Testo
Eksempler til bruk

Vær sikker.

Omfattende kontroll av
klimaforholdene i museer og arkiver med
overvåkingssystemet testo 160.

Hver enkelt av oss har sin egen personlige
preferanser til inneklimaet - det samme har de
fleste gjenstander i museer og arkiv også. Men til
forskjell fra oss kan ikke malerier, skulpturer og
antikke bøker tilpasse seg, men avhengig av de
til enhver tid rådende forhold på stedet. Følgelig
er det viktig å overvåke inneklimaet, lysstrålingen
og luftkvaliteten hvor enn de har innflytelse på
forholdene - og derfor påvirkningen på objektene.

Overvåkingssystemet testo 160 hjelper
deg med å oppnå dette effektivt, beskytte
objekter mot muggsopp, bleking, korrosjon og
deformering. Systemets dataloggere har meget
små dimensjoner, og takket være de individuelt
designbare dekslene er det enkelt å skjule de i
omgivelsene. Måleverdiene overføres trådløst med
et LAN, lagres online og kan hentes frem på flere
medier. Fleksibelt alarmsystem sikrer at det tidlig
kan gripes inn ved brudd på grenseverdier.

www.maxsievert.no
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Takket være dekordekslene, kan dataloggerne tilpasses omgivelsene.

Overvåking i et arkiv.

Utfordringen

Men selv gjenstander laget av uorganiske materialer, f.eks. metall eller keramikk, kan lide av
ødeleggelser på grunn av ugunstige eller konstant
endring av luftfuktigheten.

Kunstgjenstander er ekstremt følsomme for fluktuasjoner i omgivelsesforholdene der hvor de er
plassert eller lagret. Endrede temperaturforhold
sammen med økende eller fallende fuktighet kan
forårsake permanent endring eller ødeleggelse av
disse verdifulle gjenstandene. Oppvarmet romluft
som er for tørr, utsetter verdifulle gjenstander for
like mye stress som klimaet på en fuktig trykkende midtsommerdag. I tillegg har også lys- og
UV-stråling negativ effekt på kunstgjenstander og
dokumenter.
Kunst er krevende
Det perfekte klimaet for alle kunstgjenstander
finnes ikke, siden det er den spesifikke sammensetningen av det respektive objektet som er den
bestemmende faktor. For eksempel, de optimale
lagringsforholdene for keramikk, marmorskulpturer
eller bronsemedaljonger er meget forskjellige.
Dette betyr at luftkondisjoneringssystemet for
hvert av disse miljøene må kunne stilles inn separat. Dette er meget kritisk i tilfeller hvor organiske
materialer som lær, pergament, papir eller tre er
involvert. Disse er hygroskopiske – de påvirkes av
luftfuktigheten. Fuktighet trekkes ut av gjenstanden om luftfuktigheten er lav, noe som medfører
at de mister vekt og krymper. Når luftfuktigheten
er høy, skjer det motsatte. Endrede klimaforhold
betyr at objektene er i konstant bevegelse, som et
resultat er det kun et spørsmål om tid før det blir
sprekker i lerretet eller malingen på den barokke
skulpturen faller av.

Disse klimarelaterte ødeleggelser går først upåaktet hen siden de begynnende sprekker og skader
er så små at de ikke kan oppdages med det blotte
øyet. Så snart skadene blir synlige er forverringen
åpenbar, og dyrt restaureringsarbeid er nødvendig.
Besøkende vil også ha det komfortabelt
Men klimabehovene for kunstgjenstandene er ikke
den eneste utfordringen for ledelsen. Mens klimaet
i et arkiv kan tilpasses perfekt til gjenstandene,
langt fra strømmen av besøkende, må klimaet i
utstillingslokaler også ta hensyn til besøkende og
betjeningen. Her er det essensielt å lage et klima
som er behagelig for mennesker.
For at kunstelskere også skal føle seg så komfortable på utstillingen som mulig, bør implementeringen av overvåkingssystemet skje så umerkelig som
mulig. Hverken dataloggerne, selve følerne eller
kabling bør distrahere de besøkende.

Vær sikker.

Løsningen
Med overvåkingssystemet testo 160, kontrollerer du temperatur, fuktighet, lysintensiteten, UV
strålingen og CO2-innholdet nesten usynlig og
kontinuerlig. De trådløse LAN dataloggerne gjør
det mulig å beskytte dine gjenstander mot veditap og være i stand til å dokumentere korrekte
utstilling og lagringsbetingelser. Selv under feil i
spenningsforsyningen vil testo 160 fortsette å lagre
data uten avbrudd, så det vil ikke bli noen gap i
dokumentasjonen
Kan benyttes overalt
Målepunktet for dataloggeren kan plasseres i
montere og kabinetter, i utstillingsrom, på/i/bak
kunstgjenstander eller plasseres så de ikke er tilgjengelig for publikum. Små glassmontere som var
før, var for små til å plassere en datalogger i - kan
også overvåkes med dette systemet. For dette
formålet er det utviklet en liten ekstern temperaturog fuktighetsføler med en veggforing. Denne kan
benyttes selv i de minste montere.

Alle data lagres i Testo-skyen og kan hentes frem
når som helst og fra hvor som helt i verden med
testo Saveris 2 App for iOS og Android eller med
en PC, nettbrett eller smarttelefon og en normal
nettleser. Dette sparer ikke bare tid: Med hjelp av
den uavbrutte datalagringen kan du når som helst
bekrefte statusen til kunstgjenstanden ovenfor forsikringsselskaper og eiere.
Individuelle grenseverdier
Avhengig av tilstanden og materialsammensetningen på det utstilte kunstverket, kan du sette individuelle grenseverdier for stress som påføres av
omgivelsene. Ved overskridelse av en grenseverdi,
er det tilgjengelig individuell tilpassede alarmmeldinger med SMS eller e-post. For lysintensitet kan
også en alarm utløses når en akkumulert lysmengde i løpet av en dag, en uke eller en måned overskrides.

Trådløs og sikker
Alle måleverdiene blir overført trådløst med et
LAN-nettverk til en online database (Testo-skyen)
hvor de lagres sikkert. Integrering av testo 160
overvåkingssystem i et eksisterende LAN-nettverk
utføres raskt og enkelt, uten IT-kunnskap med steg
for steg instruksjoner. Takket være den trådløse
dataoverføringen kan dataloggerne plasseres etter
behov. Loggerne kan flyttes uten omprogrammering.

Nesten usynlig
Siden måleverdiene overføres med et trådløst LAN,
trenger ikke testo 160 sjenerende kabling som må
integreres i bygningskonstruksjonen, noe som ikke
alltid er mulig eller ønskelig i vernede historiske
bygninger. Dette underbygges også av en fremragende egenskap av dette systemet: Dataloggerne
har meget små dimensjoner og et spesielt minimalistisk design, og kan utstyres med en «usynlighets frakk». Et individuelt designbart deksel
er tilgjengelig for hver datalogger. Du kan male,
spraye eller dekorere disse dekordekslene som du
selv ønsker. Loggerne blir vanskelige å se, slik at
de ikke forstyrrer opplevelsen av utstillingen.

Data analyse via Testo-skyen

Ekstern føler muliggjør fleksibelt bruk av overvåkingssysmet.
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Testo-skyen

Fordeler

• Diskret design og små dimensjoner

• Uavbrutt og automatisk overvåking av temperatur,

• Individuelt designbare deksler for optimal tilpassing av

fuktighet, lysintensitet, UV stråling og CO2

dataloggerne til omgivelsene.

konsentrasjon
• Overføring av måleverdier
trådløst LAN til Skyen
• Måleverdiene kan hentes frem på alle enheter med
App eller nettleserer
• Alarminformasjon på SMS eller e-post
Mer informasjon
Du kan få ytterligere informasjon og få svar på alle dine spørsmål du måtte ha om overvåking av klima i museer og arkiver
fra våre eksperter hos www.maxsievert.no
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