
Modułowy  celownik i oświetlacz laserowy Vario-Ray 
firmy Rheinmetall jest następcą sprawdzonego w walce 
LLM01 i jest wyposażony w lasery większej mocy oraz 
unikalną technologię Vario-Ray. Technologia ta pozwala 
użytkownikowi elektronicznie ogniskować oświetlacz 
celu w podczerwieni, eliminując w ten sposób potrzebę 
manipulowania bronią w ciemności. Technologia Vario-Ray 
to ogromny postęp w zakresie bezpieczeństwa i gotowości 
bojowej, ponieważ ręce pozostają na broni przez cały czas 
pracy z modułem światła laserowego.

Dla bezpieczeństwa oczu Vario-Ray wykorzystuje 
opatentowaną koncepcję kodowanych kolorami  kabli z 
włącznikiem żelowym. Niebieskie i białe kable treningowe 
zapewniają bezpieczną dla oka moc lasera klasy 1 i 2, 
natomiast szare, brązowe i czarne kable bojowe uwalniają 
w pełni zainstalowaną moc lasera klasy 3R i 3B.

Vario-Ray jest w stanie pomieścić czwarty system laserowy, 
na przykład laser SWIR lub DSID.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

 ■ Kilka głowic latarki z białym światłem o mocy wiązki 
światła wiązki, do 650 lumenów.

 ■ Wybór czerwonego lub zielonego znacznika celu lasera.
 ■ Widzialny laserowy wskaźnik celu  i w podczerwieni o  

różnych kształtach np. gwiazdka trójkąt koło.
 ■ Elektronicznie ogniskowany promiennik podczerwieni, 

do 150 mW.
 ■ Łatwa obsługa za pomocą trzech przycisków, również 

za pomocą kabla zdalnego. 
 ■ Posiada w pełni zintegrowany fabrycznie ustawiony 

blok emitera laserów.
 ■ Bezpieczeństwo oczu podczas treningu za pomocą 

kolorowego kabla zdalnego – regulacja mocy.
 ■ Wodoodporny do 30m.
 ■ Wykorzystuje dwie baterie CR123.
 ■ Zdalne kable dostępne w długościach określonych 

przez klienta.
 ■ Kolory: RAL8000 (tan), RAL9005 (czarny), RAL8028 

(brązowy).

VARIO-RAY
Laser Light Module



OPCJONALNIE INSTALOWE TYPY LASERÓW

 ■ Laserowy znacznik celu SWIR  
(niewidoczny dla standardowych gogli noktowizyjnych). 

 ■ Laserowy znacznik DSID IR do wskazania sił własnych 
(niewidoczny dla standardowych gogli noktowizyjnych).

FUNKCJONALNOŚĆ

 ■ Użyj przełącznika obrotowego, aby wybrać kombinację 
światła lasera, urządzenie znajduje się w stanie czuwania.

 ■ Przełącznik obrotowy zabezpieczony jest przed 
niezamierzoną aktywacją.

 ■ Użyj przycisków lub zdalnego kabla, aby włączyć/wyłączyć 
kombinację światła lasera.

 ■ Aktywuj funkcje specjalne, takie jak ściemnianie, 
powiększanie, strobowanie laserów i źródeł światła za 
pomocą wbudowanych przycisków lub kabla zdalnego.

 ■ Aby ustawić klasę lasera, użyj zdalnych kabli oznaczonych 
kolorami.

 ■ Użyj opcjonalnego lasera DSID, aby zidentyfikować siły 
własne.

 ■ Użyj opcjonalnego lasera SWIR, aby oznaczyć cel widoczny 
tylko dla specjalnego sprzętu noktowizyjnego SWIR.

MONTAŻ NA BRONI

 ■ Dostępne są różne sytemy montażu. Standardowo 
Picatinny (MIL-STD-1913/ STANAG4694). 

 ■ Montaże można przytwierdzić w dwóch różnych 
położeniach, aby dopasować je do każdej konfiguracji 
broni.

 ■ Dostępny adapter do montażu Docter® Sight.
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DANE TECHNICZNE

Ogólne 
Długość × szerokość × wysokość 1361×67×47mm
Wysokość nad szyną 40 mm
Waga z montażem  i baterią 270 gramów
Bateria 2×DL123
Czas pracy baterii 7 h (Dual IR 30/80 mW)
Wodoodporność 30 m przez 2 godziny
Temperatura pracy –32°C do +71°C

Widzialny laserowy wskaźnik celu
Max. dostępna moc wyjściowa 5/30 mW 
Długość fali (czerwony/zielony) 635 nm/520 nm
Rozbieżność wiązki 0,5 mrad

Głowica lampy o białym świetle
Max. dostępna moc światła 90/180/650 lumenów
Wymienna głowica lampy Tak, patrz opcje.

Podczerwony laserowy wskaźnik celu IR
Max. dostępna moc wyjściowa 0,7/3,7/30 mW
Długość fali 850 nm
Rozbieżność wiązki 0,5 mrad

Reflektor podczerwieni z elektronicznym ogniskowaniem
Max. dostępna moc wyjściowa 3,7/30/80/150 mW
Długość fali 850 nm
Rozbieżność wiązki 10 mrad do 100 mrad

Laser celownika SWIR (opcjonalnie)
Max. dostępna moc wyjściowa 5 mW
Długość fali 1,550 nm
Rozbieżność wiązki 0,5 mrad

DSID (opcjonalnie)2

Moc wyjściowa impulsu 5 W
Długość fali 905 nm

1  Długość z przedstawioną głowicą lampy 180 lumenów. Dostępne krótsze głowice lamp.
2  Możliwość zastosowania SWIR lub DSID.

Moc wyjściowa lasera jest podana w wartości maksymalne. Wszystkie lasery są ściemniane przez użytkownika. 
Moc wyjściowa lasera może być ograniczona przez zdalne kable z wyłącznikiem oznaczone kolorami do celów szkoleniowych (bezpieczeństwo oczu). 
Wszystkie moce lasera wynoszą +0% / - 20%, a wszystkie długości fal mieszczą się w zakresie ± 10 nm w zależności od temperatury i żywotności baterii.


