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INclINatIoN MeasurINg INstruMeNts Měřící přístroje NákloNu

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

The BlueLEVEL BASIC, in combination with BlueMETER  
BASIC, is a less expensive version and extremely suitable for pre-
cision measurements of small angles. This includes flatness mea-
surements on surface plates in particular, and the measuring of  
geometrical features on machines of all kinds. A BlueSYSTEM 
BASIC, also called Engineer Set, normally consists of two 
BlueLEVEL BASIC measuring instruments and a display unit 
BlueMETER BASIC. 

Přístroj BlueLEVEL, v kombinaci s přístrojem BlueMETER  
SIGMA, je velmi vhodný pro přesná měření malých úhlů náklo-
nu. To zahrnuje měření rovinnosti zvláště na povrchu desek 
a měření geometrických vlastností u strojů a zařízení všeho 
druhu. BlueSYSTEM SIGMA nazývaný také „inženýrská sada“ 
běžně sestává ze dvou měřících přístrojů BlueLEVEL a z 
indikační jednotky BlueMETER SIGMA.

BlueLEVEL BASIC, v kombinaci s BlueMETER BASIC, je 
levnější variantou a velmi vhodnou kombinací pro praktická 
měření při malých náklonech. To zahrnuje zvláště měření ro-
vinnosti povrchů měřících desek a měření geometrických vlast-
ností u strojních zařízení všeho druhu.BlueSYSTEM BASIC, je 
rovněž nazýván „inženýrskou sadou“ a běžně sestává ze dvou 
měřících přístrojů BlueLEVEL BASIC a ze zobrazovací jednotky 
BlueMETER BASIC.

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. 

BlueLEVEL-2D je vysoce přesným a kompaktním měřícím 
přístrojem pro měření náklonu ve dvou osách. Přes své malé 
vnější rozměry měřící přístroj obsahuje dva snímače náklonu 
jeden v ose X a jeden v ose Y spolu s plně barevným grafickým  
2D displejem. Díky své přesnosti a rozměrům je měřící přístroj 
BlueLEVEL-2D ideálním přístrojem pro vyrovnávání strojů a 
strojních dílů.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]
0.001 ±20
0.005 ±100

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]
0.001 ±20
0.005 ±100

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]
0.001 ±10
0.005 ±50

MINIleVel Nt

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 humid-
ity 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.

Přístroj MINILEVEL NT je speciálně navržen pro přesná měření 
malých úhlů náklonu. Tato měření a zvláště měření rovinnosti 
na měřících deskách anebo měření geometrických vlastností 
u strojů všeho druhu. Uzavřená a dusíkem naplněná snímací 
buňka umožňuje perfektní aplikace i v extrémně obtížném 
okolním prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu anebo v drs-
ném dílenském prostředí. Měřící přístroj MINILEVEL NT byl 
nahrazen přístrojem BlueLEVEL a bude používán pouze ve 
zvláštních případech.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]
0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100

with or without radio transmission BluesYsteM sIgMa bez radiového a nebo s radiovým přenosem dat

with or without radio transmission BlueleVel-2d s radiovým a nebo bez radiového přenosu dat

with or without radio transmission BluesYsteM BasIc s radiovým a nebo bez radiového přenosu dat
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nivelsWIss (Niveltronic) 

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 

nivelsWIss-d (Niveltronic) 

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

Baterií napájený elektronický sklonoměr s galvanicky 
odděleným analogovým displejem. 
Významná stabilita nulového bodu určuje tento měřící přístroj 
jako zvláště vhodný pro dlouhodobá měření  a pro seřizování 
dlouhých vedení u strojů a zařízení. Přístroj nivelSWISS je 
zapouzdřen v odolném tělese z pečlivě opracované litiny. 

Přístroj nivelSWISS je dostupný ve dvou provedeních:
• nivelSWISS 50-H HORIZONTALMODELL (=horizontání        

provedení)
• nivelSWISS 50-W WINKELMODELL (=úhlové provedení)

Bateriový elektronický inklinoměr s digitálním displejem, který 
je možné naklánět pro optimální čitelnost údajů.  nivelSWISS-D 
je možné jednoduše začlenit do měřících systémů WYLER a 
připojit jej k PC/laptopu pomocí kabelu USB. nivelSWISS-D 
je výsledkem dalšího vývoje klasického měřícího přístroje 
nivelSWISS:

Měřící přístroj nivelSWISS je dostupný ve dvou variantách:
• nivelSWISS-D HORIZONTALMODELL (=horizontální 

model)
• nivelSWISS-D WINKELMODELL (=úhlové provedení)

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
rozsah měření

[mm/m]

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

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.

Přístroj BlueCLINO High Precision se zakládá na úspěšném 
standardu přístroje BlueCLINO, který má měřící rozsah ±60°. 
Tento velký rozsah měření otevřel nové a zajímavé aplikace 
pro standardní přístroj BlueCLINO jako například v konstruk-
ci antén anebo v silničních a železničních konstrukcích.Pokud 
jde o přesné vyrovnávání dílů nebo strojních součástí, pak 
standardní přístroj BlueCLINO dosahuje svých limitů. A zde 
přichází na řadu BlueCLINO High Precision s rozsahem měření 
±1° a zaškrabanými základnami (levá a dolní). Tento měřící 
přístroj dosahuje potřebné přesnosti i u malých odklonů, což je 
požadavkem v konstrukci přesných dílů.

sensitivity
citlivost
[arcsec]

limits of error (within 6 months)
limity chyby (do 6 měsíců)

[arcsec]

range
rozsah měření

[°]

1 (approx. 0.005 mm/m) DIN 2276 ±1

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.

Přístroj CLINO 2000 je ručním přenosným přístrojem pro 
měření sklonu splňujícím nejvyšší standardy. CLINO 2000 je 
konstruován jako komplexní jednotka, ale je možné jej také 
použít jako druhý přístroj při požadavku na referenční měření. 
Navíc je možné jej připojit k PC/laptopu pomocí vestavěného 
rozhraní RS232. Primárně naměřené hodnoty pak jsou 
porovnávány s uloženou referenční křivkou v přístroji CLINO 
2000. To umožňuje velmi přesné vyhodnocování odklonu.

sensitivity
citlivost
[arcsec]

limits of error (within 6 months)
limity chyby (do 6 měsíců)

[arcsec]

range
rozsah měření

[°]
5 5 + 0.03% Mw

±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = measured value Mw = naměřená hodnota

CLINO 2000

with or without radio transmission BlueclINo High precision s radiovým nebo bez radiového přenosu dat
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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. 

Přístroj Clinotronic PLUS disponuje s měřícím rozsahem ±45 
stupňů. Čtyři precizně opracované vnější povrchy zajišťují 
přesnost a opakovatelnost měření u každé strany. Volitelné 
stlačením tlačítka je možné připojit k displeji jakoukoliv jednotku 
vhodnou pro provádění měření sklonu. Je možná také indikace 
sklonu založená na relativní základně s volitelnou délkou. 
Jednoduchá obsluha tlačítkem automaticky nastavuje absolutní 
stejně jako i relativní nulu. Rozhraní RS232 umožňuje připojení 
k jinému měřícímu přístroji WYLER anebo přímo k PC pomocí 
speciálního kabelu. 

sensitivity
citlivost
[mm/m]

limits of error
limity chyby

[arcmin]

range
rozsah měření

[°]

0.020 1...2 + 1 digit ±45

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

Měřící přístroj CLINO je založen na ověřeném přístroji CLINO 
2000 a má následující vlastnosti :

• Velký a snadno čitelný barevný displej. 
• Je možné si zvolit různé barevné profily. 
• Rovněž je možné si vybrat různé metody zobrazení jako 

např. čárový graf nebo hladiny zobrazení.
• Je možné indikovat všechny aktuální jednotky.
• Vysoká přesnost v celém rozsahu měření ±60° s 

vestavěnou teplotní kompenzací. 

sensitivity
citlivost
[arcsec]

limits of error (within 6 months)
limity chyby (do 6 měsíců)

[arcsec]

range
rozsah měření

[°]

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

Mw = measured value Mw = naměřená hodnota

with or without radio transmission BlueclINo s radiovým přenosem dat nebo bez něj

Clinotronic PLUS
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seNsors sNíMaČe

ZerotroNIc

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

Snímače ZEROTRONIC se ustálily na trhu jako etalon v 
případě, že jde o přesná měření sklonu u požadovaných 
měřících aplikací. Rodina snímačů ZEROTRONIC se vyznačuje 
následujícími vlastnostmi:

• Vysoké rozlišení a vysoká přesnost
• Dobrá teplotní stabilita
• Digitální výstup:
• RS 485 / asynchr., 7 Datových bitů, 2 Stop bity, bez parity
• Rozsahy měření od ±0.5 do ±60 stupňů
• Synchronizovaná registrace naměřených hodnot pro 

několik snímačů
• Vysoká odolnost proti nárázům
• Vysoká odolnost proti elektromagnetickým polím 

ZeroMatIc

The two-dimensional inclination measurement sensors  
ZEROMATIC 2/1 and 2/2 are perfectly suited for any application 
where monitoring of the smallest changes in absolute inclina-
tions over a longer period of time is required. The extremely 
high accuracy is achieved by measuring and compensating for 
any drift of the absolute „zero“ by applying an automatic rever-
sal measurement at defined intervals. The ZEROMATIC 2/1 has 
one inclination sensor. Each reversal measurement will provide 
one set of precise and absolute inclination 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 measure-
ment and compensate for any offset.

Dvoudimenziální měřící snímače sklonu ZEROMATIC 2/1 a 2/2 
jsou perfektně vhodné u všech měřících aplikací kde jsou mo-
nitorovány malé změny absolutních odklonů a je vyžadováno 
měření po dlouhou dobu. Mimořádně vysoké přesnosti je do-
sahováno měřením a kompenzací jakéhokoliv posunu (driftu) 
absolutní „nuly“ aplikací automatického reverzního měření v 
určených intervalech. Přístroj ZEROMATIC 2/1 má jeden snímač 
sklonu. Každé reverzní měření přináší jednu sadu přesných ab-
solutních hodnot měření odklonu v osách X a Y. Přístroj ZERO-
MATIC 2/2 má dva snímače sklonu a tak umožňuje průběžné 
měření hodnot odklonu v osách X a Y. Ve stanovených inter-
valech provádí reverzní měření a kompenzaci jakéhokoli driftu.

type
typ

resolution
rozlišení
[arcsec]

range
Měřící rozsah

[°]

ZEROTRONIC Type 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC Type 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC Type 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC Type 3 3.2...21.6 ±30

limits of error
limity chyby

[arcsec]

linearity
linearita

range
Měřící rozsah

[°]

1 0.5 % MW
±1

Mw = measured value Mw = naměřená hodnota

type
typ

resolution
rozlišení
[arcsec]

range
Měřící rozsah

[°]

ZEROTRONIC C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC C 3.2...23.8 ±30

ZEROTRONIC C 3.2...29.2 ±45

ZEROTRONIC C 4.3...54 ±60
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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. 

Snímač LEVELMATIC je analogovým snímačem s analogovým 
napěťovým/proudovým výstupním signálem. Tento snímač byl 
speciálně vyvinut pro montáž na strojní zařízení. Protože je 
vestavěn do utěsněného, prostředí a nárazům odolného krytu, 
je možné měření provádět i ve velmi obtížných podmínkách. 
Snímač je jednoduchý na používání a vyžaduje jen krátké 
zaškolení. LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

type
typ

resolution
rozlišení

[µrad/mV]

range
Měřící rozsah

[mrad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

type
typ

resolution
rozlišení

[°/mV]

output voltage / 
Výstupní napětí 
[V] at/an 100 kΩ

output current
Výstupní proud

[ma]

range
Měřící rozsah

[°]

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

type
typ

resolution
rozlišení

[°/mV]

output voltage / 
Výstupní napětí 
[V] at/an 100 kΩ

output current
Výstupní proud

[ma]

range
Měřící rozsah

[°]

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

WYLER AG is offering several solutions to monitor (temporarily 
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.

Společnost WYLER AG nabízí několik řešení monitorování 
(dočasného nebo dlouhodobého) staveb, mostů, sesuvů půdy, 
přehrad nebo tunelů. 
Pro nezbytnou vizualizaci těchto objektů musí být naměřená 
data nejen sesbírána, ale také přenášena, aby mohla být 
prováděna jejich analýzam a prezentace.

DataLogger:  
Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger:= sběrač dat
Snadno použitelný pro svou jednoduchou parametrizaci. 

datataker

DataTaker: 
Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker:
Adaptabilní sběrač dat s možností volného programování. 

geo-Monitoring systems

Geo-Monitoring Systems: 
For more complex applications.

Geo-monitorovací systémy
Pro složitější – komplexnější měřící aplikace.

ANALOG INCLINATION MEASURING SENSOR leVelMatIc ANALOGOVÝ SNÍMAČ MĚŘENÍ

Long-Term moniToring of Dams,  
BriDges or BuiLDings

Monitoring                              Monitorování DLouhoDoBé sLeDování přehraD,  
mosTů a sTaveB

DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To WyLer insTrumenTs datalogger sBěrač DaT je přizpůsoBen pro měřící přísTroje WyLer
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exterNal dIsplaYs exterNí dIspleje

BlueMeter sIgMa

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 instruments
• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (by means of cables only)
• CLINOTRONIC PLUS
• ZEROMATIC
• ZEROTRONIC-sensors 

Přístroj METER SIGMA je vylepšením velmi známého přístroje¨
BlueMETER. Byl vyvinut jako inteligentní zobrazovací jednotka  
pro elektronické měřící přístroje sklonu 
•  BlueLEVEL
•  BlueCLINO a BlueCLINO High Precision (=vysoce přesný)
•  MINILEVEL NT (jen s použitím kabelů)
•  CLINOTRONIC PLUS
•  ZEROMATIC
•  ZEROTRONIC-snímače

BlueMeter BasIc

The BlueMETER BASIC is an intelligent digital display unit 
developed by WYLER AG for the inclination measuring system 
BlueSYSTEM BASIC. 

Přístroj BlueMETER BASIC je inteligentním digitálním 
zobrazovačem vyvinutým firmou WYLER AG pro měřící systém 
sklonu BlueSYSTEM BASIC.

leVelMeter 2000

The LEVELMETER 2000 has been developed as 
an intelligent 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. 

LEVELMETER 2000 byl zkonstruován jako inteligentní ruční 
terminál spolu s digitálními snímači rodiny ZEROTRONIC a jako 
zobrazovací jednotka pro elektronické sklonoměry MINILEVEL 
NT a LEVELTRONIC NT.

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

Kříž LED je velmi vhodný k provádění znázornění odklonu 
desky.
Typické měřící aplikace jsou:

• Supervize jeřábu pro výrobky zvláště citlivé na náklony
• Optická výpomoc u ručního hydraulického vyrovnávání 

předmětů nebo rovinných desek. 
• Kontrola a dozor pracovních desek : ochrana desek před 

překlápěním pomocí naprogramovatelných poplachů. 

led-cross                                              led-kříž
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tc (transceiver/converter) = přijímač-vysílač

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 distance 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 

Přijímač-vysílač/konvertor TC je sběrnicovým komponentem 
pro požadovaná řešení se snímači ZEROTRONIC:

• Dovoluje rychlost v baudech až do 57‘600 Baudů
• Udržuje excitaci 5V DC pro snímače ZEROTRONIC z ne-

regulovaných vstupů 12 V do  48 V DC
• Udržuje signál RS485 a ovládá sběrnici  RS485 

přenosem dat na velkou vzdálenost (1000m celkové délky 
sběrnicového kabelu)

• Provádí převod z RS485 na RS232 pro připojení ke COM 
portu počítače

• Datová rozhraní jsou vzájemně galvanicky oddělena.

Bluetc (transceiver/converter) = přijímač-vysílač

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. 

Pro měřící aplikace s měřícími přístroji sklonu :
BlueTC s radiovým nebo bez radiového přenosu byl vyvinut jako 
alternativní rozhraní k BlueMETER a BlueMETER BASIC pro 
použití s BlueLEVEL a BlueLEVEL BASIC měřícími přístroji 
sklonu. 

Měřící aplikace se snímači ZEROTRONIC:
Přístroj BlueTC je používán jako rozhraní pro datový přenos 
pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Ke každému 
přístroji BlueTC je možné připojit až osm snímačů. 

Je možné pomocí portu RS232/485 odesílat naměřené údaje do 
tiskárny, do PC/laptopu nebo programu WYLER LEVELSOFT 
PRO a MT-SOFT anebo na jiný program jako je LabEXCEL. 

Multitc (transceiver/converter) = přijímač-vysílač

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.

MultiTC je komponentem systému a rozhraním pro připojení 
snímačů WYLER (ZEROTRONIC nebo ZEROMATIC) k laptopu. 

• MultiTC zajišťuje jednoduše napájení snímačů a to 
buď pomocí portu USB laptopu anebo prostřednictvím 
separátního 24V napájení. 

• Naměřené hodnoty jsou přenášeny ze snímačů přes 
MultiTC na RS232 nebo USB port laptopu, kde tyto 
hodnoty mohou být vyhodnoceny jedním z měřících  
programů WYLER jako např. LEVELSOFT PRO, MT-
SOFT anebo LabEXCEL. 

NetWork coMpoNeNts síťoVé koMpoNeNtY
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WYLER-sOfTWARE, OvERvIEW
The following software-packages are available: 

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 examp-
les that explain how to interact with WYLER instruments or WYLER 
sensors either direct or via a software interface developed by WYLER.  
These examples should allow an experienced programmer to  
successfully develop their own application software. 

leVelsoFt pro
Program LEVELSOFT PRO je naším standardním programem pro 
měření linií, rovinnosti povrchů a měření geometrie – jeho základy 
vychází z normy ISO 1101.

Mt-soFt  
Program MT-SOFT je rozšířenou verzí programu LEVELSOFT PRO:
MT-SOFT je ideálním pro měření a kontrolu jakosti u strojů a jejich 
komponentů.

labexcel
Program LabEXCEL je jednoduše použitelným programovým balíkem 
pro zobrazování naměřených hodnot u měřících přístrojů a snímačů 
sklonu firmy WYLER. Naměřené hodnoty jsou automaticky načteny do 
souboru csv a je možné je dále zpracovávat v EXCELu.

dYNaM II
Program DYNAM II nabízí širokou škálu řešení adaptabilních na 
všechny problémy měření. Pouze několika kliknutími je možné spustit 
jednoduché měřící úkoly. Je rovněž možné řešit i komplexní úkoly 
měření a to díky jeho velké pružnosti.

WYler soFtWare Vývojová sada 
Pro zákazníky, kteří zamýšlejí vyvinout si svůj vlastní program analýzy 
pro měřící přístroje WYLER firma WYLER AG poskytuje několik 
programových příkladů, které vysvětlují, jak spolupracovat s měřícími 
přístroji WYLER anebo snímači WYLER buď přímo anebo pomocí 
programového rozhraní vyvinutého firmou WYLER. Tyto příklady by 
měly umožnit zkušenému programátoru úspěšně vyvinout vlastní 
aplikační program.

WYLER sOfTWARE A JEJIcH  PřEHLED
JsOU K DIsPOzIcI NásLEDUJÍcÍ sAfTWAROvé bALÍKY:

MeasurINg soFtWare Měřící soFtWare

precIsIoN spIrIt leVels PřEsNé vODOváHY

Pro měření na horizontálních površích a válcích s izolovanou rukojetí a 
ochranou nádobkou, v dřevěné schránce (boxu).

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insulating 
handle and vial protection, with wooden box.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                               

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš 

[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

Pro vodorovná a svislá měření s velkou magnetickou adhezí na svis-
lých površích, rovinných nebo válcových, s izolační rukojetí, v dřevěné 
kazetě. 

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

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[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

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT Horizontální vodováha

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Magnetická vodováha
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Se dvěma rovinnými základnami (horní a na pravé straně) a dvěma 
prizmatickými základnami (spodní a na levé straně) ke kontrole vodo-
rovných a svislých povrchů, rovinných nebo válcových, s izolační ruko-
jetí, v dřevěné kazetě.

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

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[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

S prizmatickou základnou pro měření na rovných stranách nebo 
válcích, s izolovanou rukojetí a s ochranou skleněné části, v dřevěné 
kazetě. 

Hřídel: Ø 19 ... 120 mm

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

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[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

Pro kontrolu rovinných a cylindrických povrchů, které nejsou absolutně 
vodorovné se systémem nastavování, v dřevěné kazetě.

Hřídel: Ø 19 ... 108 mm

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

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Používána pro měření rovinnosti povrchů, odklonů, kuželovitosti nebo 
válcovitosti, s prizmatickou ocelovou měřící základnou, zpevněným 
dnem, s izolačními rukojeti, v dřevěné kazetě
.

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.

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

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

Precision Frame Spirit Level 58 spIrIt Přesná rámová vodováha

Inspection Spirit Level 61 Kontrolní vodováha

Adjustable Spirit Level 52 Stavitelná vodováha

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Stavitelná mikrometrická vodováha
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Pro měření nepravidelností na rovných površích, měřící rozsah je ±5 
mm, v dřevěné kazetě. 

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

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[mm]

0.05 ± 0.10

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20

0.30 ± 0.60

Vodorovná vodováha se štěrbinovým okénkem umožňujícím boční po-
zorování skleněné části. Standardní provedení s prizmatickou základ-
nou, bez přerušení ve střední části, v dřevěné kazetě.

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, with wooden case.

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[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

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Se dvěma prizmatickými drážkami vzájemně kolmými. Prizmatické 
drážky jsou vhodné pro měření průměrů hřídelí od Ø 19 ... 108 mm 
podle rozměrů. 

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

S rovnou základnou měření
Volba č. 59 A:
Délka 80 a 150 mm jsou dostupné se dvěma otvory pro upevnění 
šrouby. 

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

Micrometric Spirit Level 53 Mikrometrická vodováha

Crankpin Spirit Level 56 Vodováha pro klikový čep

Shaft Spirit Level 63 Vodováha pro hřídele

Tubular Spirit Level 59 Trubková vodováha
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For machines, apparatus and other technical applications. Pro stroje, přístroje a ostatní technické aplikace.

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[mm]

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

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

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 4.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14

Available with flat or prismatic base. K dispozici s rovnou anebo prizmatickou měřící základnou.

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

smallest 
nejmenší                                 

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

biggest 
nejvyětš

[mm]

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

1.00 ± 3.00

Pro svislá měření s velkým magnetickým přítlakem na rovinné a válco-
vité povrchy, s plastovou ochranou nádobky, v dřevěné kazetě.

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

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

S odnímatelnou trubkovitou vodováhou, prizmatickou měřící základnou 
150 x 40 mm pro vertikální měření. S plochým čelem u trubkovité vodo-
váhy 150 x 10 mm k vodorovným měřením, s dřevěnou kazetou.

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.

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. K přišroubování, pro stroje, přístroje atd. 

Sensitivity
citlivost
[mm/m]

Range
Měřící rozsah

[mm/m]

178-080-123-xxx                   

[mm]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška

[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

Screw-on Spirit Level 66 Přišroubovatelná vodováha

Horizontal Spirit Level 69 Vodorovná vodováha

Magnetic Angle Spirit Level 47 Magnetická úhlová vodováha

Universal Angle Spirit Level 64 Univerzální úhlová vodováha

Cross Spirit Level 78 Křížová vodováha
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MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. K přišroubování, pro stroje, přístroje a podobně. 

sensitivity
citlivost

range
Měřící rozsah

dimensions – diameter x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm/m] [mm/m]

smallest 
nejmenší

[mm]

biggest 
největší 

[mm]

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

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

For fitting on to machines, apparatus, etc. K montáži na stroje, přístroje atd. 

sensitivity
citlivost

dimensions – diameter x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm/m]

smallest 
nejmenší

[mm]

biggest 
největší 

[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

Cross Spirit Level 76 Křížová vodováha

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Kruhová vodováha
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clINoMeters sKLONOMĚRY

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

DCLINORAPID 45 je vhodný k měření jakýchkoliv odchylek sklonu ve 
stupních a minutách, na rovných površích a hřídelích. Měřící rozsah 
je ±180 stupňů. Protože tento přístroj nepoužívá při měření skleněnou 
část je nezávislý na okolní teplotě a může být proto velmi vhodně 
používán při venkovních měřeních.

sensitivity
citlivost
[arcmin]

Range
Messbereich

[°]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

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

Ke kontrole jakýchkoliv odklonů, dělení 2 x 180 stup, bez noniusu, priz-
matická odlévaná základna. 

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[°]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Přístroj pro přesné měření úhlové odchylky, s kruhovou stupnicí 2 x 180 
stupňů, S jemně broušenou prizmatickou základnou z tvrzené oceli pro 
měření hřídelí a rovných povrchů, s mikrometrickým dělením 1 Div = 1 
arcmin, v dřevěné kazetě. 

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.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[°]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

S jemně stavitelným zařízením, dvěma plochými základnami a dvěma 
prizmatickými základnami, s kruhovou stupnicí, dělení 2 x 180 stupňů, 
nonius pro čtení 3 arcmin, v dřevěné kazetě.

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.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[°]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

S jemně stavitelným zařízením, dvěma prizmatickými základnami, 
umožňuje snadné měření úhlů až do 90 stupňů ve stupních a minutách, 
nonius pro odečet 10 arcmin, v dřevěné kazetě. 

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.

sensitivity
citlivost
[mm/m]

range
Měřící rozsah

[°]

dimensions – length x width x height
rozměry – délka x šířka x výška 

[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Sklonoměr

Frame Angle Spirit Level 79 Rámová úhlová vodováha

Inclination Spirit Level 57 Inklinační vodováha

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Úhloměrná vodováha
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Various products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

různé výrobky
• Měřící a kontrolní desky pro laboratoře 
• Měřící a nastavovací pravítka  

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.

scs- kalibrační laboratoř fy  WYler ag
Vysoce přesné měřící přístroje sklonu musí být ověřovány 
a pravidelně znovu kalibrovány. Naše klimatizovaná 
laboratoř je vybavena speciálním vysoce přesným zařízením 
certifikovaným firmou METAS Switzerland. Rozsah kalibrování 
pro měřící přístroje a snímače je v rozpětí od velmi malých 
úhlů (0.2 arcsec) až do plného kruhu (360°). Naše laboratoř 
je vybavena pro zkoušení a kalibraci přístrojů fy  WYLER, ale 
také ostatních výrobců. 

BasIcs and product training 
• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers

Základy a školení o výrobcích 
• Základy měření sklonu / malý rozsah
• Školení o výrobcích pro zákazníky 

VarIous rúZNé

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

Zakládá se na zákoně spojených nádob, k měření na dvou nebo 
více vzdálených místech, která nejsou v přímém spojení dřevěne ka-
zety. Hloubkové mikrometrické tykadlo s jehlou je k dispozici jako 
příslušenství. 

dimensions / rozměry H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm
H (celkem) = 250 mm / Ø základny= 100 mm

Communicating Water Level 77 Přesná hadicová vodováha



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

Kvalita – Inovace - Servis

Facebook Channel WYLER AG 
www.facebook.com/wylerSWISS

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.

Další informace o výrobcích fy WYLER AG můžete nalézt na webových stránkách www.wy-
lerag.com nebo kontaktujte naše prodejní partnery v celosvětové síti. 
Děkujeme vám za váš zájem o naše výrobky.

Exclusive representative for Czech and Slovak republic: 
Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

PROMINENT, spol. s r.o.
Komenského nám. 338 
CZ - 767 01 Kromëřiž 
Tel./Fax +420 573 337 170, +420 573 342 112 
Mob. +420 602 507 010, +420 602 731 229


