
 مقدمة :

هي نتيجة الكثير والمزيد والعديد من التطورات  cam 4000ان كاميرا عاصفة النار 

لكنوز هب وااإليجابية التي تستحق الثقة وتمنحها أفضل جهاز الستكشاف الذ

 العالم دون الحاجة الى الخبرة والمعايرة او التدريب. والدفائن الثمينة على مستوى

ان هذه الكاميرا تتأقلم تلقائيا وبشكل سريع للعمل مع جميع أنواع التربة 

والتضاريس والمناخ وتعاير ذاتيا مع نفسها دون التشويش على أي نوع من أنواع 

جميع أنواع الشوائب والصخور البركانية والحرارية الكهربائيات وتقوم بعزل 

والمعدنية والبازلتية كما انها تقوم بفصل الحديد ومشتقاته وتبرز الذهب وجميع 

 المعادن والنفائس الثمينة بشكل واضح.

 

 المميزات :

تتميز هذه الكاميرا الحارقة بانها االسهل واالدق واالسرع في األداء ومضمونة 

ق كما انها تتميز بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة األداء وتحتوي العمل بشكل دقي

 النتائج الدقيقة. كاملة تكمل بعضها البعض لتعطيعلى مجموعة فيئيه 

 المواصفات :

تتصف الكاميرا الحارقة بأنها االخف وزنا واالسرع عمال في عالم أجهزة كشف 

لتعمل مع جميع األنظمة  ةالذهب كما انها مزودة بأنظمة اشعاعية اإللكتروني

 االستكشافية بطريقة تلقائية 

وتتصف هذه الكاميرا بانها االحدث واألفضل عالميا على جميع األجهزة ألنها 

 تحتوي على مكونات دقيقه تجعل منها األفضل في المقاييس والمعايير الدولية.

 الخصائص والوظائف :

المسح والكشف بنظم جديدة تتخصص وظائف عمل هذه الكاميرا في اعمال البحث و

 أكثر دقة وحيوية إليجاد أماكن الذهب والكنوز والنفائس والدفائن الثمينة.



 التكنولوجيا الحيوية

تعمل هذه الكاميرا بنظام اشعة تحت الحمراء وهو االشعاع الكهرومغناطيسي مع 

تقريبا نطاق الترددات بين  لميكرو متر وهو ما يعاد 300و 0.7الطول الموجي بين 

 تيرا هيرتز. 400واحد و

ان الطيف الكهرومغناطيسي لهذه الكاميرا هو عبارة عم مجموعة من الموجات 

والجزيئات الكهرو مغناطيسية المنبعثة بأطوال موجية وترددات مختلفة، ويقسم هذا 

 التردد الطيف الى سبعة أماكن مرتبة حسب تناقص الطول الموجي وزيادة الطاقة و

ومن االشعة الكهرومغناطيسية لهذه الكاميرا هي االشعة تحت الحمراء واالشعة 

 الفوق البنفسجية وموجات الراديو والموجات الصغرية المعروفة

 . ةالمكر وفي ةباألشع 

 تتميز بنظام تصويري مباشر ال يحتاج الى التحليل والتخزين 

 الحقا. إليهمهات للرجوع تتميز بوجود كارت ذاكرة لحفظ الصور والفيديو

 تتميز بوجود نظام السونار التصويري لتصفية الشوائب وتأكيد األهداف الثمينة.

تتميز بأرسال واستقبال الموجات واالشعاعات والترددات الحيوية السريعة اللتقاط 

 األهداف عن بعد والوصول اليها.

الدقيق للوصول الى تتميز بوجود الجهاز االستشعاري الصوتي االيوني التوجيهي 

 األهداف بسهولة مطلقة.

 متر 60العمق األرضي للجهاز: 

 مربع متر 6000المدى االمامي: 

 قابلة للشحن او التبديل V 31.5البطارية عدد 

متر تحت األرض وللمزيد من القياس ممكن  10ألعماق  ايقيس الجهاز الكامير

 متر  60القياس بجهاز العمق اإلضافي االختياري ويصل القياس به لمسافة 

 


