1. A beszerzett eszközök listája és leltári számai
1 db Elsec 765C környezeti monitor
1 db páraszenzor kalibrálószett a készülékhez
1 db vegyszer a kalibrálószetthez
1 db Tortec TTK170S
1 db RS 0 black out Web Shade árnyékoló
rendszer 1100 x 2200 mm
6 db RS 0 black out Web Shade árnyékoló
rendszer 1000 x 1800 mm
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2. Az Elsec 765C környezeti monitor várható eredményessége
A hőmérséklet, a relatív légnedvesség és a látható fény, illetve UV sugárzás mérésével átfogó
képet kaphatunk a gyűjteményünk anyagát befolyásoló környezeti tényezők mértékéről és
ingadozásairól. Az Elsec 765C univerzális adatgyűjtővel mind a négy környezeti paramétert nagy
pontossággal mérhetjük, és a relatív páratartalmat mérő szenzort, a hozzá tartozó kalibráló szett
segítségével a restaurátorműhelyben kalibrálni is tudjuk. Ezen felül használhatjuk a remélhetőleg
később beszerzésre kerülő, többi páramérő szenzor méréseinek rendszeres ellenőrzésére is.

3. A Tortec TTK170S páramentesítő berendezés hasznosulása
A Tortec TTK170S készülék mobil, így szükség szerint bármely kiállító vagy raktározó
helyiségben tudjuk alkalmazni. Bár pályázatunk benyujtásakor a salétromos, erősen nedves falú alagsori
raktár légterének és falainak szárítására akartuk használni. A nagyjából 100 m2 alapterületű,
megközelítőleg három méteres belmagasságú helyiséget optimálisan tudná szárítani, mivel kifejezetten
alkalmas régi, nedvesedő falak szárítására. Ám az állományvédelmi szakfelügyelőnk tanácsára, inkább
a szintén párás, külső néprajzi raktárunkban hasznosítjuk, mivel az alagsor szárítása, valószinűleg csak
fokozná, az épület falainak nedvességáramlását.

4. A Web shade Fényvédő rolók várható hasznosulása
A nyílászárók elavultságuk miatt cserére szorulnak ezért nem az üvegfelületre felvihető fóliát
alkalmaztunk, hanem a rolós Web shade megoldást. A roló lényege, hogy az UV sugárzás elenyésző
részét engedi csak át, az Elsec 765C-vel mért eredmények szerint nullára csökkenthető a lebomlási
folyamatokat katalizáló UV sugárzás mennyisége. Emellett a nap meleget adó, infravörös sugarainak
nagy részét is visszaveri így jobban kontrollálhatóvá teszi az épületen belüli hőmérsékletet. Ezzel a
természetes forrású, műtárgyakra károsító hatású természetes sugárzás kiállítótérbe való jutását,
jelentősen csökkentettük. A műtárgy megvilágítás korszerűsítése után, gyakorlatilag minimalizálni
tudnánk a lebomlási folyamatokat gyorsító sugárzás jelenlétét. A múzeum ÉK-re néző ablakokkal
rendelkező kiállítótereiben kerültek felszerelésre a rolók, összesen hét darab, azokba a termekbe ahol
főként dokumentumok illetve a domán gyűjtemény textil-bőr tárgyakat mutatunk be.

