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Sistemlerimiz, makine içerisinden çekilen atık dolu havanın
tekrar üretim ortamına geri gönderilmeden önce tehlikeli
parçacıkların ve dumanların toplanıp filtrelenmesini sağlar.
Uygun maliyetli ürünlerimiz çevrenin korunması
uygulamaları teşvik ederek küresel sağlık ve güvenlik
mevzuatlarını uygun olarak çalışır.

CarePromo, Türkiye için Epilog Laser ürün yelpazesinde 15
yıldan fazla tek yetkili distribütördür.
BOFA lazer egzoz üniteleri, Epilog’un lazer sistemleri için
idealdir. Epilog ürün gamında BOFA egzoz ünitelerinin emme
performansından çok memnunuz. Özellikle etkileyici olan, bizim
için mükemmel bir gaz / koku filtresidir.
BOFA ile ilişki karşılıklı işbirliğine dayalıdır ve OEM bazında
uygulanmıştır.
Bu işbirliği sistem sağlayıcısı olarak verimliliğimizi büyük ölçüde
artırdı.
Erkan ELATAN

CarePromo

Tozsuz bir çalışma alanı sağlayarak, sistemlerimiz değerli
ekipmanların korunmasına, daha yüksek bir kalite markalama
sonucu almanıza ve kirletici sayısını azaltmaya yardımcı olur.

3 iQ Çalışma Sistemi
3 Kolay Kulanım Arayüz
3 Marka desteği
3 Laserinizi tamamlayan dizayn
3 Advanced Karbon filtre
3 HEPA filtre teknolojisi
3 Kolay bağlantı kiti
3 DeepPleat DUO ön filtre
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LAZER

F İ LT R E

zing 16
mini 18
Zing serisindeki giriş seviyesi lazer makineleri,
detaylı gravür ve kesim sonuçları ile işe başlamak
isteyenlere yöneliktir. Bu düşük maliyetli
masaüstü birimleri, bir işe başlayan veya ikinci bir
lazer eklemek isteyen biri için mükemmel bir
seçimdir.

ad base z16
Özel olarak Mini 18 ve Zing 16 için tasarlanan
AD Base Z16, DeepPleat DUO ve kompakt
tabanlı bir sistemde otomatik voltaj
üfleyicisiyle “sınıfının en iyisi” AD Oracle
başarısını ortaya koyuyor. Easi-seal filtre
konumu, filtre değişiminin kolay, hızlı ve
güvenli olmasını sağlar.
Bu ünite, kompakt bir kurulum için yerleşik
kompresör seçeneğine sahiptir.
Boyutlar

720 x 725 x 600mm
28.35 x 28.54 x 23.62”

HavaAkışı/Basınç

380m³/hr / 96mbar
223cfm / 96mbar

Teknoloji

zing 24
mini 24
Bir Legend lazer serisi sistemi ile üretim kapasitenizi artırın. % 30’a kadar daha fazla hız için 1200
dpi’ye kadar oyma ve servo motor içeren Legend
lazer serisi üç popüler model içerir: Epilog Mini
18, Mini 24 ve Helix lazer sistemleri.

ad base z24
Özel olarak Mini 24 ve Zing 24 için tasarlanan
AD Base Z24, DeepPleat DUO ve kompakt
taban sistemindeki otomatik voltaj üfleyici
ile “sınıfının en iyisi” AD Oracle başarısını
gösteriyor. Easi-seal filtre konumu, filtre
değişiminin kolay, hızlı ve güvenli olmasını
sağlar.
Bu ünite, kompakt bir kurulum için yerleşik
kompresör seçeneğine sahiptir.
Boyutlar

720 x 960 x 735mm
28.35 x 37.80 x 28.95”

HavaAkşı/Basınç

380m³/hr / 96mbar
223cfm / 96mbar

Teknoloji

Daha fazla bilgi için :
e. info@carepromo.com
t. +90 212 320 26 60
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helix
Bir Legend lazer serisi sistemi ile üretim kapasitenizi artırın. % 30’a kadar daha fazla hız için 1200
dpi’ye kadar oyma ve servo motor içeren Legend
lazer serisi üç popüler model içerir: Epilog Mini
18, Mini 24 ve Helix lazer sistemleri.

ad oracle iq
AD Oracle iQ, güçlü bir benzersiz özellikler
yelpazesini tek bir kompakt ünitede
birleştiren, teknik olarak en gelişmiş lazer
dumanı filtre sistemimizdir.
Bu çok yönlü ünite bir dizi lazer
uygulamasında kullanılabilir ve devrim
niteliğindeki otomatik voltaj algılayıcı üfleyici,
dünyadaki herhangi bir voltajda çalışacak
şekilde otomatik olarak kendini ayarlar.
Inline AD Cyclone, lazer markalama işlemi
sırasında düşük partikül boyutlarını ayırmak
için tasarlanmıştır.Ayrıca FireBox inline
filtresine uyar.

Boyut

980 x 430 x 430mm
38.5 x 17 x 17”

Hava Akışı/Basınç 380m³/hr / 96mbar
223cfm / 96mbar
Teknoloji

fusion 32
Fusion M2 lazer serisi, Epilog Laser’in düz yataklı
sistem hattına en yeni eklentisi olup daha fazla
verim ve kalın kesim yetenekleri için daha büyük
çalışma alanları ve daha yüksek voltajlı lazer tüpü
seçenekleri sunar. Mevcut olan en yüksek
kalitede kesime sahip olan bir Fusion M2 lazer
sistemi ile her türlü malzemeyi kazıyın, kesin ve
markalayın.

ad 1000 iq
Lazer markalama, kodlama ve gravürdeki
uygulamalar için yüksek performanslı lazer
dumanı filtre sistemidir.
AD 1000 iQ yüksek uçlu lazerli ekstraksiyon
sistemi, yüksek hava debisi ve basınç
oranlarıyla son derece geniş filtre kapasitesini
birleştirerek, büyük miktarlarda partikül ve
gaz halinde organik bileşikler üreten ağır iş
uygulamaları için ideal seçimdir.
Boyutlar

1197 x 600 x 790mm
47.1 x 23.6 x 31.1”

Hava Akışı/Basınç 850m³/hr / 100mbar
500cfm / 100mbar
Teknoloji

detaylı bilgi için;
e. info@carepromo.com
t. +90 212 320 26 60

Datasheet download
bofainternational.com/ad-1000-iq
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fusion 40
Fusion M2 lazer serisi, Epilog Laser’in düz yataklı
sistem hattına en yeni eklentisi olup daha fazla
verim ve kalın kesim yetenekleri için daha büyük
çalışma alanları ve daha yüksek voltajlı lazer tüpü
seçenekleri sunar. Mevcut olan en yüksek
kalitede kesime sahip olan bir Fusion M2 lazer
sistemi ile her türlü malzemeyi kazıyın, kesin .

ad 1500 iq
Lazer markalama, kodlama ve gravürdeki
uygulamalar için yüksek performanslı lazer
duman filtre sistemidir.
AD 1500 iQ yüksek uçlu lazerli ekstraksiyon
sistemi, yüksek hava debisi ve basınç
oranlarıyla son derece geniş filtre kapasitesini
birleştirerek, büyük miktarlarda partikül ve
gaz halinde organik bileşikler üreten ağır iş
uygulamaları için ideal seçimdir.
Boyutlar

1197 x 600 x 790mm
47.1 x 23.6 x 31.1”

Hava Akışı/Basınç 1250m³/hr / 100mbar
735cfm / 100mbar
Teknoloji

detaylı bilgi için,
e. info@carepromo.com
t. +90 212 320 26 60

fusion fibermark
Bir Legend lazer serisi sistemi ile üretim kapasite
nizi artırın. % 30’a kadar daha fazla hız için 1200
dpi’ye kadar oyma ve servo motor içeren Legend
lazer serisi üç popüler model içerir: Epilog Mini
18, Mini 24 ve Helix lazer sistemleri. Fiber Serileri
metal ve mühendislik plastikleri markalar.

ad 1000 iq
Lazer markalama, kodlama ve gravürdeki
uygulamalar için yüksek performanslı lazer
dumanı filtre sistemidir.
AD 1000 iQ yüksek uçlu lazerli ekstraksiyon
sistemi, yüksek hava debisi ve basınç
oranlarıyla son derece geniş filtre kapasitesini
birleştirerek, büyük miktarlarda partikül ve
gaz halinde organik bileşikler üreten ağır iş
uygulamaları için ideal seçimdir.
Boyutlar

1197 x 600 x 790mm
47.1 x 23.6 x 31.1”

Hava Akışı/Başınç 850m³/hr / 100mbar
500cfm / 100mbar
Teknoloji
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g 2 g a lv o l a s e r
Epilog Laser ailesine en yeni eklenen G2 Galvo fiber
lazerdir. Eşsiz dinamik odaklama mercek teknolojisiyle,
sabit konumlu 24 ”x 24” (609 x 609 mm) oyma alanına
sahip ilk galvo ünitesidir.

ad 1000 iq
Lazer markalama, kodlama ve gravürdeki
uygulamalar için yüksek performanslı lazer
dumanı filtre sistemidir.
AD 1000 iQ yüksek uçlu lazerli ekstraksiyon
sistemi, yüksek hava debisi ve basınç
oranlarıyla son derece geniş filtre kapasitesini
birleştirerek, büyük miktarlarda partikül ve
gaz halinde organik bileşikler üreten ağır iş
uygulamaları için ideal seçimdir.
Boyutlar

1197 x 600 x 790mm
47.1 x 23.6 x 31.1”

Hava Akışı/Basınç 850m³/hr / 100mbar
500cfm / 100mbar
Teknoloji

detaylı bilgi için,
e. info@carepromo.com
t. +90 212 320 26 60
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