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Szakmai beszámo|ó

a 2015. évi 35l l/03954 azonosító számú NKA pályázat
megva|ósu|ásáról

A Dózsa György Múvelődési otthon és Múzeumi Kiállítóhely (2117 Isaszeg. Dózsa Gy. u.

2.), mirrt unyui,iie'-eny az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely (2117 Isaszeg, Madách ]mre u 15.

.' j to'e.aát.i muzeális tagintézÁénye (Múködési engedély száma: Mk.62001200,.9) részere

nyí;tott be pá|yázaÍoÍ 2015. május l 8-án az NKA 
. 
Közgyűjtemények Kollégiumához

(,AJíomany,,eáe1em, eszközbesze rzés) az a|ább|cé1 megvalósítása érdekében.

Nver1es pályázati proiekt címe:

Műtárg,,környezete|lenőrzésétszolgátómérőeszközökésmobi|páramentesítő
berendezés beszerzésére

n'{a

A közel féi évszázada, a jelenlegi épületben 34 éve folyamatosan miiködő isaszegi

Falumúzeum munkatársa, iontos 
_prioiitásának 

tekinti' a nregelőző műtárgyvédelem

alkalmazását munkája során. A mu)e/tlis inlézményre bízott kulturális javak hosszú távú

megőrzése érdekében, kiemelt lrelyet foglal el' a műtárgykömyezet monitorozása. .F'r, 
a

ieláat, csak is a mai kornak megfelelő korszerű eszközök és berendezések alkalmazásával

valósítiató meg. Fontos, hogy ai esetlegesen mért magas paraméterek esetében, pI. relatív

páratarlalom, a sztikséges beavatkozások, minél előbb megtörténjenek.

A Nenrzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatán az anyaintézmény

(Dózsa György Művelődési otthon és Múzeumi Kiállílóhely) 300.000'-Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesült.



A pályázati kiírásnak és a pá|yázaÍi célnak megfelelően, a támogatásból megvásárlásra kerül1

l db Trotec TTK 120E mobil páramentesítő (szárító) késziilék. az állandó kiállítás. időszaki
kiállítótér, illetve a gyírjtemény- és átmeneti raktárak sztikség szerinti páratartalom
csökkentésére. Segítségével az optimális ér1éken tar1ható a műtárgyalkotó anyagok RH
ér1ékei. Ezáltal elkerülhető a nenr megfelelő légnedvesség okozta károsodás egyes
műtárgyakon. mint pl. biológiai kártevők elszaporodása (gombák, baktériumok)' a viz
felvétele során keletkezett deformáció. hullámosodás, görbülés (|a, papír, bőr tárgyakon)' de a

rr-ragas RH elősegíti a fémek korrózióját is.

A berendezés a hasznáIat során. a beállított éftéket elérve, automatikusan lekapcsol. készenléti
helyzetbe áll' majd ha a párlartalom ismételten rneghaladja a beállított értéket' akkor újra
bekapcsol. Hatalmas vízgyiijtő tartálya a hosszú távú, folyamatos munkavégzést segíti. A
német gyártmrinyú készü|ék, esztétikus, múzeumi kömyezetbe illő, könnyen szállítható, akár
egy ember is biztonságosan tudja mozgatni' ami rrálunk fő szempont volt. A MúZeuni
Állományvédelmi Bizottság és a rlegvei állományvédelmi Í-elelős iavaslata alapián. a velük
töftént egveZtetéS SZerint 1öftént a beSZerZés. A TROTEC készüléket a megvásárlást követően
előszcir az időszaki kiállitótérben' jelenleg az átmeneti raktárban használ.juk, mivel ott

váratlanul megemelkedett a páratartalom (60%RH). ahol jobbára szervetlen eredetű fém
tárgyakat raktározunk, ezért indokolt volt a lrasználat. A berendezés fokozatos
működtetésével, csökkenteni tudtuk a légnedvességet a megengedett határéfték közelébe.
Beszerzési ér1éke. bruttó 204.000.-Ft.

Trotec TTK l20E |eltári száma: 3452

TA-140 hőmérsék|et és páratartalom mérő-adatgYűitő készü|ék (1 db).
va|amint a hozzá va|ó kü|ső vezeték né|kü|i. hőmérsék|et és páratarta|om

érzéke|ők (5 db)

r- i\ Sl rlSS
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.}elen pályazaton az Abakó Méréstechnika Kft. által forgalmazott TA 140 típrrsú német

gyár1mányú méróműszert vásároltuk meg, a pályázati kiírásnak nregfelelően a

műtárgykörnyezeti adatok mérésére. A közporiti egység 50.000 adat tárolásríra alkalmas, PC
kompatibilis, USB Stick segítségével az érzékelőkről - vezeték nélkül - könnyedérr
áttölthetők a mérési adatok a Számítógépre. A hozzáadott szoftver (Klimalogg Pro V1.3.0.)
révén az adatok könnyedén rendszerezhetók, kiértékelhetők (grafikusan is), leolvashatók'
Folttos szempont volt' hogy egy központi egységre több külső érzékelőt is tudjunk
csatlakoztatni. A mérések és az adatgyújtés folyamatos legyen, rádiófrekvenciás
j eltovábbítáSsal kommunikáljanak egymással az érzékelők. A mérő eszközcik nagy segítséget

nyújtanak, a szinte egyszemélyessé vált intézmény rnindennapos műtárgykörnyezeti
paramétereinek mérésében. Távollét esetén (szabadság, betegség, stb') is biztosított a
folyamatos mérés és adatrögzítés. Télen' rossz idő esetén. ill. bármikor a központi épületből
ellenőrizlietőek a külső raktárak (gyűjtemény és átmeneti) mérési adatai. A központi egységre
összesen 8 db külső vezeték nélküli érzékelő csatlakozatható. Jelen pályázatból 5 db külső
érzékelőt vásároltunk, a közporrti egység me1lé, ezáltal a további bővítés lelietséges.

NKA Szakmai beszámo|ó Ké5zítette: 5zmoIicza József lsaszeg, 2016. február 1'



TA 140 központi egysóg műszaki adatai:

Hőrnérséklet:
Mórési tanonrány:
MéréSi pontosság:

Párataftalom:
Mérési tartomány: |%o - 99oÁ
Pontosság: +/- 3% R]'I (35-75% RH kcizött)
Beállítható mintavételezési idő

TA.l40 mérő és adatevűitő |e|tári száma:3472

0. +50 C0 0.1 C0 kijelzéssel
+/- 1 Co

5L.r.

:_,-,,

^ 
l,]ozzáadott s7oftvcrrcl graIikusan is

kiéÍtékelhc1iik aZ adalok.
Klirnal-ogg Pro V 1.3.I (2010-20!'1)

Külső vezeték nélküli érzékelők TA l40 mérő-adatgyűjtőhöz
Hatótávolsága: l00 m

Jelen pályázaton a kÓzponti egységhez, nrelyet az állandó kiállításban helyeztünk el. 5 db

külső érzéke1őt is vásároltunk. A mérőeszközök elhelyezése az alábbi:
l. Időszaki kiállítótér
2. Gyűjteményraktár
3. Átmeneti raktár
4. Adattár
5. Raktárkonténer

A külső hőmérséklet/páratartalom érzékelők műszaki adatai:

Hőmérséklet:
Mérési tartomáLrry: -40C0 - +60C0

Pontosság: 1 C0

Párataftalom:
Mérési tartomány: 0 - 99% RH
Pontosság: +| 3% RH

A külső vezeték nélküli érzékelők alkalmazásával a mérések rendszeressé váltak, bármikor
ellenőrizhetők, az adatok számítógépre tölthetők. A központi egységen keresztül aZ adott

külső érzékelők ID kódjának segítségével, pontosan lehívhatók a nrért paraméterek. A
megengedett éftéktő| eltérő nrórés esetén (hőmérséklet. légnedvesség). gyorsabbá válik a

beavatkozás. A PC szoÍiveren az lD kódokat átírhatjuk, a mérési helyszinek nevével is.

A |entebb említet1 mobil páramentesítő berendezés is az új mérőeszközcjk alkalmazásárrak
köszönhetően került,'bevetésre.', az átmeneti raktárban.

Jelen pályázat előtt. hagyományos hőmérőt, és régi típusú digitális hőmérséklct és

páratartalom rnérot lrasználtunk, utóbbiból 2 darabbal rendelkeztiink, dc az is e|múlt nrár l0
éves. Beszerzési ér1éke. bruttó l07. 645.-Irt

Vezeték nélkü|i kü|ső érzéke|ők leltári száma: 3473
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Fotók 1.:

"[.rotec TTK l20E páranrentesító - kicsorlagolás utáni áIIapot

Trotec l l K l 20E kezelót.e|ül'.'te

A páramentesítő berendezés használat köZben aZ
áIIandó kiálIításban
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Fotók 2.

TA- |'10 köZponti egység és a külső étzéke|ók, .jobb oldalt
előt. a MÁB.tól a.iándékba kapott oPL]S l0 THI mérón]űszer
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TA l.|0 hőmérsékIct és páratartaIom mérő

és adatgyűjtő

Vczctók nélkiiIi kÍilső érZékelő'
gyűjtemény raktárban

vezeték né|küli kü|ső érZékelő'
idószaki kiállító tcrem egyik

üyesvitrin iében
vez€ték nélkü|i érzék€|ő áz Adattári

heIyi\égben
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Ezúton kösz<injük meg az NKA Közgyűjtenrények Kollégiumának pályáZati tálogatását,
mellyel rnegvalósulhatott az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely (2l17 Isaszeg, Madách Imre u.

1 5.) műtárgykömyezeti adatok mérésére szolgá1ó eszközök beszerzése.

Kü|ön megköszönöm a Múzeumi Ál|ományvedeImi Bizottságnak (MAB l aZ ajándékba kcporr

1 db OPUS l0 THI típusi hórnérséklet és paratar1alom rnérő és adatgyűjtő (120.000

adattárolás) készüléket' melyet az Isaszegi I1. Rákóczi Ferenc Kör (1906) restaurált zászlő

speciális vitrinjében helyeztünk el.

Hosszú távon a korszerű méróeszközök. berendezés alkalmazása, jelentós segítséget nyújt a

múzeum munkatarsának, a gyűjteménykezelés, és a megelőző műtárgyvédelem területén.

Jelen beszámoló nrásodpéldánya a Falunrúzeum honlapjan (http://muzeum.isaszeg.hu) és az

NKA szerzodésében foglaltaknak megfelelően' a Flungaricana Közgyűjteményi PorláIra is

e1helyezésre. feltö1tésre került (lrttp://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolo-Í.eltoltese/) !

I.saszeg, 201 6. február 01 .0 n" .ár
\; Qtr-., \a
Szmo1icza József
gyűjteménykezeló

Zóradék:

Ezúton igazolom, hogy a kapott pá|yázati támogatás

megfele1ően került felhasználáSra.

Isaszeg, 2016. február 01 .

összege az előírtaknak és a célnak

Eva

ili<a
,.i

Verseczk-yné Sziki
igazgatő

NKA Sza kma i beszámo|ó Készítette: SzmoIicza József Isaszeg, 2016. február 1'



2000 Szentendre Kossulh Lajos ulca 5.

Postacimr 2001 Szentendre, Pl. 49.

|gazgatóság: 2000 szenlendíe' Fó tér 2 5'
Tei.:+36 20 779 66 57
E rnai|: titkarsag@ÍemlzhU
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Nemzeti Ku|turá|is AIa pp rogra m
Közgyűjteményi KoIlégium

Az Isaszegi Múzeumi Kiá||ítóheIy
pá|yázati támogatása feIhaszná |ásá na k értéke|ése

Intézményúk, a Vo|t Isaszegi HeIytörténeti Gyűjtemény, je|enIeg MÚzeumi Kiá||ítóhe|y

foIvamatosan, köVetkezete5en törekszik arra, hoBy a műtárgyvédeIem terÜ|etén e|őre|épéseket

tegye nek.
A muzeá|is intézmény pályázati támogatási kéreIme 563.000 Ft Volt.

Az elnvert 300.000 Ft-on e|őzetes egyeztetés után

1 db Trotec TTK 120 E ipari párát|anító berendezést (br. 204.000 Ft)

1 db TA-140 típusú hőmérsék|et és páratarta|om mérő készÜ|éket vásáro|tak

5 db hőmérsék|et/pá rata rta |om _ kü|ső vezeték nélkÜli _ érzékeIőVe| (br. 107'645 Ft)

A mobiI párát|anítót az á||andó kiá||ításban he|yezték el, de szükség szerint a raktárban i5

működtetnék az esős időszakban megemeIkedő páratartaIom ellensú|yozására.

Mérőműszer egységeinek eIheIyezése:

1. Kozponti e8ysé8 _TA-140 _ á||andó kiá||ítás

2. E|őtér - ideig|enes kiállító tér
3. Gyűjteményi ra ktá r

4. Átmeneti raktár
5' Adattá r

6' ra ktár konténer

A MÁB á|taI ajándékba kapott oPUS 10 |ntern' hőmérsék|et és páratarta|om érték
adatgyűjtőt a restaurá|t,,Isaszegi ||. Rákóczi Ferenc Kor (1906.) zász|ó', speciá|is vitrinjében tervezik

elhelyezn i.

A KiállítóheIy egy gyűjteménykezelő szakalkaImazottaI rendelkezik, aki eddig is figyeIemmeI

kí5érte, ana|óg készü|ékekkeI mérte, regisztrá|ta a kiállításban és raktárakban a műtá rgykörnyezeti

adatokat, minden egyéb munkája mellett.

Indoko|t Vo|t egy korszerű múzeumi mérési rendszer kia|akítása, hogy az adatok fo|yamatos rögzÍtése

megtörténjen akkor is, amikor a gyűjteménykeze|ő távol van (p|. szabadság, bete8ség, stb.)

A megpá|yázott mérési rendszer segítségével e||enőrizhetőbbé, folyamato5sá, tároIhatóvá

vá|nának a kiál|ítóterek és a raktárak hőmérsék|eti és páratartaImi értékeinek mérési adatai, a

pá ra mentesítőVeI szükség esetén be tud,ják á||ítani a kiá||ítótér és raktárak opt!má|is páratartaImát.

Szentendre, 2015. december 5.

M. Lukács Kata Iin

megyei ál|ományvédeImi feIelős

lüÚZEU|V :]']L|i l Ll']L]iiI l


