
 مقدمة :

ديد من هي نتيجة الكثير والمزيد والع CAM 5000ان كاميرا عاصفة النار 

التطورات اإليجابية التي تستحق الثقة وتمنحها أفضل جهاز الستكشاف الذهب 

العالم دون الحاجة الى الخبرة والمعايرة او   لكنوز والدفائن الثمينة على مستوى وا

 التدريب. 

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

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

الكهربائيات وتقوم بعزل جميع أنواع الشوائب والصخور البركانية والحرارية  

والمعدنية والبازلتية كما انها تقوم بفصل الحديد ومشتقاته وتبرز الذهب وجميع  

 المعادن والنفائس الثمينة بشكل واضح. 

 

 المميزات : 

الكاميرا الحارقة بانها االسهل واالدق واالسرع في األداء ومضمونة  تتميز هذه 

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

 النتائج الدقيقة.  كاملة تكمل بعضها البعض لتعطي على مجموعة فيئيه 

 المواصفات : 

رع عمال في عالم أجهزة كشف  تتصف الكاميرا الحارقة بأنها االخف وزنا واالس

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  

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

 الخصائص والوظائف : 

تتخصص وظائف عمل هذه الكاميرا في اعمال البحث والمسح والكشف بنظم جديدة 

 أكثر دقة وحيوية إليجاد أماكن الذهب والكنوز والنفائس والدفائن الثمينة. 



 التكنولوجيا الحيوية

هرومغناطيسي مع  تعمل هذه الكاميرا بنظام اشعة تحت الحمراء وهو االشعاع الك

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

 درجة سلسي450الى   20-من  ة هيرتز. وطاقتيرا  400واحد و

ان الطيف الكهرومغناطيسي لهذه الكاميرا هو عبارة عم مجموعة من الموجات  

والجزيئات الكهرو مغناطيسية المنبعثة بأطوال موجية وترددات مختلفة، ويقسم هذا  

 الطيف الى سبعة أماكن مرتبة حسب تناقص الطول الموجي وزيادة الطاقة والتردد  

هي االشعة تحت الحمراء واالشعة   ومن االشعة الكهرومغناطيسية لهذه الكاميرا

 الفوق البنفسجية وموجات الراديو والموجات الصغرية المعروفة 

 .  ةالمكر وفي ةباألشع 

 USBولها مدخل تتميز بنظام تصويري مباشر ال يحتاج الى التحليل والتخزين 

 الحقا.  إليهمتتميز بوجود كارت ذاكرة لحفظ الصور والفيديوهات للرجوع  

 تتميز بوجود نظام السونار التصويري لتصفية الشوائب وتأكيد األهداف الثمينة. 

تتميز بأرسال واستقبال الموجات واالشعاعات والترددات الحيوية السريعة اللتقاط  

 األهداف عن بعد والوصول اليها. 

الجهاز االستشعاري الصوتي االيوني التوجيهي الدقيق للوصول الى  تتميز بوجود 

 األهداف بسهولة مطلقة. 

 متر  70العمق األرضي للجهاز: 

 متر   750الكشف االرضي للمياه 

 مربع متر 7000المدى االمامي: 

 قابلة للشحن  1البطارية عدد 

 سنوات  5صناعة المانية كفالة  

 عام   25العمر االفتراضي 



 دوالر  7500السعر االن في العرض وبعد الخصم 

  CAM5000مواصفات 

لجهاز الذي احدث ثورة كبيرة في عالم الكشف والتنقيب عن الذهب والكنوز  ا

 والدفائن جهاز  

(CAM 5000  كاميرا كشف الذهب والكنوز والدفائن والذهب الخام االفضل على

مستوى العالم, ان قوة التصنيع جعلت من هذا الجهاز الحديث هو إبتكار تكنولوجي  

متطور جدا واعطت قمة الرافهية للمنقبين والمستكشفين بالعمل بشكل احترافي  

 ومفيد  

نوات مع العديد من % على مدار اكثر من خمس س 100أثبت جدارته بنسبة   

الكاميرات السابقة والمودبالت القديمة التي مدحها المستخدم بشكل كبير وحين  

 وصلت هذةه الكاميرا العجيبة دوت صداها ,,,,,,,,,,,,, 

في جميع أنحاء العالم , لها مصداقية كبيرة في تحديد مواقع الدفائن والكنوز   

اعماق الكاميرا السحرية عاصفة النار   واالثار والذهب الخام والمياه الجوفية , تصل

.  ,  2كم7مترا وتصل مسافة الكشف االمامية الى اكثر من  70الى اكثر من  3

مترا ويتوفر في الجهاز جميع مواصفات وتقنيات   750وتكشف المياه الكثر من 

الكاميرات السابقة اضافة مجموعة من االنظمة الجديدة وهي نظام االستشعار  

لصوتي الجديد مع مؤشرات الحركة للبحث عن االهداف بطريقة جديدة  االتوماتيكي ا

وسهلة عبر الشاشة الديجتال والتي تسهل الكشف بطريق سريعة ودقيقة واما  

النظام الثاني فهو الكشف بواسطه المؤشرات الصوتية والضوئية والرقمية والتي  

عجيب وهو نظام  تساعد بشكل كبير على التتبع االنسيابي وبدقة واما النظام ال

الكشف التصوبري المباشر دون داعي للتوازن والتحليل واعطاء االوامر للجهاز  

فانك تشاهد عيانا ما تخفية طبقات االرض والجبال بكل دقة تامه من خالل الخارطة  

الدقيقة الموضحة على الشاشة حيث تشاهد الممرات والسراديب والدهاليز والغرف  

والفراغات والكنوز والدفائن باشكالها الحقيقية انة  الحجرية والمعادن والذهب 

كاميرا    CAM5000التصميم الهندسي التقني التكنولوجي المطور االول في العالم 

المهام المستحيلىة  , شاشة كبيرة وواضحة وفيها عدة انظمة في الكشف ومنها  

يها  عام وعل 25نظام الصونار وقوية من الداخل والخارج وعمرها االفتراضي 

سنوات والتوصيل الى جميع دول العالم السعر بعد الخصم واالن   5ضمان وكفالة 



اطلبها االن الفرصة ال تاتي اال مره واحدة دوالر امريكي 7500فقط في العرض 

**************************************** 

متخصصون في تجارة اجهزة كشف الذهب والمعادن والوكيل الحصري في الكشف  

 دبي د/ ابو فهد 00971551277737هب باالقمار الصناعية للتواصل المباشر الذ

 لسنا الوحيدون ولكننا المميزون واالفضل دائما  

 من خالل خدماتنا المميزة و انفرادنا بأفضل وأحدث المنتجات على مستوى العالم  

 وكالء حصريون ألكبر المصانع والشركات األلمانية واألمريكية والعالمية

 فر قسم متخصص لتوعية العميل عن األجهزة المقلدة المنتشرةنو

 ونعمل على محاربتها وتوضيح أماكن بيعها.

 ****************************** 

 تشكر زيارتكم  GPRادارة مجموعة 
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 الجيولوجي بيع وتجارة األجهزة واألنظمة العلمية و اجهزة التنقيب والكشف 

إمارة   –المركز المعتمد لبيع الجملة والتجزئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 دبي  
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 00971529045544موبايل رقم: 

 00971524137770موبايل رقم: 


