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EKT HE 2019 berria indarrean sartu zenetik, energia-eraginkortasuna

proiektuen alderdirik garrantzitsuenetako bat da, bai eraikuntza berriaren

arloan bai birgaikuntzaren arloan.

Isolamendu-eskakizunak ugaritu direnez, inguratzailea behar bezala

diseinatzeak (zubi termikoen karakterizazioa eta tratamendua hobetuz)

berebiziko garrantzia hartu du eraikinen funtzionamendu egokia

bermatzeko, patologiak saihesteko eta erabiltzaileen artean erosotasun

arazoak ez sorrarazteko.

Eraikinak birgaitzearen kasuan, zubi termikoak behar bezala diseinatzeak

garrantzi are handiagoa hartzen du, kasu askotan ezinezkoa izaten baita

isolamendu-estrategia eraginkorrak planteatzea, obra berriko eraikinetan

planteatu daitezkeen bezala.

Ikastaro honen bidez, profesionalak prestatu egin nahi dira, proiektu-

tipologia bakoitzera egokitutako zubi termikoak diseinatzeko gai izan

daitezen, hala eginez gero errazagoa baita araudiaren eraginkortasun

energetikoaren maila lortzea eta erabiltzaileen barne-giroaren kalitatea

hobetzea.

Helburuak

Sarrera

Ikastaroa: Zubi Termikoak Birgaikuntzan 

eta Eraikuntza Berrian

Nori zuzendua:

Eraginkortasun energetiko handiko materialen arloan beren prestakuntza

profesionala hobetzeko interesa duten aparejadore eta arkitekto teknikoei

zuzenduta dago. Ez da aldez aurreko ezagutzarik behar eraikuntzako zubi

termikoen diseinuari buruz.



Aurrez aurrekoa eta online.

Ikastaroa egin ahal izateko beharrezkoa da ordenagailu pertsonala izatea

Windows sistema eragilearekin.

Ikastaroan zehar, beharrezko ikasmateriala banatuko da.

Era berean, aldez aurretik emango dira programa behar bezala instalatzeko

behar diren fitxategiak.

Materiala

Formatua

Ikastaroa: Zubi Termikoak Birgaikuntzan 

eta Eraikuntza Berrian

Programa

Ikastaroa lau orduko 2 saiotan egingo da, arratsaldeko ordutegian, eta 

guztira 6 ordu iraungo du.

1. JARDUNALDIA.- Uztailak 11, astelehena (3h)

ZUBI TERMIKOEN KALKULU AURRERATURAKO SARRERA

Zubi termikoak kalkulatzeko ikastarorako sarrera.

Zubi termikoen kalkulurako sarrera.

Zubi termikoen oinarri fisikoak eta simulazio energetikoa.

Erosotasun termikoaren oinarriak.

Zubi termikoak Eraikuntzaren Kode Teknikoan.

2. JARDUNALDIA.- Uztailak 13, asteazkena (3h)

ZUBI TERMIKOEN KALKULUA THERM-EKIN EGITEA

THERM simulazio-programaren oinarriak.

Ariketak (1). THERM-ekin transmitantziak kalkulatzea.

Ariketak (2). THERM-ekin transmitantziak kalkulatzea.



UZTAILEKO EGUTEGIA

Uztailak 13, astelehena eta asteazkena - 17:00-20:00h (penintsulako 

ordua).

Ez-Elkargokideak: 75 €

Elkargokideak (AATEIEO): 40 €

6 irakastordu.

IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ

Aurrez aurrekoa edo bideokonferentzia bidez online zuzenean. 

Saioen grabaziorik ezin da eskuratu, justifikaturiko edo 

salbuetsitako kasuetan izan ezik.
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Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aurretiaz izena ematea uztailaren 

6a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordua).
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