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Csurgó Város Önkormányzata 

Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény 

8840 Csurgó, Csokonai u. 24. 

Tel.: 06-82/900-017; 06-20/242-9977 

E-mail: muzeum@csurgo.hu 

 

 

Ikt. 001/2016. 

 

Szakmai beszámoló a 3511/03957 kódszámú,  

„Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének állományvédelmi fejlesztése és 

eszközbeszerzése” című NKA pályázat megvalósításáról 

 

Támogatott pályázat: Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének állományvédelmi 

fejlesztése és eszközbeszerzése 

Pályázati azonosító: 3511/03957 

Elnyert támogatás: 500.000 Ft 

 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2015. szeptember 01.- 2015. november 30. 

 

Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye a „vidéki muzeális intézmények 

állományvédelmi fejlesztésének támogatására” kiírt pályázat keretében mérőműszerek és 

levegőtisztító berendezések beszerzésére pályázott. Az elnyert támogatási összeget Csurgó 

Város Önkormányzat önrésszel kiegészítette, így az intézmény 3 db SA-200 típusú 

levegőtisztító készüléket és 8 db Lufft 5098.00 típusú légállapotmérő műszert vásárolt. 

 

Az épület felújítási, karbantartási hiányosságai, valamint nem megfelelő fűtés miatt 

megkezdődött a falak vizesedése. A földszinten lévő helyiségek fala több helyen sérült, sok 

esetben tégláig mállott a vakolat, a külső műanyag festékréteg miatt a nedvesség az épület 

belső része felé szivárgott. Ez, valamint a korábbi nem megfelelő tárolás miatt kezdődő 

penészfertőzés jelei jelentek meg a raktárakban tárolt gyűjteményi anyagon. A 

raktárhelyiségek felújítása, falazatának úgynevezett lélegző vakolattal való javítása, festése 

2015. őszén elkezdődött, ezzel a vizesedés oka fokozatosan megszüntetésre kerül, emellett a 

beszerzett levegőtisztító berendezések a helyiségek levegőjének tartós tisztításával segítik elő 

a megjelent penészfertőzés megszüntetését és a megfelelő műtárgykörnyezet fenntartását.  
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1. kép: A levegőtisztító gép elhelyezése az I. számú ideiglenes raktárban 

 

 

 

 

2. kép: A levegőtisztító gép elhelyezése az ellenőrzésre váró régi raktárban 
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3. kép: A levegőtisztító berendezés elhelyezése a bútorraktárban 

 

A levegőtisztító berendezés adatai: 

 

Gyártó és forgalmazó: SUP-AIR Kft. 1212 Budapest, József Attila u. 45. 

Sup-Air (SA) 200 típusú levegőtisztító készülék műszaki adatai: 

Elektronikus jellemzők: 230 V – 50 Hz – max. 0,4 A 

Tömeg: 20 kg 

Szélesség: 960 mm 

Magasság: 600 mm 

Mélység: 200 mm 

Hálózati tápfeszültség: 230 V 

Teljesítmény felvétel max. 30 W 

Levegőszállítás és tisztítás: 200-250 m3/h 

Szűrési hatásfoka porra: >80% 

 



4 

 

Sup-Air (SA) 200 típusú levegőtisztító készülék műszaki leírása: 

A légtisztító berendezés a levegőt áramló mozgásba hozza, amely áthalad a 

berendezésen. Eközben az aeroszol és por részecskéket, a légszennyező molekulákat 

elektromos töltéssel látja el, ezeket a részecskéket elektromos térben felgyorsítja, majd gyűjtő 

elektródákon leválasztja. Ezzel a folyamattal a levegőben lévő szennyező anyagokat a 

berendezés magába gyűjti. 

 

Az eszközök 2015. októberében lettek elhelyezve 3 raktárhelyiségben. A beüzemelés 

utáni napokban mérőműszerek nélkül is érezhetően tisztább, pormentesebb levegő volt az 

adott helyiségekben.  

 

A pályázati forrást kiegészítve a Gyűjtemény emellett 8 db Lufft 5098.00 típusú 

légállapotmérő műszert vásárolt. Így a meglévő thermo-hygrométereket kiegészítve elegendő 

darabszámú műszer áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy minden kiállítóteremben és 

raktárhelyiségben folyamatosan mérhető és ellenőrizhető legyen a hőmérséklet és a 

páratartalom. 
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4. – 9. kép: A légállapotmérő műszerek elhelyezése a raktárakban és a kiállítótermekben 

 

 

A légállapotmérő műszerek adatai: 

 

Gyártó: G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH 

Forgalmazó: Stafair Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u.13. 

 

Típus: 5098.00 

Szerkezet: szürke festett acélház, szürke műanyag frontfelület, gyűrű, piros mutató 

Méret: 115 mm, ø150 mm 

Súly: 260 g 

Relatív páratartalom 

Működés: Durotherm 

Mérési tartomány: 0 - 100 % RH 

Pontosság: ±3% (30-95%) RH 

Hőmérséklet 

Mérés: kétfémes 

Mérési tartomány: -10- 50 °C 

Pontosság: ±1°C (0-40°C) 

 

A Gyűjtemény az elmúlt évek során a Városi Könyvtár működési részegységeként működött. 

2016. január 1-től szétvált a két intézmény, Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye Csurgó 

Város Önkormányzata kihelyezett szakfeladataként működik tovább. Az átadás-átvétel 

jelenleg is folyamatban van, a működés módosulása miatt új eszközleltárt kell készíteni,  

http://archive-hu.com/page/390492/2012-10-08/http:/www.lufft.de
http://archive-hu.com/page/390492/2012-10-08/http:/www.stafair.hu





