
 

Gemaakt door restauranthouders 
voor restauranthouders         

HET ONZICHTBARE MAKEN 
ZICHTBAAR

OPLOSSING
XPECAM

3-IN-1 VERLICHTINGSOPLOSSING
VOOR DE RESTAURATIE VAN 
KUNSTWERKEN

Snel | Betrouwbaar | Makkelijk te hanteren | Draagbaar
XpeCAM aangesloten | Afstandsbediening

LAMPA is een 3-in-1, UV - Zichtbaar - IR 
verlichtingssysteem speciaal ontworpen voor de 
restauratie van kunstwerken met minimale warmte-
ontwikkeling.

Bij gebruik met XpeCAM bevelen wij het gebruik 
aan van een LAMPA Master gekoppeld aan een 
LAMPA Satellite voor een betere homogeniteit en 
veiligheid van de werken.

www.ecp-fr.com
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info@ecp-f r.com

ECP - Entreprise pour la  
conservation du patrimoin e

ECP - Entreprise pour la  
conservation du patrimoin e

Vertegenwoordigd door :

Ontwikkeld door :

Modulair systeem bestaande uit :

Module voor multispectrale beeldacquisitie

Verlichtingslamp in de Zichtbare -UV - IR

Een softwareplatform dat veilige opslag met back-ups van al het werk mogelijk 
maakt.
Maakt werken op locatie of telewerken mogelijk.

De interne intelligente kennismotor op basis van de exploitatie van de resultaten 
levert de nodige informatie voor een snellere en fijnere analyse in het kader van 
de diagnose, de voorbereiding of de follow-up van de restauratie.

Technische specificaties
 LAMPA SATELLITEL LAMPA MASTER

Lichtemissiebereik (UV - Zicht-
baar - IR)

360 - 1200 nm

Kleur zwart en wit

Zaak metalen acryl coating

Gewicht +2,5 kg

Afmetingen 285 x 138 mm

Handvat metaal - 840 x 240 mm

Voeding en bron A/C 220V (LAMPA MASTER) A/C 220V (EU 220V stekker)

Contactslot Geen Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Wi-fi Geen XpeCAM X02

Golflengte manuele mode Aangedreven door LAMPA 
Master

Ja

Intensiteit handmatige modus LAMPA Meester gedreven Ja

Statusindicator Geen LCD-scherm

Stand Geen standaard statiefschroef

Optimaal lichtoppervlak + A3 formaat

Koeling Door de lucht

Beschermingsklasse IP10

*Aangesloten op de XpeCAM X02-oplossing, wordt de LAMPA-lamp rechtstreeks aangedreven door het 
multispectrale beeldacquisitiesysteem



SYSTÈME D’ACQUISITION
D’IMAGES MULTI-SPECTRAL

Rapide | Fiable | Facile à manipuler | portable
Auto-acquisition | Objectifs inter-changeables

HET CLOUD PLATFORM
INTELLIGENT PLATFORM

Diagnostiek: Karakterisering: Restauratiemonitoring
Alle opgeslagen gegevens beveiligd. Geautomatiseerde 
rapportage.
Co-Lab - Co-Work - Deel

 

XpeCAM X02 laat toe alle picturale 
lagen van een geschilderde drager 
te karakteriseren met : 

de onderliggende tekeningen

overschilderingen

alle kleurlagen en hun 
pigmentsamenstellingen 

vernissen

XpeCAM X02 is een economische, ergonomische 
en gemakkelijk te gebruiken oplossing die een 
niet-destructieve analyse van verflagen op basis 
van hun spectrale eigenschappen mogelijk 
maakt.

MULTISPECTRAAL BEELD
MULTISPECTRAAL 
BEELDACQUISITIESYSTEEM
Snel | Betrouwbaar | Makkelijk te monteren | Draagbaar
Zelf-acquisitie | Verwisselbare lenzen

3 lichtbronnen
zichtbaar - UV - IR

Een camera
overname

Een software gewijd
om te analyseren voor
restauratie

De gegevens die met de spectrale camera worden 
verzameld, worden samengevoegd in de XpeCAM 
Plateform-software om automatisch diagnostische 
informatie te extraheren en te rapporteren.

Dit modulaire systeem bestaat uit :

Een softwareplatform dat veilige opslag met back-ups 
van alle opdrachten mogelijk maakt. Maakt werken op 
locatie en op afstand mogelijk.
Een multispectrale beeldacquisitie module.  

Technische specificaties
spectraal bereik / aantal filters 350-1200 nm / 30 filters

sensor Monochromatisch - 8 bits

beeldresolutie 6,4 Mpx (3088 x 2076 px)

huisvesting Kubisch in ABS

kleur Zwart

afmetingen / gewicht 186x188x190 mm / 2kg

stroomvoorziening 5V (USB3.0 - PC)

kabel USB 3.1 Gen 1 - Type C

verlichting (optioneel) LAMPA (WI-FI)*

hardwarestatus LED-lamp

optimale afstand indicator LED

lensbevestiging Type C

lens 35mm

steun Standaard statiefschroefafstand

optimale brandpuntsafstand -1,5 m

optimale acquisitiegrootte A3

bereik spectrale acquisitie automatische 
modus

400-1000 nm

acquisitietijd in automatische modus 13 min*

spectrale acquisitie bereik handmatige 
modus

350 - 1200 nm

belichtingstijd 10 - 1000 msec

beschermingsklasse IP10

*Om de systeemprestaties te verbeteren bevelen wij het gebruik aan van de XpeCAM 
02-oplossing aangesloten op de LAMPA-lamp


