
szakmai beszámoló
A Soproni Evangélikus Levéltár gffiteményének védelmét szolgáIő eszközök

b e szerzés ére b enyúj tott p áIy ázatr őI

(P áIy azati azonosít ő : 3 5 0 5 l 0297 4)

A páIyénatot 189.000 Ft értékben levéltari dobozok, valamint hŐ-és paratartalom

mérésére szoIgáIő eszközök beszerzésére nyertiik.
1. A 150 kis méretti és 50 nagy méretű savmentes levéltari doboz 2aI5

novemberében érkezett meg levéltárunkba. Azúj dobozoknak köszönhetően elvégezhettrkaz

azőtabeérkezett teljes vadosfai iratanyag rendezését, valamint több, a Soproni Evangélikus

Egybázmegye terüietén lévő gyülekezetnek tehettiink ígéretet iratanyaguk befogadásara és

szakszerű, rendszerezett tarolásara, A dobozok összesen 129414 Ft-ba kerültek.

2, A harom TFA Hygrologger hő- és pfuatarta|om mérő állomást a levéItárí

raktarakban helyeái.ik üzembe, ahol az eszközök 4 óranként mérik az iratanyag számára

meghatározó jelentőségű adatokat. Hetente egyszer a mért eredményeket egy számítőgéPbe

összesítve tökéletesen nyomon követhető a helyiségekben mért körülmények váItozá§a. A
szabályozható frítőrendszer mellett párásítő és práramentesítő készülékkel is rendelkeziink, ÍgY

ha a mért eredményeink állomanlvédelmi szempontok szerint esetleg nem lennének

kielégítőek, korrigálni tudjuk a hőmérsékletet és apáttatartalmat is. A 3 db TFA Hygrologger

összesen 59970 Ft_ba került, a levéltar technikai eszközöket tarlalmaző leltaúba 14., 15. és

16. sorszámmal kerültek be.

A fenti fejlesztéseinkhez nyújtott pályáaati hálásan köszönjük!

Sopron, 2015.január 5.
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1. Levéltári dobozok

2. 3 db TFA Hygrologger
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