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Català 

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FRED 
INDUSTRIAL 

El curs de Muntatge i instal·lació de fred industrial de 45 hores et donarà 
coneixements teòrics i pràctics de d’instal·lació i manteniment dels aparells de 
la instal·lació de fred. 

Objectius generals del curs  

 Muntar i mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i industrial. 
 Realitzar instal·lacions de refrigeració. 
 Posar al punt els equips a partir de plànols, esquemes i especificacions 

tècniques, observant les instruccions tècniques dels reglaments 
d'aplicació, en condicions de qualitat i seguretat establertes. 

 Realitzar operacions de manteniment de les instal·lacions de fred per 
conservar o restaurar el correcte funcionament i òptim rendiment 
energètic. 

 Programar els equips (autòmats i elements de control) de les 
instal·lacions. frigorífiques, a partir de les condicions de funcionament 
establertes, optimant la seva utilització. 

Contingut general del curs 

Organització d'un pla de prevenció 

 Principis bàsics de refrigeració 
 Descripció dels refrigerants 
 Real Decret 795/2010  

Manteniment dels aparells 

 Compressors 
 Evaporadors 
 Termòstats 
 Detecció d’avaries i la seva reparació 

Verificació de l'estat dels elements motors 

 Comprovació del funcionament   
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Castel là 

MONTAJE E INSTALACIÓN DE FRÍO 
INDUSTRIAL 

El curso de Montaje e instalación de frío industrial de 45 horas te dará 
conocimientos teóricos y prácticos de instalación y mantenimiento de los 
aparatos de la instalación de frío. 

Objetivos generales del curso 

 Montar y mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
 Realizar instalaciones de refrigeración. 
 Poner en su punto los equipos a partir de planos, esquemas y 

especificaciones técnicas, observando las instrucciones técnicas de los 
reglamentos de aplicación, en condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 Realizar operaciones de mantenimiento de las instalaciones de frío para 
conservar o restaurar su correcto funcionamiento y óptimo rendimiento 
energético. 

 Programar los equipos (autómatas y elementos de control) de las 
instalaciones. frigoríficas, a partir de las condiciones de funcionamiento 
establecidas, optimizando su utilización. 

Contenido general del curso 

Organización de un plan de prevención 

 Principios básicos de refrigeración 
 Descripción de los refrigerantes 
 Real Decreto 795/2010  

Mantenimiento de los aparatos 

 Compresores 
 Evaporadores 
 Termostatos 
 Detección de averías y su reparación 

Verificación del estado de los elementos motores 

 Comprobación del funcionamiento 


