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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 3511/194 SZÁMÚ NKA PÁLYÁZATRÓL 

Páramentesítés a Trianon Múzeumban – állományvédelmi fejlesztésre és eszközbeszerzésre 

A Trianon Múzeum 2015. 09. 15-én három darab Trotec TTK 122 E típusú páramentesítőt 

vásárolt. Az eszközök a következő leltári számokon kerültek nyilvántartásba: TM – 00513, 

TM – 00514, TM – 00515. Erre a beszerzésre elsősorban az épület jellege miatt volt szükség, 

ugyanis a Múzeum kiállításai a XVIII. század végén épült Zichy kastélyban kaptak helyet. 

Ebből adódóan a nyílászárók elavultak, a kiállítás szerkezete miatt több ablakot beépítettek, a 

szellőztetés pedig nem biztosítható. A termekben fűtési lehetőség sincsen és a páratartalom 

folyamatosan magas. 

A beszerzett eszközöket a Trianon Múzeum három különböző termében helyeztük el, 

a Klebersberg Kunó elemi népiskola kiállításban, valamint a Vagonba zárt nemzet kiállítótér 

főtermében és altermében. A Trotec TTK 122 E típusú páramentesítőket kifejezetten ajánlják 

múzeumoknak, könyvtáraknak, levéltáraknak. A forrógázos leolvasztó technológiájuknak 

köszönhetően olyan fűtetlen helyiségekben is hatékonyak, mint amilyenek a Trianon 

Múzeumban is vannak. Az eszközök további előnyei, hogy használtuk nagyon egyszerű, 

digitális kijelzőjük segítségével könnyen beállíthatók, a páratartalom mellett a hőmérsékletet 

is mutatják. Gumikerekeik segítéségével mozgatásuk is egyszerű, a nagy 10 literes tartály 

miatt pedig nem szükséges azok gyakori ürítése. A nagy teljesítmény mellé egy 

energiatakarékos, csendes, esztétikus megjelenés is társul. 

 

 

Páramentesítő készülék a Klebersberg Kunó elemi népiskola kiállításban 

TM - 00513 
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Páramentesítő készülék a Vagonba zárt nemzet kiállítótér altermében 

TM - 00514 

 

 

Páramentesítő készülék a Vagonba zárt nemzet kiállítótér főtermében 

TM - 00515 

 

A páramentesítőket a megvásárlásuk óta folyamatosan használjuk a Trianon 

Múzeumban. Az eszközök valóban nagy hatékonysággal és kis üzemeltetési költséggel 

biztosítják a kiállítások állományának megőrzését. 





ZÁRÓ BESZÁMOLÓ A 3511/194 SZÁMÚ NKA PÁLYÁZATRÓL 

Páramentesítés a Trianon Múzeumban – állományvédelmi fejlesztésre és eszközbeszerzésre 

 

A Trianon Múzeumban 2015 szeptemberében megvalósított páramentesítő eszközbeszerzés 

leírását és azok fotóit a múzeum honlapján megjelenítettük és a szakmai beszámoló 

benyújtásától számított két évig annak ingyenes hozzáférhetőségét biztosítottuk. 

A leírás és a fotók a következő webcímen érhetők el:  

http://trianonmuzeum.hu/29-aktualis/247-ujabb-fejlesztes-a-muzeumban 

 

 

Várpalota, 2016. február 26. 
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