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             VARIO2 IP PoE sugárzók 
 

 

A VARIO2 IP PoE LED sugárzó család eddig is 

egyedülálló teljesítménnyel és megvilágítási távolság-

gal hívta fel magára a figyelmet. Most örömmel 

mutatjuk be a VARIO2 IP PoE számos új funkcióját, 

melyek még magasabb szintű ellenőrzést és biztonságot 

nyújtanak. 
 

Könnyebb beállítás és hozzáférés 

A legújabb VARIO2 IP PoE sugárzók megkönnyítik a 

beállításokat és a hozzáférést.  

A beállítás során az egyes sugárzókhoz automatikusan 

véletlenszerű IP-cím adására kerül sor. Ez biztosítja, 

hogy a sugárzó soha ne vesszenek el a beállítás során. 

Ez növeli az üzembehelyezés egyszerűségét és 

sebességét. A DiscoMan-nal, a Raytec új kezelő 

eszközével, a VARIO2 IP PoE sugárzók beállítása és 

elérése még soha nem volt ilyen egyszerű. 

Fejlett diagnosztika 

A fejlettebb élettartam-diagnosztika mostantól az 

integrált webes felületen keresztül elérhető információt 

nyújt a sugárzó használatáról, az előzményekről, a 

sugárzó teljes működési idejéről. 

A VARIO2 IP PoE mostantól bővebb diagnosztikai funkciót kínál azok számára, akik harmadik féltől 

származó rendszer részeként használják a sugárzókat.  

Lehetővé vált a felhasználó számára a hibák észlelése és javítása, a bemeneti feszültségek állapotának 

figyelése az általános működési hőmérséklettel együtt, valamint azonosít bármilyen áramkimaradással 

kapcsolatos LED hibát. 

Ezek az új funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy részletesebb diagnosztikai 

információkat szerezzenek gyorsan, távolról is.  

Biztonságosabb 

Mivel sok alkalmazásban a magas szintű biztonság a legfontosabb, a RAYTEC küldetésének érezte, 

hogy a legújabb VARIO2 IP PoE-t minden eddiginél biztonságosabbá tegye. Ezt a szigorúbb 

hozzáférés-ellenőrzés és a másodlagos hozzáférési port elérhetősége révén valósította meg. 

Szigorúbb hozzáférés-ellenőrzés - A VARIO2 IP PoE mostantól szigorúbb belépés 

ellenőrzést kínál, a sugárzó első belépésénél. Mielőtt hozzáférne az integrált webes felülethez, a 

felhasználó kénytelen megváltoztatni a jelszót. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó már nem használhatja 

az alapértelmezett jelszót a beállításhoz, ezáltal egy magasabb szintű biztonságot biztosít a helyszínen. 

Másodlagos HTTP port-hozzáférés - a másodlagos http porton keresztüli hozzáférés már 

elérhető a VARIO2 IP PoE-vel. A szokásos 80-as port kikapcsolható, és a lámpa egy másodlagos http 

porton keresztül érhető el. Általában a 80-as porton tárolt általános weboldalak esetén a másodlagos 

hozzáférési port megnöveli a sugárzó általános biztonságát, csökkentve annak feltörési kockázatát. A 

másodlagos port a VARIO2 IP PoE-t is ideális megoldássá teszi azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a 

80-as portot a rendszer nagyobb biztonsága érdekében blokkolták. 

 

 



  

 
  

                új  VARIO2 IP PoE infrasugárzók 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-i8-1 VAR2-IPPoE-i6-1 VAR2-IPPoE-i4-1 

Max 

távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 

60 x 250 

80 x 300 op. 

120 x 500 op. 

350 m  

165 m  

95 m  

70 m  

45 m  

200 m  

120 m  

70 m  

50 m  

30 m  

144 m  

78 m  

54 m  

36 m 

24 m 

Tápellátás 24V DC, PoE++ 24V DC, PoE+  

Fogyasztás 51 W 25 W 15 W  

LED-ek száma 24 db, 850 nm 12 db, 850 nm 9 db, 850 nm  

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 

 

              új VARIO2 IP PoE fehérfényű sugárzók 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-w8-1 VAR2-IPPoE-w4-1 

Max 

távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 

60 x 250 

80 x 300 op. 

120 x 500 op. 

180 m  

95 m  

50 m  

35 m  

25 m  

110 m  

65 m  

35 m  

25 m  

18 m  

Tápellátás 24V DC, PoE++ 24V DC, PoE+ 

Fogyasztás 47 W 25 W 

LED-ek száma 24 db 12 db 

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 

 

                  új VARIO2 IP PoE hibrid sorozat 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-hy8-1 VAR2-IPPoE-hy6-1 VAR2-IPPoE-hy4-1 

Max 

távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 

60 x 250 

80 x 300 op. 

120 x 500 op. 

290 m IR&144 m WL 

150 m IR&76 m WL 

86 m IR&40 m WL 

63 m IR&30 m WL 

41 m IR&20 m WL 

180 m IR&88 m WL 

108 m IR&52 m WL 

63 m IR&28 m WL 

45 m IR&20 m WL 

27 m IR&14 m WL 

130 m IR&70 m WL 

70 m IR&42 m WL 

49 m IR&22 m WL 

32 m IR&16 m WL 

22 m IR&12 m WL 

Tápellátás 24V DC, PoE++ 24V DC, PoE+ 

Fogyasztás 43 W 22 W 15 W 

LED-ek száma 12xIR & 12xWL  6xIR & 6xWL 6xIR & 3xWL 

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 

 

A Raytec VARIO IP hálózati sugárzó termékcsaládja a világ első olyan CCTV világítási sorozata, 

amelyet egy felhasználóbarát és dedikált világítási felhasználói felületen keresztül integrálható 

- az Avigilon 'Control Center' video kezelő rendszerbe, 

- az Axis ACAP nyitott platformjába, 

- a Milestone XProtect VMS-el, 

- a Genetec Security Center-el, 

- a Siemens Siveillance Video Management System-el. 

 

 
SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 

1078 Budapest, Hernád u 40. 

Tel: 1-479-0435; Fax: 1-322-8404 

servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft.hu 

 

https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601034476vario2_ip_poe_infra-red_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601034476vario2_ip_poe_infra-red_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601034476vario2_ip_poe_infra-red_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601035034vario2_ip_poe_white-light_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601035034vario2_ip_poe_white-light_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601035068vario2_ip_poe_hybrid_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601035068vario2_ip_poe_hybrid_datasheet.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/1601035068vario2_ip_poe_hybrid_datasheet.pdf
http://www.servinternkft.hu/

