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Aplikační příklad

Automatické, flexibilní a bezpečné  
sledování klimatických hodnot v muzeu 
- s testo Saveris 2.

Úloha muzeí spočívá ve zpřístupnění cenných a vzácných 

exponátů veřejnosti a jejich zachování pro potomstvo. 

Obraz, který například kvůli příliš vysoké vlhkosti vzduchu 

ve výstavním prostoru utrpěl škody, musí být nákladně 

restaurován nebo je v nejhorším případě pro vždy ztra-

cen. Kurátoři mají vedle kulturně historické odpovědnosti 

povinnost vůči osobám, či institucím, které zapůjčily svá 

díla, zajistit přiměřené skladování exponátů. Měření teploty 

a vlhkosti vzduchu je v muzeích již po mnoho let standar-

dem, avšak současné zaznamenávání teploty je spojeno se 

značným vynakládáním energie. Doposud chyběla i funkce 

alarmu, která by kurátora při narušení hraničních hodnot 

varovala. Testo rozhodujícím způsobem zjednodušilo sle-

dování teploty svým automatizovaným systémem WiFi 

záznamníků dat testo Saveris 2 a zajistilo více bezpečnosti 

pro exponáty v muzeích. 
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Požadavek.

Sledování klimatických hodnot v muzeu je velmi komplexní,  

protože prostorové klima nezávisí jenom na charakteru 

budovy a venkovní teplotě, ale také na počtu příchozích 

návštěvníků, který lze jen těžko předpokládat. Když dojde k 

náhlému vzestupu teploty nebo vlhkosti, musí dojít ze strany 

muzea k rychlé reakci, aby se zabránilo poškození choulos-

tivých exponátů. Kromě toho instituce, které exponáty 

zapůjčily a pojišťovny očekávají doklad o tom, že byly 

dohodnuté klimatické podmínky dodrženy. Z těchto důvodů 

potřebují muzea systém, který klimatické podmínky bezpečně 

sleduje a dokumentuje, a který je při změnách koncepce výs-

tavy flexibilně použitelný.

Řešení.

S plně automatickým systémem WiFi záznamníků dat testo 

Saveris 2 je sledování teploty a vlhkosti vzduchu v muzeích 

jednodušší a zároveň bezpečnější. Naměřená data jsou 

odesílána přes WLAN do online datové paměti, do úložiště 

Testo-Cloud, a tam jsou archivována. Tyto hodnoty je 

možné vždy a všude pomocí počítače, chytrého telefonu 

nebo tabletu vyvolat, spravovat a analyzovat. Je tak tedy 

možné, si stále zachovávat přehled o klimatických hodno-

tách v různých prostorech muzea nebo přímo na různých 

exponátech. Když hodnoty dosáhnou kritického bodu, 

vyšle systém automaticky alarm pomocí e-mailu a SMS 

do požadovaných koncových přístrojů. Díky zkrácenému 

průvodci spuštěním je instalace v několika krocích jedno-

duchá a rychlá. Záznamníky jsou flexibilně použitelné a tím 

vyhovují potřebám provozu muzea. Při provozu z baterie se 

dají záznamníky umístit bez rušivého kabelu, např. rovnou 

vedle obrazu na zeď. Záznamníky připevněné na mobilních 

vitrinách doprovázejí citlivé exponáty dokonce na různých 

Bezpečné: systém se dá libovolně rozšiřovat – aby mohl být sledován 
každý kout.

místech expozice v budově muzea. U osvětlených vitrin 

s pevným stanovištěm může být naproti tomu záznamník 

připojen k napájení vitriny. Tím je umožněn dlouhodobý pro-

voz nezávislý na životnosti baterie. testo Saveris 2 je možné 

kdykoliv dovybavit, když je například kvůli mimořádné 

výstavě zapotřebí více záznamníků dat. Díky kontinuálnímu 

sledování klimatických hodnot je možné navíc optimali-

zovat klimatizování prostor; právě u velkých výstavních 

ploch vzniká tímto způsobem zajímavý potenciál úspor. 

Na základě své jednoduché a flexibilní manipulace je testo 

Saveris 2 ideálním řešením pro požadavky muzeí.

testo Saveris 2 – přehled všech výhod

•  Klimatické hodnoty v prostorách muzea sledujete 

kdykoliv, automaticky a flexibilně

•  Díky funkci alarmu zaručíte bezpečnost Vašich 

choulostivých exponátů 

•  Naměřené hodnoty dokumentujete bezpapírově v 

úložišti Testo-Cloud

•  Optimalizujete náklady na Vaše klimatizační zařízení

Další informace.

Další informace a všechny odpovědi na Vaše dotazy týkající 

se tématu automatického sledování klimatických hodnot v 

muezích získáte na www.testo.cz

Praktické: WiFi záznamníky dat mohou být bezdrtátově umístěny přímo 
ve vitrinách.


