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BlueSYSTEM SIGMA 
kablolu veya kablosuz haberleşme / with or without radio transmission 

BlueLEVEL, BlueMETER SIGMA ile kombine edilmiş küçük 
açı ölçümleri için ideal eğim ölçer cihazlarıdır. Aynı zamanda 
yüzeylerdeki düzlemsellik ölçümleri ve tüm çeşit makinaların 
geometrik ölçümlerinin yapılmasını içerir. Engineer Set ola-
rak da adlandırılan BlueSYSTEM SIGMA, 2 adet BlueLEVEL        
ölçüm cihazını ve bir gösterge ünitesi olan BlueMETER 
SIGMA‘yı içerir.

BlueSYSTEM BASIC 
kablolu veya kablosuz haberleşme / with or without radio transmission

BlueLEVEL BASIC, BlueMETER BASIC ile kombine edilmiş 
küçük açı ölçümleri için ideal eğim ölçer cihazlarıdır. Aynı 
zamanda yüzeylerdeki düzlemsellik ölçümleri ve tüm çeşit 
makinaların geometrik ölçümlerinin yapılmasını içerir. En-
gineer Set olarak da adlandırılan BlueSYSTEM BASIC, 2 
adet BlueLEVEL ölçüm cihazını ve bir gösterge ünitesi olan 
BlueMETER SIGMA‘yı içerir.

The BlueLEVEL, in combination with BlueMETER SIGMA, is 
extremely suitable for precision measurements of small an-
gles. This includes flatness measurements on surface plates 
in particular, and the measuring of geometrical features on 
machines of all kinds. A BlueSYSTEM SIGMA, also called 
Engineer Set, normally consists of two BlueLEVEL measu-
ring instruments and an indicating unit BlueMETER SIGMA.

The BlueLEVEL BASIC, in combination with BlueMETER 
BASIC, is a less expensive version and extreme-
ly suitable for precision measurements of small an-
gles. This includes flatness measurements on sur-
face plates in particular, and the measuring of  
geometrical features on machines of all kinds. A BlueSY-
STEM BASIC, also called Engineer Set, normally consists of 
two BlueLEVEL BASIC measuring instruments and a display 
unit BlueMETER BASIC. 

BlueLEVEL-2D
kablolu veya kablosuz haberleşme / with or without radio transmission

BlueLEVEL-2D, hassasiyeti yüksek ve 2 eksenli eğim ölçer 
cihazıdır. Küçük boyutuna rağmen grafikler ve 2D ekranı 
ile birlikte, X ve Y eksenlerinde 2 sensör içerir. Hassasiyeti 
ve boyutu sayesinde makina ve makina parçalarının 
konumlanmasında kolaylık sağlar. 

The BlueLEVEL-2D is a high precision and compact 
inclination measuring instrument for 2 axes. In spite of its 
small outer dimensions the instrument contains 2 inclination 
sensors one in X- and one in Y-direction together with a fully 
graphical and color 2D-display. Thanks to its precision and its 
size the BlueLEVEL-2D is perfectly suited for the alignment of 
machines and machine parts. 

Eğim ölçer cihazları InclInatIon measurIng Instruments

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.001 ±10

0.005 ±50

MINILEVEL NT

MINILEVEL NT, küçük açıların hassas ölçümleri için özel 
olarak tasarlanmıştır. Düzlemsellik ölçümleri ve tüm makina 
konumlamlarında ki ölçümlerde kullanılabilir. Mühürlü ve nitro-
jen kaplı sensörü sayesinde en zor şartlar altında bile ölçüm 
yapılabilir. MINILEVEL NT, BlueLEVEL üzerinden oluşturulmuş 
ve sadece özel durumlarda kullanılmalıdır.

MINILEVEL NT is specially designed for precision measure-
ments of small angles. Such measurements are particularly 
flatness measurements on surface plates or the measuring of 
geometrical features on machines of all kind. The sealed and 
nitrogen filled sensor cell allows perfect applications even 
under extremely difficult environmental conditions with high 
air humidity or in the rough environment of a workshop. The 
instrument MINILEVEL NT was replaced by the BlueLEVEL 
and will only be used in special cases.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100



nivelSWISS (Niveltronic) 

Analog ekranlı elektronik eğim ölçer galvanometre üzerine 
yerleştirilmiştir. Sıfır noktasının yüksek stabilitesi cihazı uzun 
zamanlı ölçümlerde ve büyük yatakların ayarlanmasında 
uygun hale getirmiştir. nivelSWISS dökme demir ile işlenmiş 
sert gövdeye monte edilmiştir.
nivelSWISS iki versiyonda sunulur:

• nivelSWISS 50-H YATAY VERSİYON  
• nivelSWISS 50-W AÇISAL VERSİYON

nivelSWISS-D (Niveltronic) 

nivelSWISS-D Yukarıdan okunabilir dijital ekrana sahip 
elektronik eğim ölçer cihazı batarya ile güçlendirilmiş ve 
WYLER ölçüm sistemlerine kolayca entegre edilebilir. 

nivelSWISS-D iki versiyonda sunulur: 
• nivelSWISS-D YATAY VERSİYON
• nivelSWISS-D AÇISAL VERSİYON

Battery powered electronic inclinometer with analog display 
on a built-in galvanometer. The remarkable stability of the 
zero-point makes this instrument particularly suitable for long-
term measuring tasks and for adjustment or alignment works 
on large guideways. The nivelSWISS is mounted in a rugged 
body of carefully treated cast iron. 
nivelSWISS is available in two versions: 

• nivelSWISS 50-H HORIZONTAL VERSION  
• nivelSWISS 50-W ANGULAR VERSION 

Battery powered electronic inclinometer with digital display, 
which can be inclined to allow optimal readability from 
above. nivelSWISS-D can be simply  integrated into WYLER 
measuring systems and connected to a PC/laptop with a USB 
cable. nivelSWISS-D is the consequent further development 
of the classic nivelSWISS: 

nivelSWISS-D is available in two versions: 
• nivelSWISS-D HORIZONTAL VERSION  
• nivelSWISS-D ANGULAR VERSION

BlueCLINO 
kablolu veya kablosuz haberleşme / with or without radio transmission

BlueCLINO, CLINO 2000 üzerinden tasarlanmıştır ve 
aşağıdaki özellikleri içerir:

• Büyük ve okuması kolay renkli ekran 
• Çeşitli renk profilleri seçilebilir 
• Bar grafiği veya su terazisi gibi çeşitli görüntüleme 

metodları
• Tüm birimler gösterilebilir
• Entegre sıcaklık kompanzatörü sayesinde ±60° üstü 

ölçümlerde bile yüksek hassasiyet sağlanır.

The BlueCLINO is based on the well-proven CLINO2000 and 
has the following features:

• Large and very easy-to-read color display 
• Various color profiles can be chosen 
• Various display methods such as bar graphs or spirit 

levels can be chosen
• All current units can be indicated
• High precision over the entire measuring range of ±60° 

with integrated temperature compensation

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±750

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±750

Hassasiyet
Sensitivity

[arcsec]

Hata limitleri
Limits of error

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

5 (yaklaşık. 0.025 mm/m) 12 + 0.027% MW
±60

Mw = ölçüm değeri Mw = measured value

BlueCLINO High Precision 
kablolu veya kablosuz haberleşme / with or without radio transmission

BlueCLINO High Precision, standart BlueCLINO geliştirilerek 
oluşturulmuştur. ±60° ölçüm aralığı olan standart BlueCLINO 
cihaz birçok kullanım noktasında işe yarar bulunmuştur fakat 
hassas makina parçalarının konumlandırılmasında yeterli 
olamamıştır. Tam bu noktada  BlueCLINO High Precision 
ortaya çıkıyor, ±1°’lik ölçüm aralığı ve  işlenmiş tabanları (sol 
ve alt) ile küçük eğim ölçümleri için gerekli hassasiyete ulaşan 
bir cihaz olarak yerini almıştır.

BlueCLINO High Precision is based on the successful 
standard BlueCLINO which has a measuring range of 
±60°. This huge measuring range has opened new and 
interesting applications for the standard BlueCLINO as 
e.g. the construction of antennas or road and railroad 
construction.  But, when it comes to the precise alignment 
of parts of a machine tool, the standard BlueCLINO 
quickly reaches its limits. This is exactly where the new  
BlueCLINO High Precision comes into the picture: with a 
measuring range of ±1° and scraped bases (left and below), 
this instrument provides the necessary precision for small 
inclinations which is required in precision machine tool 
building.

Hassasiyet
Sensitivity

[arcsec]

Hata limitleri
Limits of error

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

1 (yaklaşık 0.005 mm/m) DIN 2276 ±1



CLINOTRONIC PLUS 
ÇOK AMAÇLI EĞİM ÖLÇER CİHAZI / MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT

CLINOTRONIC PLUS ±45 derecelik ölçüm kapasitesine 
sahiptir. 4 hassas işlenmiş referans yüzeyi ile her kenarda 
yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar. Tek buton ile  
uygun eğim ölçümü ekranda seçilebilir. Tek tuşla mutlak ve  
bağıl sıfırlama yapılabilir. RS-232 özel kablosu ile PC bağlantısı 
gerçekleştirilebilir. 

The CLINOTRONIC PLUS provides a measuring capacity of 
±45 degrees. Four precisely machined exterior reference 
surfaces assure accuracy and repeatability of measurements 
in any quadrant. Selected by push-button, any units suitable 
for inclination measurement may be applied to the display. 
Even slope indication based on a relative base of selectable 
length is possible. Simple push-button operation automatically 
sets absolute as well as relative zero. The RS485 interface 
allows the connection to other WYLER instruments or directly 
to a PC using a special cable. 

CLINO 2000
ÇOK AMAÇLI EĞİM ÖLÇER CİHAZI / MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT 

CLINO 2000 yüksek standartlar ile donatılmış hassas elle 
taşınabilir eğim ölçer cihazıdır. CLINO 2000 tek başına bir 
ünite olarak dizayn edildi fakat referans gerektiren ölçümlerde 
ikinci bir cihaz ile birlikte kullanılabilir. RS-232 Bağlantısı ile 
PC’ye bağlantısı yapılabilir. Ölçülen ana değerler, içerisindeki 
referans değerleri ile karşılaştırılarak hassas ölçüm 
hesaplamaları yapılabilir.

The CLINO 2000 is a precision handheld inclination measuring 
instrument fulfilling the highest standards. The CLINO 2000 
is designed as a standalone unit, but it can also be used 
together with a second instrument for measurements where 
a reference is required. Furthermore, it can be connected to 
a PC / laptop via a built-in RS232 interface. The measured 
primary values are compared to a stored reference curve in 
the CLINO 2000. This allows a very accurate calculation of 
the inclination.

Hassasiyet
Sensitivity

[arcsec]

Hata limitleri
Limits of error

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

5 5 + 0.03% Mw
±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = ölçüm değeri Mw = measured value

Hassasiyet
Sensitivity

[arcsec]

Hata limitleri
Limits of error

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

0.020 2 + 1 digit ±45



Sensor ZEROTRONIC / ZEROTRONIC-SENSOR

ZEROTRONIC sensörleri aşağıdaki özellikleri içerir:
• Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet
• Mükemmel sıcaklık dengesi
• Dijital çıkış: 

RS 485 / asynchr. , 7 DataBits, 2 StopBits, no parity
•  ±0.5 den ±60 dereceye ölçüm aralığı
• Birçok sensörle tanımlanmış ölçüm değerlerinin 

senkronizasyonu
• Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
• Elektromanyetik dalgalara karşı yüksek dayanıklılık

ZEROTRONIC sensors have established themselves in the 
market as the benchmark when it comes to high-precision 
inclination measurement in demanding applications. The 
ZERTRONIC family of sensors features the following 
characteristics:

• High resolution and high precision
• Excellent temperature stability
• Digital output: 

RS 485 / asynchr. , 7 DataBits, 2 StopBits, no parity
• Measuring ranges of ±0.5 to ±60 degrees
• Synchronized registration of measuring values for 

several sensors
• High immunity to shock
• High immunity to electromagnetic fields

ZEROMATIC 2/1 + 2/2

2 boyutlu eğim ölçüm sensörleri olan  ZEROMATIC 2/1 ve 2/2 
modelleri uzun periyodlu ölçümlerde küçük değişikliklerin gö-
sterilmesinde kullanılır. Tanımlanmış otomatik ters ölçümü ile 
yapılan mutlak sıfırlama ile yüksek hassasiyet sağlanır. ZERO 
MATIC 2/1 tek bir eğim sensörüne sahiptir. Her ters   ölçüm X 
ve Y eksenlerinde tekil olarak kesin ve mutlak değerler sağlar. 
ZEROMATIC 2/2 iki adet eğim sensörüne sahiptir. Bu yüzden X 
ve Y eksenlerinde sürekli değer alınabilir.Belirlenmiş aralıklarda 
ters ölçüm gerçekleştirir ve kompanze edilir.

The two-dimensional inclination measurement sensors  
ZEROMATIC 2/1 and 2/2 are perfectly suited for any appli-
cation where monitoring of the smallest changes in absolu-
te inclinations over a longer period of time is required. The 
extremely high accuracy is achieved by measuring and com-
pensating for any drift of the absolute „zero“ by applying an 
automatic reversal measurement at defined intervals. The 
ZEROMATIC 2/1 has one inclination sensor. Each reversal 
measurement will provide one set of precise and absolute in-
clination values in the X and Y axes. The ZEROMATIC 2/2 has 
two inclination sensors.  It can therefore provide continuous 
values for the inclination in X and Y axes. At defined intervals 
it will perform a reversal measurement and compensate for 
any offset.

sensörler sensors

Tip
Type

Çözünürlük
Resolution

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

ZEROTRONIC Tip 3 0.1...0.4 ±0.5

ZEROTRONIC Tip 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC Tip 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC Tip 3 3.2...21.6 ±30

Hata limitleri
Limits of error

[arcsec]

Doğrusallık
Linearity

Ölçüm aralığı
Range

[°]

1 0.5 % MW
±1

Mw = ölçüm değeri Mw = Measured value

Tip
Type

Çözünürlük
Resolution

[arcsec]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

ZEROTRONIC Tip C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC Tip C 3.2...7.6 ±30

ZEROTRONIC Tip C 4...8.1 ±45

ZEROTRONIC Tip C 4.3...54 ±60



LEVELMATIC 31 / LEVELMATIC C
ANALOG SENSOR

LEVELMATIC analog voltaj ve akım çıkış sinyali verebilen bir 
sensördür. Bu sensör makinaların üzerine yerleştirilmesi için 
özel olarak tasarlanmıştır. Sensör sabit şekilde titreşim olmayan 
ve hava şartlarından etkilenmeyen bir yere takıldığında en zor 
şartlar altında bile hassas ölçümler alabilir. Kullanımı kolaydır.

The LEVELMATIC sensor is an analog sensor with an analog 
voltage / current output signal. This sensor has specifically 
been developed to be mounted on machines. Since the 
sensor is mounted in a tight, weatherproof, and shock-
resistant housing, inclination measurements are possible 
even under difficult conditions. The sensor is easy to use, and 
requires little in terms of instruction. 

Tip
Type

Çözünürlük
Resolution
[µRad/mV]

Ölçüm aralığı
Range
[mRad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Tip
Type

Çözünürlük
Resolution

[°/mV]

Çıkış Voltajı
Output voltage / 
[V] at/an 100 kΩ

Çıkış Akımı
Output current

[mA]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

LEVELMATIC C 0.015 1 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.006 2.5 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.003 5 4 … 20 ±15

Tip
Type

Çözünürlük
Resolution

[°/mV]

Çıkış Voltajı
Output voltage / 
[V] at/an 100 kΩ

Çıkış Akımı
Output current

[mA]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

LEVELMATIC C 0.030 1 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.012 2.5 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.006 5 4 … 20 ±30

GÖZLEMLEME/ MONITORING
Baraj, Köprü veya Binalari UzUn Süreli Gözlemleme

lonG-Term moniTorinG of DamS, BriDGeS or BUilDinGS 

WYLER AG, binaları, köprüleri, heyelanları, barajları veya         
tünelleri (geçici veya sürekli olarak) gözlemlemek için bir çok 
çözüm öneriyor. 
Değişikliklerin görüntülenmesi istendiğinde, sadece ölçüm 
verileri elde edilmez, aynı zamanda veriler iletilir, analiz edilir 
ve sunulur.

WYLER AG is offering several solutions to monitor (tempora-
rily or permanently) buildings, bridges, landslides, dams or 
tunnels. 
In order to visualize changes of such objects, measuring data 
have not only to be acquired, but also to be transmitted, to be 
analyzed and to be presented.

Veri Kaydedici/DataLogger
DaTaloGGer Wyler cihazlarina ozelliKle UyarlanmişTir

DaTaloGGer Specifically aDapTeD To Wyler inSTrUmenTS

DataLogger:   
Basit parametreleştirmeden dolayı kolay kullanım.

DataLogger:   
Easy to use due to its simple parameterization.

DataTaker

DataTaker:  
Değişken veri kaydedici; özgürce programlanabilir.

DataTaker:  
Flexible datalogger; freely programmable.

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C



BlueMETER SIGMA

BlueMETER SIGMA iyi bilinen BlueMETER‘ın daha gelişmiş 
versiyonudur ve elektronik eğim ölçüm cihazlarının gösterge 
birimi olarak üretilmiştir.
• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (sadece kablolar)
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROMATIC
• ZEROTRONIC-sensörler

BlueMETER SIGMA is a further enhancement of the well 
known BlueMETER, and has been developed as an intelligent 
display unit for the electronic inclination measuring instru-
ments
• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (by means of cables only)
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROMATIC
• ZEROTRONIC-sensors 

BlueMETER BASIC

BlueMETER BASIC, BlueSYSTEM BASIC ölçüm sistemlerinin 
WYLER AG tarafından üretilen akıllı dijitial gösterge ünitesidir. 

BlueMETER BASIC is an intelligent digital display unit deve-
loped by WYLER AG for the inclination measuring system 
BlueSYSTEM BASIC. 

LEVELMETER 2000

LEVELMETER 2000 ZEROTRONIC ailesindeki dijital                
sensörler için akıllı el terminali olarak ve MINILEVEL NT ve                            
LEVELTRONIC NT elektronik eğim ölçerlerinin gösterge             
ünitesi olarak geliştirilmiştir. 

The LEVELMETER 2000 has been developed as an intelli-
gent Hand Terminal together with the digital sensors of the 
ZEROTRONIC-family and as a display unit for the electronic 
inclinometers MINILEVEL NT and LEVELTRONIC NT. 

Harici Ekranlar                                                     external dIsplays

LED-CROSS 

LED-CROSS bir platformun eğiminin görsel sunumu için çok 
uygundur.   
Bazı uygulamalar: 

• Eğim önemi fazla olan malzemelerin vinçle taşınması 
sırasındaki kontrolü

• Platform veya parçaların manual olarak 
dengelenmesinde görsel yardım

• Hareketli platformların kontrolü; platformun yan 
yatmasını önlemeye yardım eden programlanabilir 
alarmlar

The LED-CROSS is very suitable for providing a visual 
representation of the inclination of a platform.  
Typical applications are: 

• Supervision of a crane for goods that are sensitive to 
inclinations

• Optical aid for manual hydraulic levelling of objects or 
platforms

• Supervision of working platforms: preventing the 
platform from tilting with the help of programmable 
alarms



TC (Alıcı-Verici/Transceiver)

Alıcı-Verici TC modeli ZEROTRONIC sensörlerinin veri aktarım 
istekleri için çözümler sunar:

• 57’600 bite kadar izin verir
• 12 den 48V‘a kadar olan giriş ile ZEROTRONIC sensörleri 

için 5V DC‘lik uyarma çıkışı alınabilir.
• RS485 Modülü ile uzun mesafelere kadar data aktarımı 

(1000 metrelik kablo)
• Bilgisayar bağlantısı için RS485‘den RS232‘ye çevirme 

olanağı
• Veri portlarında galvanik yalıtım özelliği 

The transceiver/converter TC is a bus component for deman-
ding solutions with ZEROTRONIC sensors:

• Allows baud rates up to 57’600 baud
• Conditions excitation 5V DC for ZEROTRONIC sensors 

from unregulated input of 12 to 48V DC
• Conditions the RS485 signal and drives the RS485 bus 

for long distances data transport (1000 meter total 
length of bus cable).

• Provides conversion from RS485 to RS232 for the con-
nection to a COM port of a computer

• Data ports feature galvanic isolation from each other 

BlueTC (Alıcı-Verici/Transceiver)

Eğim ölçer cihazlarının uygulamaları için:
Kablosuz veya kablolu haberleşme seçenekleri ile BlueTC, 
BlueLEVEL ve BlueLEVEL BASIC eğim ölçüm cihazları için 
kullanılan BlueMETER ve BlueMETER BASIC cihazlarına 
alternatif olarak geliştirilmiştir.

ZEROTRONIC sensörlerinin uygulamaları için:
BlueTC, kablolu veya kablosuz olarak veri haberleşmesi 
sağlayan bir arayüz olarak kullanılabilir.  Bir BlueTC cihazına en 
fazla 8 sensör bağlanabilir.

Ölçüm sonuçları, RS232/485 portu ile direk olarak yazıcıya, 
bilgisayara veya WYLER yazılımlarına gönderilebilir. 

For applications with inclination measuring instruments:
The BlueTC with or without radio transmission was developed 
as an alternative interface to the BlueMETER and BlueMETER 
BASIC for using the BlueLEVEL and BlueLEVEL BASIC 
inclination measuring instruments.

Applications with sensors ZEROTRONIC:
The BlueTC is used as an interface for data transmission 
through a cable or wireless connection. To each BlueTC up to 
eight sensors may be connected.

It is possible to send measured data via an RS232/485 port 
to a printer, a PC/laptop or the WYLER LEVELSOFT PRO and 
MT-SOFT software or to other software such as LabEXCEL. 

MultiTC (Alıcı-Verici/Transceiver)

MultiTC bir sistem bileşenidir ve WYLER sensörlerini 
(ZEROTRONIC veya ZEROMATIC) laptop ile bağlantısını 
sağlamak için üretilen bir arayüzdür. 

• MultiTC sensörlere enerji vermeyi kolaylaştırır. USB 
portu üzerinden veya 24V güç kaynağı üzerinden enerji 
verilebilir. 

• Ölçüm değerleri MultiTC aracılığıyla USB veya RS232 
bağlantısı ile laptopla haberleştirilebilir. Ölçüm sonuçları 
LEVELSOFT PRO, MT-SOFT veya LabEXCEL gibi WYLER 
yazılımları ile değerlendirme yapılabilir.

The MultiTC is a system component and an interface to 
connect WYLER-sensors (ZEROTRONIC or ZEROMATIC) with 
a laptop. 

• MultiTC provides an easy way to power the sensors, 
either through the USB port of a laptop or via a separate 
24V power supply. 

• The measuring values are transferred from the sensors 
via the MultiTC to an RS232- or a USB port of the laptop, 
where the values can be evaluated with one of the 
WYLER measuring software like LEVELSOFT PRO, MT-
SOFT or LabEXCEL.

Ağ Bileşenleri                                               network components



wyler-software, 
Aşağıdaki yazılım paketleri mevcuttur: 

LEVELSOFT PRO
LEVELSOFT PRO, doğru, yüzeylerdeki düzlemsellik ve geometrik 
ölçümlerin yapılabileceği standart yazılımdır. ISO 1101 standardı esas 
alınarak oluşturulmuştur.

MT-SOFT  
MT-SOFT, LEVELSOFT PRO yazılımının geliştirilmiş versiyonudur:
MT-SOFT makina ve bileşenlerini ölçümü ve kalite denetim için ideal   
bir araçtır.

LabEXCEL
LabEXCEL WYLER eğim ölçer cihazlarının ve sensörlerin ölçüm 
sonuçlarının gösterilmesi için kullanımı kolay yazılım paketidir. Ölçüm 
sonuçları otomatik olarak CSV dosyasında okunur ve sonrasında EXCEL 
ile işlem yapılabilir.

DYNAM II
DYNAM II tüm ölçüm işlemlerine uygun geniş çapta çözümler sunar.
Sadece birkaç tıklama ile basit ölçüm programları başlatılabilir. Esnek 
programlama özelliği sayesinde karmaşık ölçüm görevleri de çözülebilir.

WYLER YAZILIM GELİŞTİRME KİTİ
Müşteriler WYLER Cihazları için kendi analiz yazılımlarını oluşturmak 
istediğinde, WYLER AG tarafından oluşturulmuş birçok yazılım 
örneğinde WYLER cihazlarını veya WYLER sensörlerini software ara 
yüzü tarafından nasıl kullanılacağı anlatılır. Mükemmel bir uygulama için 
bu örnekler tecrübeli bir programcı tarafından kullanılmalıdır.

LEVELSOFT PRO
The software LEVELSOFT PRO is our standard software for measuring 
lines, flatness of surfaces and geometry measurements, and is based 
on ISO 1101.

MT-SOFT  
MT-SOFT is the expanded version of LEVELSOFT PRO: MT-SOFT is an 
ideal tool for measuring and quality inspection on machine tools and 
their components.

LabEXCEL
The software LabEXCEL is an easy-to-use software package for 
displaying the measuring values of WYLER inclination measuring 
instruments and sensors. The measurement results are automatically 
read in a csv file and can then be further processed with EXCEL.

DYNAM II
The software DYNAM II offers a wide range of solutions adaptable to 
all measuring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can 
be started. Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks 
can be solved.

WYLER SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
For customers intending to develop their own analyzing software for 
WYLER instruments, WYLER AG provides several software examples 
that explain how to interact with WYLER instruments or WYLER sen-
sors either direct or via a software interface developed by WYLER. The-
se examples should allow an experienced programmer to successfully 
develop their own application software. 

wyler-software, 
The following software-packages are available: 

Yatay Su Terazisi 55 SPIRIT / Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insula-
ting handle and vial protection, with wooden box.

Yatay yüzeylerin ve silindirlerin ölçümü için, yalıtkan tutacak, cam tüp 
koruması ve tahta kutu ile birlikte.

ölçüm yazIlImlarI mess-software

Hassas Su Terazileri precIsIon spIrIt level

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Manyetik Su Terazisi 48 SPIRIT / Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT

For horizontal and vertical measurements with strong magnetic adhe-
sion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, with insulating 
handle, with wooden box.

Dikey yüzeylerde, düz veya silindirik yüzeylerde güçlü manyetik            
tutunma sayesinde yatay veya dikey ölçümler için, yalıtkan tutacağı 
ve tahta kutu ile birlikte.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90



Hassas Kare Su Terazisi 58 SPIRIT / Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases 
(bottom and left hand) for checking on horizontal and vertical sur-
faces, plane or cylindrical, with insulating handles and vial protection, 
with wooden box.

2 düz tabanı (üst ve sağ) ve 2 prizmatik tabanı (alt ve sol) ile yatay 
ve    dikey kontroller, düz veya silindirik yüzey ölçümleri için, yalıtkan          
tutacak, cam tüp koruması ve tahta kutu ile birlikte.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Kontrol Su Terazisi 61 / Inspection Spirit Level  61

With prismatic base for measurements on flat faces or cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Prizmatik tabanı ile düz ve silindirik yüzey ölçümleri için, yalıtkan           
tutacak, cam tüp koruması ve tahta kutu ile birlikte.

Mil çapı: Ø 19 ... 108 mm

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

Ayarlanabilir Su Terazisi 52 / Adjustable Spirit Level 52

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely  
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Tamamen yatay olmayan düz ve silindirik yüzeylerin kontrolü için,       
ayarlanabilir ve tahta kutu ile birlikte.

Mil çapı: Ø 19 ... 108 mm

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Ayarlanabilir Mikrometre Su Terazisi 68 / Adjustable Micrometer Spirit Level 68

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or  
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Prizmatik sertleştirilmiş çelik ölçüm tabanı ile yüzeylerin düzlüğünü, 
eğimini ve konikliğini ölçmekte kullanılır. Yalıtımlı tutacağı ve tahta     
kutusu ile birlikte.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)



Birbirine dik iki prizmatik kanal ile birlikte. Prizmatik kanallar mil çapı   
Ø 19 … 108 mm için uygundur, boyutlara bağlı olarak.

With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters  
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Krankpin Su Terazisi 56/ Crankpin Spirit Level 56 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.05 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Mil Su Terazisi 63 / Shaft Spirit Level

Horizontal spirit level with slot windows which enable the view on the 
vial from the side. Standard version with prismatic measuring base, 
not recessed in the middle part.

Yan tarafından da terazinin kontrol edilebilir yatay su terazisi. Standart 
versiyonu prizmatik ölçüm tabanına sahiptir. Ortak noktasında girinti 
yoktur.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Düz ölçüm tabanı ile birlikte
59 A Seçeneği:
Vidalamak için 2 delikli 80 ve 150 mm boy seçenekleri mevcuttur.

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 2 holes to screw-on

Boru Su Terazisi 59 / Tubular Spirit Level 59 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Mikrometrik Su Terazisi 53 / Micrometric Spirit Level 53 

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range  
±5 mm, with wooden box.

Düz olmayan yüzeylerin ölçümü için, ölçüm aralığı ±5 mm, tahta 
kutusu ile birlikte

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50



Makinalar, aparatlar ve diğer teknik uygulamalar için For machines, apparatus and other technical applications.

Vidalanabilir Su Terazisi 66 / Screw-on Spirit Level 66

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.10 ± 0.30 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.90 60 x 12 x 14

1.00 ± 3.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 6.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 ± 6 ... 15 30 x 10 x 10 50 x 10 x 12

Düz veya prizmatik taban seçenekleri mevcuttur. Available with flat or prismatic base.

Yatay Su Terazisi 69 / Horizontal Spirit Level 69 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Manyetik Köşeli Su Terazisi 47 / Magnetic Angle Spirit Level 47 

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with wooden box.

Dikey ölçümler için, düz ve silindirik yüzeylere güçlü manyetik tutucu 
ile, plastik viyal koruması ve tahta kutusu ile birlikte.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Üniversal Açı Su Terazisi / Universal Angle Spirit Level 64 

With removable tubular level, prismatic measuring base  
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular level 
150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden box.

Çıkartılabilir boru terazi ile dikey ölçümler için 150 x 40 mm ölçüm 
tabanı, yatay ölçümler için 150 x 10 mm ölçüm tabanı, tahta kutu ile 
birlikte.

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için To screw-on, for machines, apparatus, etc. 

/ Cross Spirit Level 78 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

178-080-123-xxx                                                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

178-150-123-xxx

[mm]

0.02 ± 0.06 ---------

148 x 147 x 30

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.30
78 x 65 x 17

0.30 ± 0.90



Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için To screw-on, for machines, apparatus, etc. 

Cross Spirit Level 76 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için For fitting on to machines, apparatus, etc.

 Dairesel Su Terazisi 72 / 73 / 74 / Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

En küçük 
Smallest                 

[mm]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

En büyük 
Biggest
[mm]

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74



CLINORAPID 45, düz yüzeyler ve millerdeki her eğimi derece ve        da-
kika olarak kullanmaya uygundur. Ölçüm aralığı ±180 derecedir. Bu 
cihaz cam tüp kullanarak ölçüm yapmamaktadır. Çevresel sıcaklıktan 
tamamen bağımsızdır ve bu yüzden açık alan ölçümlerinde rahatça 
kullanılabilir.

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in degrees 
and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range ±180 de-
grees. As this instrument does not measure using a glass vial, it is near-
ly independent from the environmental temperature and can therefore  
very well be used for outdoor measurements.

Clinorapid 45 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

Tüm eğimlerin kontrolü için, 2 x 180 derecelik bölme, tüpsüz, prizmatik 
dökme demir taban

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. 
without vernier, prismatic cast iron base 

Açı ölçer su terazisi 62 / Protractor spirit level 62 

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Clinometre 80 / Clinometer 80

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular 
scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of hardened steel 
for measuring on shafts and flat surfaces, with micrometer graduated 
1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

Hassas olarak açısal sapma ölçüm cihazı, yuvarlak 2 x180 derece cet-
vel, Mil ve düz yüzey ölçümler için iyi işlenmiş sertleştirilmiş çelikten 
yapılmış taban, mikrometreli 1 çizgi = 1 arcmin, tahta kutu ile birlikte

Eğim Ölçer clInometer

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Çerçeve açılı su terazisi 79 / Frame angle spirit level 79

With fine setting device, two flat bases and two prismatic bases, with 
circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for reading at 3 arcmin, 
with wooden box.

İnce ayarlamalı, iki düz taban ve iki prizmatik taban, yuvarlak cetvelli,    
2 x 180 derecelik bölme, 3 arcmin okumalı cetvel, tahta kutu ile birlikte

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Eğim su terazisi 57 / Inclination Spirit Level 57

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy  
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for 
reading at 10 arcmin, with wooden box.

İnce ayarlamalı, iki prizmatik taban, 90 dereceye kadar derece ve       
dakika olarak kolay açı kontrolü, 10  arcmin okumalı cetvel, tahta kutu 
ile birlikte

Hassasiyet
Sensitivity

[mm/m]

Ölçüm aralığı
Range

[°]

Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik
Dimensions – length x width x height

[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90



Haberleşen borular kanununa göre, 2 veya daha fazla direk bağlantı     
olmayan noktaların ölçümünde kullanılır. Tahta kutu ile birlikte, aksesuar 
olarak ibreli derinlik mikrometresi kullanılabilir.

Basing on the law of communicating pipes, for measuring  
2 or more distant points not being in direct interconnection to each 
other, with wooden box. Depth micrometer feeler with needle available 
as accessory.

Haberleşmeli su terazisi 77 / Communicating Water Level 77 

 Boyutlar / Dimensions H (toplam) = 250 mm  /  Ø taban = 100 mm

Çeşitli ürünler
• Laboratuvarlar için Ölçüm ve setleme pleyti
• Düz kenar Ölçüm ve setleme pleyti

Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Diğer Çeşitler varIous

SCS WYLER Kalibrasyon laboratuvarı
Yüksek hassasiyetteki eğim ölçer cihazları düzgün bir yerde test 
ve kalibre edilmelidir.  Özel havalandırmalı laboratuvarımızda 
METAS İsviçre sertifikalı yüksek hassasiyette ölçüm ve 
kalibrasyon cihazları bulunmaktadır. Cihazlarda ve sensörlerde 
kalibrasyon aralığı çok küçük açılarda(02. arcsec) olmaktadır.
Laboratuvarımız WYLER cihazlarının yanısıra diğer cihazların da 
kalibrasyonunu ve testini yapabilecek cihazlarla donatılmıştır.

Calibration Laboratory SCS WYLER 
High precision inclination measuring instruments have to be 
tested and recalibrated on a regular base. Our air-conditioned 
calibration lab is equipped with special high precision 
measuring and calibration equipment certified by METAS 
Switzerland. The calibration range for instruments and sensors 
reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full circle 
(360°). Our laboratory is equipped to test and calibrate WYLER 
as well as non-WYLER products.

Temel kullanım ve Ürün eğitimleri
• Eğim ölçer cihazlarının temeli 
• Müşteriler için ürün eğitimi

BASICS and Product Training 
• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers



wyler@wylerag.com Videos WYLER AG
Quality - Innovation - Service
Qualität - Innovation - Service

Facebook Channel WYLER AG 
www.facebook.com/wylerSWISS

Im Hölderli 13,                         CH - 8405 WINTERTHUR (Switzerland)
Tel. +41 (0) 52 233 66 66                               Fax +41 (0) 52 233 20 53
E-Mail:  wyler@wylerag.com                         Web: www.wylerag.com

WYLER AG
Eğim Ölçer Cihazları
Inclination measuring systems

WYLER ürünleri ile ilgili daha fazla bilgiyi web sistemizde www.wylerag.com 
veya dünya çapında ki distribüterlerimizden temin edebilirsiniz. Ürünlerimize 
olan ilgiliniz için teşekkür ederiz.

Further information on WYLER products can be found on our Website www.
wylerag.com or obtained from one of our world wide distribution partners. 
Thank you for your interest in our products.


