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Sorszám Megnevezés Darab-

szám 

Leltári szám 

1 LED 230V GU10 7,0W Kanlux-22210 50 db # 

2 LED 12V GU5,3 7W 480 lm Dabler/13-

161700 

40 db # 

3 Led 230V E14 4W Gyer.Vil. Cog Dabler/13-

1401400 

40 db # 



 

# A számla költségként elszámolva, a vásárolt termékek fogyóeszközként kiadva. 

 

 

 

Fotódokumentáció 

A Babits Mihály Emlékház műtárgyak védelmét szolgáló állományvédelmi fejlesztéséhez a 

3511/03924 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatásához és a 

szakmai beszámolóhoz. 

 

4 Tápegység LED szalag 50W Dabler/30-

3361240/05-030/50 

8 db # 

5 Llumar SCL SR PS 4 víztiszta UV fólia 25 m
2 

# 









 



 

A régi hagyományos világítás 

 



 

Az új hidegfényű műtárgybarát LED izzó fényforrások 















Szakmai Beszámoló

Babits Mihály Emlékh:áz állományvéde|mi fej lesztése

Az elmúlt ér,tizedben mind a kiállítást, mind az épületet különböző pá|yázati fonásokból
sikerült megújítanunk, a meglévő fejlesztésekhez jo| igazodik a jelenlegi állományvédelmi
pa|ytuarmellyel sikerült lecserélnünk az elavult világítási eszközeinket valamint megoldottuk
a kiállítóterek hő és UV védelmét.

Műtárgybarát LED fenyforrások elhelyezése :

Babits-ház ftlldszint, enteriőrök

Babits-ház emelet, enteriőrök, tablók, tárlók + interaktív fog|a|koztatő tér

- á|ta|ános megvilágítás 50 db. LED 230v GU10 7W
- tablók, vitrinek megvilágítása 40 db. Led 12V GU5'3 7W
- enteriorök csillárvi|ásitása4O db. LED 230V E14 4W

A 8 db. tápegység a GU5,3-as LED fényforrásokhoz kellett' mivel a nagyteljesítményű
halogén izzők lecserélése miatt teljesítménycsökkenés lépett fel, igy a csökkentett

teljesítményfelvételhez kisebb kimeneteli teljesítménytitápegységeket kellett alka|mazni.

A világítástervezéshez villamos szakember segítségét kértük, a kiválasztott fenyforrásokat
kipróbálásuk után válasáottuk ki. Az enteriőrök látványának figyelembevételénél fontos

szempont volt a minél magasabb színvisszaadás elérése Led-es megvilágítás esetén.

Hő- és UV-sugárzást egyikfajta fenyforrás sem bocsát ki.

Az üzemeltetés során a korábbi világítási rendszerhez képest jelentős energia- és

költségmegtakarítás j elentkezett.

B i ztonsági UV -fó lia felhelyezés e nyí|ászárók üve gfelületeire :

Babits-ház ftjldszint, enteriőrök, emeleti kiállítás és interaktív foglalkoztatő tér.

Minden külvilággal érintkező üvegfelület UV-védelmet kapott. osszesen 25 m2.

Fólia típusa: Llumar SCL SR PS4 99'9 0Á UV-mentes,viztiszta.

Az üvegfelületekre felhelyezett UV fényvédő fóliával elérttik a kiállítási környezet külső'
különbözőtípusú káro s feny szennyezésektől való mentessé gét.

Beszerzésre kerülő eszkiizállomány műszaki leírása

UV- és ho kibocsátás-mentes, nem melegedő LED fényforrások

- 50 db.,LED 230V,GUl0,7,0W, A*,3200K,500Lm, Ra:80,600



- 4Odb.,LED l2V, GU5,3,7W,1*, 3O0OK, 480Lm, Ra:85, 350

- 4}db.,LED 230V,814, 4W,l*, 3ZOOK 320Lm,Ra:80, 1800

. 8 db., Tápegység 50W

25rt]víztiszta,átJátszőI'JV-szÍi.rősbiztonsagifólia

- Típus: sCL SR Ps4, ST%:84 - Napenergia áteresáés, SR%:9 _ napenergia

visszaverés , SAYo:,| _ Napenergia elnyelés, YLTYo:89 _ Lőthatő fény áúeresztéso

WTo/o:99,9 - ultraviola szíirés, TSER%:I4 _ teljes napenergia visszaverés, MIC:175

- foliavastagság mikronban megadva

Kelt Szeksz áÍd" 20|6.01.26.



A megyei állományvédelmi felelős értékelése a megvalósult fejlesztésről

A műtárgyvédelmi alapelvek szerint a kiállításban a SZerVes alapú műtargyak környezetében

az UY sugárzás teljes kiküszöbölése, a fény- és hő viszonyok megfelelő beállítása,

kontrollálhatősága, a fényerősség minimalizálása volt az egyik legfontosabb tényező.
Szükségessé vált minimálisra csökkenteni az UV sugarzás mértékét. Ezért egyrészt a
hatékonyabb fény- és UV-védelem érdekében az ablakokra fenyvédő foliát helyeáünk, ezze|

anyári hónapokban mérsékelhetők a kiugró hőmérsékleti értékek is.

- UV fólia előnyei: Nyáron kizár1a a hőséget, télen bent tart1a a meleget. A fólia
cca.99%o-os UV szllrő réteggel rendelkezik, igy a mögötte tartózkodó berendezések,

tárgyak nincsenek kitéve a nap káros UV-A, UV-B sugarzásainak.

- Megszűnnek a tükröződések és káprázások.
- Az üvegfelületek UV-fo|iáaása lassítja, mind a berendezési mind a kiállítási tárgyak

fakulását, öregedését' valamint a fotoemissziós folyamatok karosító hatásait.

- A biztonsági foliák megoldást biztosítanak, mint biztonságtechnikai mind pedig

vagyonvédelmi problémákra. A 0,1mm-0,175mm vastagságú biztonsági fóliak azl|;.[SZ

EN 12600-as szabványban megfoga|mazott szilánkvédelmi követelményeket teljesítik,
de hatásos betörés késleltetési tulajdonságuk is van.

Energetikai szempontból is a LED világítási rendszerre való áttérés szükségességétigazo|ta,
hogy hő-kibocsátása igen csekély, fogyasztása pedig rendkívül kedvező.

- LED fényfonások előnyei: Jobb hatásfok, költséghatékony üzemeltetés, hosszú
élettartam.

- A hotermelése minimális, ezért fe|haszná|Ilató olyan helyeken is, ahol a melegedés

veszélyforrás lehet, műtárgyakranézve zarttár\őkban túlmelegedés elkerülése miatt.

- Fényspektruma keskeny, nem taÍtozik bele sem az UV, sem az infravórös tartomány,

ezért nem károsítja atárgyak anyagát, szinét. Kiállításokban ideális megoldás.

- LED esetében alacsony, vagy egyáltalán nincs feny szmog' oda világít, ahol arra

sziikség van.

- Nincs bemelegedési ido' kapcsolás esetén azonna| teljes fényerősséget ad.

Összességében elmondhatjuk' hogy a korszerü, energiatakarékos, mutárgybarát LED
fenyforrások telepítésével és a nyí|ászárők'ra felhelyezett biztonsági UV-sztirős fólia
felhelyezésével a Babits Mihály Em|ék'haz kiállításaiban lévő műtárgyak teljes köní hő- és

fenyvédelmet kaptak, mint a külvilágból, mint a kiállítás üzemeltetéséből adódó karos fény-

és hőhatásoktól mentesülnek.

Az NKA pá|yénati forrásából megvalósuló állomanyvédelmi fejlesztést eredményesnek

értékelem. | ,,
\-

Thurócry Péter

állományvédelmi felelős
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