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> ihtiyaçlarınız bizim hedeflerimizdir.
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Hipp Boroskop
>Endüstriyel uygulamalar için.

       Vizyonumuz - Müşterilerimize zaman ayırmak

Müşterilerimize ve onların ihtiyaçlarına yönelik hedefimiz, günlük hayatınızı - küçük fakat değerli - 
bir parça kolaylaştırmak için katkı sağlamaktır. Sektörün ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi ürün 
yelpazesi ve diğer tanınmış boroskop üreticileriyle uyumluluk ile HIPP, endüstriyel endoskopi 
alanında lider şirketlerden biri haline geldi. Belki de şirket büyüklüğü veya kurulu sistem hacmi 
açısından bir lider değil, müşteriye özel seçilmiş bir boroskop yelpazesine sahip bir üretici olarak 
kesinlikle bir lider.

HIPP Endoskop Service GmbH, Temmuz 1996'da Alexander ve Frank Hipp tarafından kuruldu. 
Kendimizi geleneksel değer yapılarına sahip entegre bir hizmet sağlayıcı ve üretici olarak görüyoruz. 
İşimizin odak noktası her zaman her türden endüstriyel boroskopların geliştirilmesi, onarımı ve 
üretimi olmuştur. Tüm çalışanların güçlü kişisel bağlılığı, yaratıcılık, ekip ruhu ve bir aile şirketinin 
istikrarı ile bağlantılı olarak büyük bilgi birikimimiz, en yüksek kaliteyi garanti eder - "Made in 
Germany".

HIPP Hizmeti - müşteri odaklılık bizim önceliğimizdir
Bizim için müşterilerimize destek sunmak, satış sonrası da elbette ilk sırada gelir. Yedek parça temini 
10 yıl garantilidir. Hasar durumunda kısa onarım süreleri (14 gün) ile hızlı ve karmaşık olmayan 
işlemler standartlarımızın bir parçasıdır.



Hipp Aksesuarlar
>Adaptörler.

       Maksimum uyumluluk için HIPP adaptörleri

HIPP adaptörleri, diğer üreticilerin, özellikle Storz, Wolf vb.'nin bireysel sistem bileşenlerinin kullanılmasını sağlar.

Adaptörler

Adaptasyon: Boroskoptan ışık iletken kılavuzuna 

Adaptasyon: ışık iletken kılavuzundan ışık kaynağına
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HIPP Adaptörler
>Uyumluluk.

HIPP soğuk ışık kabloları / ışık iletken kılavuzları, HIPP boroskopları ve HIPP ışık kaynaklarını 
bağlamak için adaptörlerle birlikte standart olarak sağlanır. HIPP soğuk ışık kabloları / ışık iletken 
kılavuzları, çeşitli adaptörler aracılığıyla diğer üreticilerin sistemleriyle uyumludur.

            Soğuk ışık kabloları / Işık iletkenleri

Adaptör-Işık kaynağıAdaptör-Boroskop 

HIPP

Olympus

Wolf

Storz

Storz

Wolf

Olympus

HIPP

             Boroskop-Adaptörsistemleri

Boroskop Adaptör BK-tarafı Adaptör IK-tarafı Işık kılavuzu Adaptör IK-tarafı Işık kaynağı
HIPP - 14-0065-00 HIPP 14-0058-00 HIPP
HIPP - 14-0065-00 HIPP 13-1032-00 Olympus
Storz 10-0051-00 13-1034-00 HIPP 14-0058-00 HIPP
Storz 10-0051-00 13-1034-00 HIPP 13-1031-00 Storz
Wolf 50-0310-00 13-1036-00 HIPP 14-0058-00 HIPP
Wolf 50-0310-00 13-1036-00 HIPP 13-1033-00 Wolf

HIPP



>Uyumluluk.
Hipp Adaptörler

Adaptörsüz teslimat durumu

HIPP boroskopları, standart olarak HIPP soğuk ışık kablolarını / ışık iletken kılavuzlarını 
bağlamak için adaptörle birlikte verilir (Şekil 1). Diğer üreticilerin soğuk ışık kablolarını / ışık 
iletken kılavuzlarını bağlamak için uygun adaptörler gereklidir. (Kurt, Storz, vb.) (Şekil 2).

             HIPP olmayan bir ışık iletken kılavuzuna bağlantı için HIPP boroskopunun hazırlanması

Boroskopta ışık bağlantısı

Wolf için ışık kablo adaptörü 
50-0310-00 Boroskop tarafı

Storz için ışık kablo adaptörü 
10-0051-00 Boroskop tarafı

Şekil 2

Şekil 1



Hipp endüstriyel endoskoplar için adaptör sistemi

Işık kablosunun 90° geriye doğru dirsekli açı adaptörlü endoskop

Açı adaptörü 50-0722-00
Adaptör 3-1034-00

Farklı uzunluklarda ışık iletken kabloları sunmaktayız
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Hipp Adaptörler
>Uyumluluk.

HIPP boroskopları standart olarak HIPP soğuk ışık kabloları / ışık iletken kılavuzları ile teslim edilir.
Diğer üreticilerin ışık kaynaklarını kullanırken, HIPP ışık iletken kılavuzu bir adaptör kullanılarak ışık 
kaynağına bağlanabilir.

             HIPP ışık iletken kılavuzunun HIPP olmayan bir aydınlatma sistemine bağlanması

Bir sonraki adımda, ilgili adaptör ışık iletken kılavuzuna vidalanmalıdır. Daha sonra boroskop ve 
ışık iletken kılavuzu birbirine bağlanabilir. HIPP adaptörü kullanıldığında ek adaptör gerekmez.

            HIPP boroskopa bağlantı için ışık iletken kılavuzunun hazırlanması

Storz-Adaptör 13-1031-00

Wolf-Adaptör 13-1033-00

Olympus-Adaptör 13-1032-00

Hipp-Adaptör 14-0058-00

Wolf için ışık kablo adaptörü            
Işık kablosu tarafı 13-1036-00

Hipp için ışık kablo adaptörü 
Işık kablosu tarafı 14-0065-00

Storz için ışık kablo adaptörü 
Işık kablosu tarafı 13-1034-00
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HIPP Adaptörler
>Seçeneklere genel bakış.

                    Boroskop-Adaptör

Wolf Adaptör 50-0310-00
Storz Adaptör 10-0051-00

       Soğuk ışık kablosu / ışık kılavuzu adaptörü (boroskop tarafı)
Ürün Ürün numarası
HIPP Adaptör 14-0065-00
Wolf Adaptör 13-1036-00
Storz Adaptör 13-1034-00

       Soğuk ışık kablosu / ışık kılavuzu adaptörü (ışık kaynağı tarafı)
Ürün
HIPP Adaptör 14-0058-00
Wolf Adaptör 13-1033-00
Storz Adaptör 13-1031-00
Olympus Adaptör 13-1032-00

       Boroskop açı-Adaptörü

Açı adaptörü 50-0722-00

Ürün numarası

Ürün Ürün numarası

Ürün Ürün numarası
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Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany
Telefon: +49 (0) 761 / 52800
Telefax: +49 (0) 761 / 52855
E-Mail: info@hipp-es.com
internet: www.hipp-es.com

Hipp Adaptörler
Teknik Ürün bilgileri

Hipp Endoskop Service GmbH
> ihtiyaçlarınız bizim hedeflerimizdir.




