
 جهازعاصفة النار 2 كاميرا 4000

االن لجميع أجهزة االستكشاف التقليدية وأطلق العنان االن بتجربة جديدة  قل وداعا

منتشر في العالم من أجهزة ومعدات وتمتع برفاهية  وه عماومختلفة تماما 

والتي تصور  CAM 4000االستكشاف الحديث والممتع بواسطة الكاميرا العجيبة 

 وتستكشف بأنظمة حديثة مبتكرة وذات نظم استشعار رقمي جديد للغاية.

اخذت مصانعنا على عاتقها في كل من المانيا وامريكا برعاية مشروع جديد 

ومختلف مهمته تصنيع وتطوير هذه الكاميرا الحديثة وبتولي التطوير المكثف 

تطور والمستمر عليها ليكون منها موديالت مختلفة في المستقبل القريب وذات 

 أكبر واوسع واشمل.

 

 مواصفات الجهاز :

سنوات اثبتت هذه الكاميرا  3ولمدة  ةبعد ان تمت التجارب والدراسات المكثف 

عادن السحرية جدارتها في اعمال االستكشاف والتنقيب عن الذهب والكنوز والم

 لثمينة والمياه الجوفية والكهوف.ا

تعمل الكاميرا في مستويات ذات إشارات الكترونية عالية ودقيقة تترجم الى 

مؤشرات الفيديو والتي من خاللها تظهر على الشاشة المصغرة والمتلفزة كل 

 المستويات لألهداف الثمينة بدقة وجودة عالية المستوى.

تستطيع العين الخارقة ان تقدم خارطة الطريق للمستكشف من خالل حساسيتها 

لقة وإمكانية ذات قيمة جيدة في االستكشاف ولمسافات واعماق ال يستهان المط

فيها بواسطة توظيف المسار الغير تقليدي الى نقل اشعاع االشعة السينية الرقمية 

واالشعة تحت الحمراء الليزرية الى طاقة الكترونية والتي بدورها تعطي وتظهر 

 تكشف.األداء المساري الواضح والرائع والممتاز للمس



كاميرا أفضل ابتكار تكنولوجي على مستوى العالم باسره للكشف تقدم هذه ال

والتنقيب عن الذهب والكنوز واالثار تحت سطح األرض وتتحدى الصعوبات في 

 تقديم الرؤيا البصرية الواضحة لألهداف.

تقدم هذه الكاميرا مجال واسع وخصائص فريدة غير متوفرة في أي جهاز اخر من 

 خالل التقنية المبتكرة حديثا.

 

 المميزات والوظائف العملية:

ة، انسيابية، خفيفة الوزن، صغير الحجم، سهلة االستخدام، أداء متينة، اقتصادي
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 (، المياهالكهوف)الكنوز، الذهب، الفضة، االثار، األلماس، األحجار الكريمة، النيازك،  

 مربع متر  6000العين الخارقة لمدى امامي يصل الى  تكتشف-2

 متر. 60تكتشف العين الخارقة ألعماق تصل الى -3

 صورة شديدة الوضوح مع تحكم أتوماتيكي.-4

تعتبر هذا الكاشف الة تتكيف وتتحكم بها ذاتيا ومقاومة لعوامل الطقس -5

 المختلفة.

   1.5Vبطاريات إصبع  3والتبديل وهي بطاريتها داخلية قابلة للشحن  – 6

 وال داعي للتحليل والتخزين والمعايرة ابدا تقوم التصوير المباشر -7

 تسمح للمستكشفين بعمل اكتشافات سهلة ومرنة دون المغامرة واالنتقال. – 8

كها نحو استكشاف أفضل تستدعي العين الخارقة جميع المستكشفين المتال-9

 ومستقبل مبهر ومذهل.



تقوم الكاميرا من خالل المؤشرات الضوئية والصوتية المدمجة بأنظمة الجهاز -10

مركزية لمساعدة المستخدم وبصورة سريعة في التوحد االنظمة إلعطاء النقطة ال

 حقيقي وحي مباشر لموقع الهدف. يوالصورة الواضحة للهدف بنظام جيوفيزيائ

والذي يقدم صور حرارية عالية الحساسية  FBAتمتلك العين الخارقة نظام -11

تتيح للمستخدم تحديد التغيرات الجغرافية في المواقع وأماكن تواجد الذهب 

 والكنوز.

تفحص هذه الكاميرا بصورة سريعة ومريحة للغاية بحيث تسهل على -12

 ول اليها.لألجهزة التقليدية الوص نالمستكشفين فحص المناطق التي ال يمك

ميرا األهداف الحقيقة للكنوز وتحديد نوعيتها وحجمها تحدد وتوثق هذه الكا – 13

 وعمقها بدقة شديدة.

 ASAتعتبر هذه الكاميرا امنة وتحافظ على نفسها ومستخدمها بواسطة نظام -14

والتي تجعل نفسها تتكيف مع محيطها بكل امان ومن اشعة الشمس واختالف 

 درجات الحرارة وتعمل في جميع أنواع البيئة والمناخ المختلف.

 تعمل هذه العين الخارقة في النهار والليل بنفس الكفاءة حيث يتوفر بها – 14

حها االنسجام والتناغم الكامل لتقدم الطيف المرئي لألشعة والتي تمن HPRميزة 

واالشارات والموجات واالشعاعات المختلفة بنفس الطاقة  ةتحت الحمراء والليزري

 والقوة في جميع األوقات. 

 

 

 

 مكونات ووظائف الجهاز :
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 تي تركب على الوحدة من االمام.وال 2عدد تشعر االمامي المس -2

 مستشعرين لاللتقاط اإلشارات واللتان يركبان على يمين ويسار الوحدة الرئيسية. -3

  1الشواحن عدد -4

مفتاح تشغيل  عنصل منف هو للتصوير المباشرو االكامير مفتاح تشغيل واالطفاء -5

 .والصوتاإلضاءة  اتمؤشرال

 ( وحين الضغط عليه يعطيك بالشاشة خياراتMENU-OKمفتاح التحكم والتأكيد ) -6

والذي يوجد فيه عالمة السهم الدائري واسهم االرتفاع  الرئيسيمفتاح ال – 7

 ختيار.واالنخفاض وهذا المفتاح هو للتنقل في الشاشة واال

ر والتنقل ومرسوم عليه الكاميرا والفيديو وهو لالختيا الرئيسيمفتاح ال-8

 وأيضا الختيار تصوير الكاميرا او الفيديو 

 الجهاز. جانبفي  االهدافكشف ل الجانبي مفتاح التشغيل-9

10- 

 تضيءوالتي على اليسار  2مؤشرات مرئية عدد اعلى الجهاز يوجد  في-11

وتنير وتعطي إشارات مختلفة مع الصوت لتحديد اتجاه الهدف وتزداد 

 اليه.تدريجا حين الوصول 

الجهاز يضيء  ويسار انارة على يمين لمباتعلى شكل  الضوئية اتالمؤشر

ويعطي صافرة حين الوصول فوق الهدف مباشرة ووضع الجهاز عاموديا 

 فوقه.

 المفتاح الرئيسي بالون األحمر لتشغيل الكاميرا – 12

ي يعطي مفتاح اوكي يعنحين الضغط مره واحده على زر التشغيل -13

تحريك المفتاح على اليمين يعني رجوع  للعمل، وحينإعطاء األوامر 

تحريكه لليسار يعني لإلمام واختيار والى ولألعلى اختيار  نواختيار وحي

 ويبدأتضغط في وسط المفتاح على اوكي أي اختيار كان  اختيار،وحين 

 العمل 



من خالل اختيارك لهذه الميزة  أتوماتيكييوجد ميزة رصد األهداف -14

 تظهر مربع على الشاشة يتوجه تلقائيا للهدف المكتشف.

جميع  في وضع التعتيم مفيد جدا يجب وضعه دوما على هذا االختيار-15

 األوقات وخاصة وضروري في وقت النهار.

 متر. 95اختيار كشف األعماق التي تريدها وتصل في البرنامج الى -16

 صناعة المانية وضمان عالمي.-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


