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A Damjanich János Múzeum – megyei hatókörű városi múzeum – Szolnokon 
jelenleg öt épületben működik: a Kossuth téri főépület, a Szolnoki Galéria – az egykori 
zsinagóga –, a Tabáni Tájház – egy egykori halászmester háza – és két műtárgyraktár tartozik 
az intézményhez. 

A megelőző műtárgyvédelem a múzeum egyes gyűjteményeiben lévő tárgyak és 
dokumentumok hosszú távú megőrzésének leghatékonyabb eszköze, melynek során a 
környezet műtárgyakra gyakorolt káros hatásait a minimumra csökkentjük. A Múzeum 
épületeiben a szórványosan és nem kellő pontossággal végzett mérések miatt nem 
rendelkeztünk elég információval a környezet káros hatásairól. A rendszeres, megbízható 
adatgyűjtés kiemelten fontos a műtárgyraktárakban, mert itt nem tartózkodik állandó 
személyzet. 

A pályázati támogatásnak köszönhetően beszerzésre került: 

1 db ZGB-100 ZigBee gateway – átjáró; 

1 db Robustel R3000 Q3PA WiFi (MR04) ipari router; 

10 db ZBR-100 ZigBee router/range extender – átjátszó; 

15 db ZBS-122 Multi Sensor – érzékelő egység több paraméter egyidejű mérésére; 

1 db ELSEC 765 környezeti monitor, digitális kézi mérőműszer. 

A beszerzett eszközök a Damjanich János Múzeum Sebestyén krt.-i 
műtárgyraktárában kerültek kihelyezésre, így megkezdődhetett a rendszeres és pontos 
hőmérséklet-, relatív páratartalom valamint fény- és UV sugárzás mérés. A vezeték nélküli 
mérőrendszer nem igényel állandó felügyeletet, a mért adatokat önműködően tárolja és 
továbbítja, ezért alkalmas a raktári adatgyűjtésre. A rendszeres mérésekkel megszerzett 
adatok birtokában léphetünk tovább a károsító tényezők minimumra csökkentése irányában. 

Az ELSEC 765 környezeti monitor, digitális kézi mérőműszerrel valamennyi 
épületben végezhetők mérések, mind a kiállítások, mind a főépületben lévő raktárak adatai 
megbízhatóan megismerhetőek. 



 

A megvásárolt eszközök listája, a nyilvántartásba vétel során 
kapott leltári szám feltüntetésével 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Megvásárolt eszközök bemutatása (fényképekkel is) 
 

ZGB-100 ZigBee gateway átjáró 
a Damjanich János Múzeum műtárgyraktárában elhelyezve 

 

 

 

 

 



Robustel R3000 Q3PA WiFi (MR04) ipari router 
a Damjanich János Múzeum műtárgyraktárában elhelyezve 

 

 

 

 

ZBR-100 ZigBee router/range extender – átjátszó 
a Damjanich János Múzeum műtárgyraktárában elhelyezve 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZBS-122 Multi Sensor – érzékelő egység több paraméter egyidejű mérésére 
a Damjanich János Múzeum műtárgyraktárában elhelyezve 

 

                   

                   



 

                  

 

ELSEC 765 környezeti monitor, digitális kézi mérőműszer 
 

                  
 

 



A megyei állományvédelmi felelős értékelése a megvalósult 
fejlesztésről 

 



Beszámoló az intézmény honlapján való megjelentetésről 

 

A jelen pályázat keretében megvalósult állományvédelmi fejlesztés részletes ismertetése 
(leírás és képek) a Damjanich János Múzeum honlapján megtekinthető, ezen információk 
elérhetősége: 

http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett/szakmai-beszamolo-8212-a-nemzeti-kulturalis-
alap-tamogatasaval-megvalosult-allomanyvedelmi-fejlesztesrol.html 

A Damjanich János Múzeum a honlapján a szakmai beszámoló benyújtásától számított két 
évig a fenti információk ingyenes hozzáférését biztosítja. 

 


