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0 Sarrera 

Dokumentu honek gas fluoratuak manipulatzeko baimena duten profesionalei buruzko 

kontsultak egingo dituzten pertsonen edo enpresen gidari izatea du helburu.  
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1 Gas fluoratuak manipulatzeko baimena duten langileei buruzko 

kontsulta publikoa 

Sailaren atarian eman eta ikus daitekeen kontsulta berriak azken erabiltzailearentzako 

balidatze-tresna izan nahi du. Horri esker, balidatu ahal izango du, adibidez, zerbitzu bat 

kontratatzeko kontsultatuko den profesionalak Industria Sailaren egiaztapena jaso duela 

dagokion atalean.  

Gas fluoratuak manipulatzeko baimena duten langileak dira Industria Sailaren gaikuntza lortu 

duten teknikariak, honako kategorietako batean: 

 

Fluordun gasak 

1. Fluordun gasak maneiatzeko agiridun profesionalak 

1. Fluordun gasak maneiatzeko agiridun profesionalak 

Kontsulta honen emaitza da hurrengo kategorietan gaituta dauden persona 

fisikoen zerrenda: 

 

- GF1 FLUORDUN HOZGARRIEN EDOZEIN KOPURUA DUTEN HOZKAILU-
SISTEMEN MANEIATZAILEA 

- GF2 FLUORDUN HOZGARRIEN KOPURUA 3 KG BAINO TXIKIAGOA DUTEN 
HOZKAILU-SISTEMEN MANEIATZAILEA   

- GF2E MERKANTZIEN HOTZEKO GARRAIOAN FLUORDUN HOZGARRIEN KOPURUA 
3 KG BAINO TXIKIAGOA DUTEN HOZKAILU-SISTEMEKIN DIHARDUEN 
EKIPOEN MANIPULATZAILEA, 

- GF3 FLUORDUN GASA ERABILTZEN DUTEN IBILGAILUEN KLIMATIZAZIO 
EKIPOEN MANIPULATZAILEA 

- GF4 FLUORDUN GASAK DITUZTEN SUTEEN AURKAKO SISTEMEN EDO 
ITZALGAILUEN MANIPULATZAILEA 

- GF5 FLUORDUN GASETAN OINARRITURIK DAUDEN DISOLBATZAILEEN ETA 
HORIEK ERABILTZEN DUTEN EKIPOEN MANIPULATZAILEA 

- GF6 GOI TENTSIOKO KONMUTAZIO EKIPOETAN DAGOEN SUFRE 
HEXAFLUORUROKO (SF6) BERRESKURATZAILEA 

 

 

Sailaren ataritik gas fluoratuak manipulatzeko baimena duten langileen kontsultara sartzeko, 

honako pauso hauei jarraitu behar zaie: 
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«Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturak» aukeraren gainean sakatuz: 
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«Industria» aukeraren gainean sakatuz: 
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«Industria-segurtasuna» menua zabaltzean, «Fluordun gasak» sarrera berria gehitu da, eta 

horren bidez, gas fluoratuak manipulatzeko baimena duten langileak kontsultatzeko orrialdera 

sartzea dago. 

Kontsulta azken erabiltzailearentzako balidatze-tresna bat da, eta hari esker, balidatu ahal 

izango du, adibidez, zerbitzu bat kontratatzeko kontsultatuko den langileak Industria Sailaren 

gaikuntza duela dagokion kategorian. 

Honakoa da kontsultak emandako iragazkia, eta bertan, gutxienez, kategoria bat adierazi behar 

da, kontsultatu beharreko profesionalak kategoria horretako gaikuntza baduela balidatzeko: 

 

 

 

Kontsulta egin eta gero, emaitzak ageriko dira, alegia, bilaketa-irizpideak betetzen dituzten 

langileak: 
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