-maila oso altua dute, 

baina ez dira iragazki mekanikoen mailara heltzen. Iragazte ez-mekaniko mota 

honek ozonoa sortu lezake; beraz, jendea dagoen aretoetan konpetentziadun 

tekniko baten ardurapean erabili beharko da. 



Merkatuan purifikatzaile deritzon hainbat tresna-mota dago konposatu organiko 

lurrunkorrak eta patogenoak suntsitzen dituena. 

 

Horietako batzuk ozonoa erabiliz higienizatzen dute airea. Hala ere, ezin da 

ziurtatu SARS-CoV-2ari dagokionean germizida bezala eraginkorrak direnenik. 

Ozonoa arriskutsua da giza osasunarentzat eta ingurumenarentzat, nahiz eta 

desinfektatzaileen ezaugarriak izan. Horrenbestez, pertsonak dauden 

aretoetan, ez dira erabili behar ozonoa sortzen duten ekipoak. 

Klimatizazio-sistemetan, oso arrunta da erradiazio ultramore laburra (UV-C) 

erabiltzea. Osasun arloan, patogenoak murrizteko, aspalditik erabili den teknika 

bat da, baina ez du bermatzen patogenoak guztiz deuseztatzea. Laborategiko 

entseguetan, frogatu da UV-C erradiazioa eraginkorra dela patogeno 

ezberdinak — SAR-CoVa eta MERS-CoVa barne— desinfektatzeko. 

 



 

OMEk (Osasunaren Mundu Erakundea) eta CIEk (Nazioarteko Argiztapen 

Batzordea) ohartarazten digute  eskuak edota azalaren beste edozein atal 

desinfektatzeko UV-C lanparak erabiltzea arriskutsua dela, eta etxean ez 

erabiltzea gomendatzen dute. 

Ziurtatu da oxidazio fotokatalitikoa (PCO deritzona) airetik garraiatzen diren 

patogenoak deuseztatzen oso eraginkorra dela. Hala ere, prozedura horretan 

zehar sortu litezkeen hondakinak ekiditeko eran diseinatu eta instalatu beharko 

dira teknika hori erabiltzen duten tresnak. Halaber, kontuan hartu beharko da 

prozedura horretan UV-C lanparak erabiltzeak nahi gabe ozonoa sortu 

lezakeela. 

Bestalde, jakina da ionizazio bipolarra ere partikulak deuseztatzen eraginkorra 

dela. Baina, teknologia oso berria denez, ez dago pertsonen osasunean duen 

eraginaren gaineko dokumentaziorik edota ebidentzia zientifikorik. PCOarekin 

gertatzen den bezala, ionizazio bipolarrak ere ozono-hondakina sortu lezake.  



Oro har, gomendatzen da kontu handia izatea ozonoa sortu lezaketen 

ekipoekin, baita haien funtzio nagusiaren ondorioz beste azpiproduktu edo 

kutsatzaile batzuk sortu litzaketenekin ere.  

Ekipo guztien eraginkortasuna haiek ondo aukeratzean eta egoki 

dimentsionatzean datza; beraz, konpetentziadun tekniko batek egin beharko du 

lan hori. 

Horrez gain, beste teknologia batzuk ere ez dira baztertu behar, baldin eta 

eraginkorrak direla eta segurtasun-baldintzak betetzen dituztela frogatu bada. 

Espantsio zuzeneko klimatizazio-unitate terminal batzuk (split motakoak edo 

beste batzuk) ere badira. Eta, ekipo horiek izaten ohi dituzten iragazki arruntez 

gain, airea iragazi eta purifikatzeko sistema gehigarriak izaten dituzte, 

purifikatzaile eramangarriek erabiltzen dituzten sistemen antzekoak. 

 

 

Informazio gehigarria 

- Instalazioen mantentze-lanak 

Sistemen operazioa bezain garrantzitsuak dira mantentze-lanak —bai 

prebentziozkoa, baita zuzentzailea ere—, eta sistema hauetan egoki eta zuzen 

egin beharrekoak. 



Instalazio termikoen mantentze-lanak indarrean dagoen Eraikinetako Instalazio 

Termikoen Araudiaren IT3 Instrukzio Teknikoak arautzen ditu, Mantentze-lanak 

eta erabilpena deritzonak. 

 

 

 

 

 



12. GOM. Itxialdiaren ondoren berriz zabaldu aurretik, egin prebentziozko 

mantentze-lanak  

Itxi diren edo jarduera eten duten eraikin eta saltokietan, berriz zabaldu aurretik, 

klimatizazio-instalazioaren ikuskapen orokorra egitea gomendatzen da; hau da, 

sareta, difusore, iragazki eta trukatzaileen garbiketa egitea. 

Aireztapenari dagokionean, berriz, barne-airearen purgaketa egitea 

gomendatzen da, bai eraikinekoa, baita aireztapen sarekoa ere. Horretarako, 

nahikoa izango da aireztapen-sistema abiatzea barne-airearen 

berriztapenerako kopuru egokia ezarrita.  

 

  

13. GOM. Ez egin nahitaez hoditeriaren garbiketa 

Aipatutako gomendioei —kanpo-aire kantitatea handitu, birzirkulazioa kendu eta 

berreskuratzaile birakariak gelditu— kasu egin bazaie, airea sartzeko hoditeria-

sarean ez du zertan egon birusik —ezta haren garraiorik ere— aretoak kutsatu 



ahal izango dituenik. Beraz, ez da beharrezkoa hoditeria-sarearen garbiketa 

egitea, behintzat SARS-CoV-2a dela-eta. 

Hala ere, UNE 100012 arauak ezartzen dituen irizpideei jarraituz, ez da ahaztu 

behar hoditeria-sarearen ikuskapena egin behar dela denboraldian (urtean) 

behin. 

 

 

14. GOM. Ikuskatu eta garbitu airea garbitzeko iragazkiak  

Kolmatutako iragazkiek, edota karga-galera handia sortzen dutenek, 

unitateetatik pasatzen den airearen emaria txikitzen dute, eta hori aurretik 

aipatutako gomendioen kontra doa. Beraz, airea garbitzeko iragazkiak aldatzea 

gomendatzen da, eraikin bakoitzean lehendik finkatutako mantentze-lanen 

programan ezarrita zegoen moduan.  

Airea tratatzeko unitateetan araudiaren araberako iragazkiak eraginkorragoak 

diren beste batzuez ordezkatzeak aire emaria txikitu lezake, ekipoak duen 



haizagailua gai ez bada karga-galera handiago hori jasateko. Halakorik gertatuz 

gero, gomendatzen da iragazkiak ordezkatzeko orduan lehenagotik zeuden 

iragazkien eraginkortasun eta karga-galera berdintsua duten beste batzuk 

jartzea. Ekipoaren haizagailua gai bada karga-galera handiago hori jasateko, 

iragazkien eraginkortasuna handitzea gomendatzen da, betiere ekipoaren emari 

izendatua bermatuta. 

Kentzen diren iragazkiak era seguruan maneiatu eta tratatu behar dira. 

 

15. GOM. Ikuskatu eta garbitu bulkatze-unitatea eta atzera-bueltako 

unitatea  

Araudia betez, airea bulkatzeko eta atzera bueltatzeko unitateen ikuskapena 

eta garbiketa denboraldian (urtean) behin egin behar bada ere, klimatizagailuen 

mantentze-lanak indartzea gomendatzen da operazio hauetan: 

 ekipoak dituen unitate eta ataletan, baita juntura, ate eta erregistroetan 

ere, estankotasuna egiaztatzean 



 unitateen presio eta emari izendatuak egiaztatzean (lan-puntua) 

 ekipoak eta haien osagaiak (trukatzaileak, barneko azalera eta abar) 

garbitzean 

 

 

16. GOM. Handitu mantentzaileen babes-neurriak  

Aipatutako lan guztiak enpresa bakoitzak eta Osasun Ministerioak ezarrita 

dituzten segurtasun-neurrien arabera egin behar dira. 

Segurtasun pertsonalari dagokionean, egungo egoeran, lanik 

konplexuenetarikoa da iragazkiak aldatzea, kutsatuta egon bailitezke. Hori argi 

dago; beraz, arreta handia jarri beharko da lan hori egitean, eta, orain arte 

kontuan hartu beharreko babes neurriez gain, derrigorrezkoa izango da arnas-

babesa eta eskularruak ere erabiltzea. 

Iragazki zikinak maneiatzeko orduan, honela jokatu behar da: ekipoa itzalita 

egon behar da eta aldatutako materiala ondo zaindu beharko dugu; hau da, 



iragazkiak sartzeko erabilitako poltsak zigilatu egin beharko dira material-mota 

bakoitzari dagokion hondakin-zirkuituan sartu aurretik. 

 

- COVID-19 kasu baten susmoa izanez gero, garbitu instalazioak  

COVID-19 kasuren bat izanez gero, ekipoak garbitzeko gomendioak ezarri dira. 

17. GOM. Positibo baten aurrean zer egin 

Gomendatzen da kutsatutako pertsona egon den aretoa aireztatzea lau orduz 

gutxienez. Aretoa ahalik eta gehien aireztatuko da aireztapen behartua erabilita 

—eta aireztapen naturala ere bai, posible balitz—. Eta zeregin hori egina egon 

beharko da desinfektatze-lanak hasi baino bi ordu lehenago gutxienez. 

Aretoa desinfektatzeko eta garbitzeko protokoloan, gomendatzen da airea 

bulkatzeko eta atzera-bueltako saretak sartzea. Barne-unitateak (fan-coila, 

splita…) izanez gero, haien iragazkiak atera, garbitu eta desinfektatuko dira, eta 

barne-unitatea bera ere garbitu eta desinfektatuko da soluzio 

desinfektatzaileren bat zipriztinduz. 
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