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BlueSYSTEM / BlueLEVEL - BlueMETER SIGMA with or without wireless data transmission / com ou sem transmissão wireless de dados

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 ma-
chines of all kinds. A BlueSYSTEM, also called Engineer Set, 
normally consists of one or two BlueLEVEL measuring instru-
ments and an indicating unit BlueMETER SIGMA. Depending 
on the application the BlueMETER SIGMA can also be con-
nected to a PC with evaluation software allowing the on-line 
evaluation and presentation of the measured values. 

BlueSYSTEM BASIC / BlueLEVEL BASIC - BlueMETER BASIC with or without wireless data transmission / com ou sem transmissão wireless de dados

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 one or 
two BlueLEVEL BASIC measuring instruments and a display 
unit BlueMETER BASIC. Depending on the application the 
BlueMETER BASIC can also be connected to a PC with eva-
luation software allowing the on-line evaluation and presenta-
tion of the measured values. Contrary to the BlueLEVEL the  
BlueLEVEL BASIC does not feature an individual display and 
can thus not be used as a stand-alone instrument.

InclInatIon measurIng Instruments          -           Instrumentos de medIção de InclInação

There are three sensitivities available: 
• BlueLEVEL   1 µm/m: range  ±20 mm/m
• BlueLEVEL   5 µm/m: range ±100 mm/m

Existem três sensibilidades disponíveis:
• BlueLEVEL   1 µm/m: desvio ±20 mm/m
• BlueLEVEL   5 µm/m: desvio ±100 mm/m

The BlueLEVEL BASIC is available in 
three sensitivities:

•   1 µm/m: range ±10 mm/m
•   5 µm/m: range ±50 mm/m

O BlueLEVEL BASIC está disponível em 
três sensibilidades:

•   1 µm/m: desvio ±10 mm/m
•   5 µm/m: desvio ±50 mm/m

nivelSWISS (Niveltronic) 
PRECISION INCLINOMETER FOR SMALL ANGLES / INCLINÓMETRO DE PRECISÃO PARA PEQUENOS ÂNGULOS

Battery powered electronic inclinometer with analog dis-
play 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 align-
ment works on large guideways. The nivelSWISS is moun-
ted 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 

Range I / Gama I Range II / Gama II
Measuring range / Intervalo de medida: ±0.750 mm/m / ±150 Arcsec ±0.150 mm/m / ±30 Arcseg

Resolution / Resolução: 0.050 mm/m / 10 Arcsec 0.010 mm/m / 2 Arcseg

nivelSWISS-D (Niveltronic) 
PRECISION INCLINOMETER FOR SMALL ANGLES / INCLINÓMETRO DE PRECISÃO PARA ÂNGULOS PEQUENOS

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

Range I / Gama I Range II / Gama II
Measuring range / Intervalo de medida: ±0.750 mm/m / ±150 Arcsec ±0.150 mm/m / ±30 Arcseg

Resolution / Resolução: 0.005 mm/m / 1 Arcsec  0.001 mm/m / 0.2 Arcseg

O BlueLEVEL, juntamente com o BlueMETER SIGMA, é mui-
to indicado para medições de precisão de pequenos ângulos, 
o que inclui as medições de nivelamento sobretudo em pla-
nos de superfície e a medição de caraterísticas geométricas 
em máquinas de todos os tipos. O BlueSYSTEM, também 
denominado Engineer Set, é composto normalmente por um 
ou dois instrumentos de medição BlueLEVEL e uma unidade 
digital de leitura BlueMETER SIGMA. Dependendo da apli-
cação, o BlueMETER SIGMA também pode ser ligado a um 
computador com um software de avaliação permitindo uma 
avaliação online e apresentando os valores medidos.. 

O BlueLEVEL BASIC, juntamente com o BlueMETER BASIC, 
é uma versão menos dispendiosa e bastante indicada para me-
dições de precisão de pequenos ângulos, o que inclui as me-
dições de nivelamento sobretudo em planos de superfície e a 
medição de caraterísticas geométricas em máquinas de todos 
os tipos. Um BlueSYSTEM BASIC, também denominado En-
gineer Set, consiste geralmente em um ou dois instrumentos 
de medição BlueMETER BASIC e uma unidade digital de leitu-
ra BlueMETER BASIC. Dependendo da aplicação, o BlueME-
TER BASIC também pode ser ligado a um computador com 
um software de avaliação permitindo uma avaliação online e 
apresentando os valores medidos. Contrariamente ao BlueLE-
VEL, o BlueLEVEL BASIC não apresenta um ecrã individual e 
não pode ser utilizado como um instrumento autónomo.

A bateria alimenta o inclinómetro eletrónico com um ecrã 
analógico instalado num galvanómetro. A notável estabili-
dade do início de medição tornam este instrumento ade-
quado para tarefas de medição a longo prazo e em trabal-
hos de alinhamento em grandes guias. O nivelSWISS é 
montado num robusto corpo de ferro fundido cuidadosa-
mente tratado.

O nivelSWISS está disponível em duas versões:
• nivelSWISS 50-H VERSÃO HORIZONTAL 
• nivelSWISS 50-W VERSÃO ANGULAR

A bateria alimenta o inclinómetro eletrónico com um 
ecrã digital, o qual pode ser inclinado para permitir uma 
ótima leitura a partir de cima. O nivelSWISS-D pode 
simplesmente ser integrado em sistemas de medição 
WYLER e ligado a um PC/laptop com um cabo USB. O 
nivelSWISS-D é um consequente desenvolvimento do 
clássico nivelSWISS. 

O nivelSWISS está disponível em duas versões:
• nivelSWISS-D VERSÃO HORIZONTAL 
• nivelSWISS-D VERSÃO ANGULAR



BlueLEVEL-2D
2D-INCLINATION MEASURING INSTRUMENT / INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE INCLINAÇÃO-2D

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. 
It can be used as a stand-alone unit, but also in combination with a 
WYLER measuring software. 

CLINOTRONIC PLUS 
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT  /  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE INCLINAÇÃO UNIVERSAL

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. 

BlueCLINO High Precision 
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT  /  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE INCLINAÇÃO UNIVERSAL

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.

CLINO 2000
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT / INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE INCLINAÇÃO MULTIFUNCIONAL

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.

BlueCLINO 
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT  /  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE INCLINAÇÃO UNIVERSAL

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
• The internal software, together with a reversal measurement, a 

simple zero setting
• Rugged housing, with prismatic bases made of either 

aluminum hard anodized or cast iron, rust-protected

O BlueCLINO baseia-se no reconhecido CLINO2000 e tem as se-
guintes caraterísticas::

• Grande ecrã a cores de fácil leitura
• Podem ser escolhidos vários perfis de cor
• Podem ser escolhidos vários métodos de visualização como 

gráficos de barras ou nivelamento
• Podem ser indicadas todas as unidades disponíveis
• Alta precisão em toda a gama de medição de ±60° com uma 

compensação de temperatura integrada
• Software interno com a medição de inversão a um ajuste de 

zero simples
• Caixa resistente com bases prismáticas feitas tanto de alumí-

nio anodizado endurecido ou ferro fundido, protegido contra a 
corrosão

O BlueLEVEL-2D é um instrumento de medição compacto de 
2 eixos com uma elevada precisão. Apesar das suas pequenas 
dimensões exteriores, o instrumento contém dois sensores de 
inclinação, um na direção X e outro na Y juntamente com um ecrã 
2D totalmente gráfico e colorido. Graças à sua precisão e tamanho, 
o BlueLEVEL -2D está perfeitamente indicado para o alinhamento 
de máquinas e peças de máquinas. Pode ser utilizado como uma 
unidade independente mas também combinado com o software de 
medição WYLER.

O CLINOTRONIC PLUS garante uma capacidade de medição de 
±45 graus. Quatro superfícies exteriores de referência bem 
maquinadas garantem a precisão e a repetibilidade das medições em 
qualquer quadrante. Acionado pela pressão de um botão, quaisquer 
unidades para medição de inclinação pode ser mostrada no ecrã. 
Mesmo a indicação de inclinação baseada numa base relativa de 
comprimento selecionável é possível. Uma simples operação 
de pressionar o botão estabelece o zero absoluto ou relativo. A 
interface RS485 permite a ligação a outros instrumentos WYLER ou 
diretamente a um computador utilizando um cabo especial.

O BlueCLINO High Precision baseia-se no standard de sucesso 
BlueCLINO com uma gama de medição de ±60°. Esta enorme 
gama de medição abriu novas e interessantes aplicações para o 
standard BlueCLINO como, por exemplo, a construção de antenas 
ou a construção de estradas e ferrovias. Mas, quando se trata de um 
alinhamento preciso de peças de uma máquina-ferramenta, o stan-
dard BlueCLINO atinge rapidamente os seus limites. E é exatamente 
aqui que o novo BlueClino High Precision entra em cena: com uma 
gama de medição de ±1° e bases rascadas (à esquerda e em baixo), 
este instrumento fornece uma precisão necessária para pequenas 
inclinações onde é imprescindível a precisão na construção de má-
quinas-ferramenta.

O CLINO 2000 é um instrumento de precisão portátil de medida 
de inclinação que responde aos mais elevados requisitos. O CLINO 
2000 está concebido como uma unidade independente mas pode 
ser utilizado com um segundo instrumento para medições onde 
uma a referência é necessária. Além disso pode ser ligado a um 
PC/laptop através de um interface RS232. Os principais valores 
medidos são comparados a uma curva de referência armazenada no 
CLINO 2000, o que permite um cálculo muito preciso da inclinação.

CLINO2000 ±45°
Measuring range / Intervalo de medida: ±45 degrees / graus

Limits of error within 6 months / Gain (20°C) 
Limite de erro em 6 meses / Ganho (20°C) 

<10 Arcsec / Arcseg
+0.03 %R.O.

CLINOTRONIC PLUS ±45°

Measuring range / Intervalo de medida: ±45 degrees

Resolution / Resolução: 5 Arcseg (0.025 mm/m)

BlueLEVEL-2D / ±1° BlueLEVEL-2D / ±5°

Measuring range (both axis) / Intervalo de medida 
(ambos os eixos):

±20 mm/m (±1°) ±100 mm/m (±5°) 

Resolution / Resolução: 1µm/m 5µm/m

Measuring range / Intervalo de medida: ±60 degrees STANDARD / graus STANDARD

Resolution / Resolução: 5 Arcsec (approx. 0.025 mm/m) / 5 Arcseg (aprox. 0.025 mm/m) 

Measuring range / Intervalo de medida: ±1 degree / ±1 grau

Resolution / Resolução: 1 Arcsec (approx. 0.005 mm/m) / 1 Arcseg (aprox. 0.005 mm/m)



ZEROMATIC 2/1 + 2/2
2–DIMENSIONAL PRECISION INCLINATION SENSOR WITH AUTOMATIC REVERSAL MEASUREMENT
2–SENSOR DE INCLINAÇÃO DIMENSIONAL COM MEDIÇÃO INVERSA AUTOMÁTICA

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 inclinations 
over a longer period of time is required. The extremely high accuracy 
is achieved by measuring and compensating for any drift of the ab-
solute „zero“ by applying an automatic reversal measurement at de-
fined 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 measurement and compensate for any offset.

 ZEROMATIC TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ZEROMATIC
1° Sensor

Stability of Zero / Estabilidade do zero Limits of error / Limite de erro ±1 Arcsec / Arcsec
Linearity / Linearidade Limits of error / Limite de erro 0.5 % R.O.
Temperature coefficient / Coeficiente de temperatura 0.08 % R.O. / °C
Operating temperature range / Gama de temperatura na operação - 10 °C  -  + 60 °C

LEVELMATIC 31 / LEVELMATIC TIPO C
ANALOG SENSOR / SENSOR ANALÓGICO

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. 

LEVELMATIC 031-1002 LEVELMATIC 031-1005 LEVELMATIC 031-1010 LEVELMATIC 031-1020
Measuring range / Intervalo de medida: ±2 mRad ±5 mRad ±10 mRad ±20 mRad
Resolution / Resolução:  1 mVolt = 1 µRad 2.5 µRad 5 µRad 10 µRad

ZEROTRONIC-SENSOR-FAMILY / FAMÍLIA DE SENSOR ZEROTRONIC
DIGITAL SENSORS / SENSORES DIGITAIS

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

Os sensores ZEROTRONIC estabeleceram-se no mercado como 
uma referência quando se trata de medição da inclinação de elevada 
precisão em aplicações exigentes. A família de sensores ZERTRO-
NIC apresenta as seguintes caraterísticas:

• Elevada resolução e precisão
• Excelente estabilidade na temperatura
• Saída digital:
 RS 485 / asynchr., 7 DataBits, 2 StopBits, sem paridade
• Gamas de medição de ±0,5 a ±60 graus
• Registo sincronizado de valores de medição para vários sen-

sores
• Elevada imunidade ao choque
• Elevada imunidade aos campos magnéticos

ZEROTRONIC-SENSOR TYPE 3 TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SENSOR ZEROTRONIC TIPO 3
ZEROTRONIC Type 3 / Tipo 3 ZERO 0.5 ZERO 1 ZERO 10 ZERO 30
Full-scale / Gama de Medição ±0.5º ±1º ±10º ±30º

Resolution/Resolução
depends on sampling rate / depende da taxa de amostragem

0.1...0.4 Arcsec / Arcseg 0.2...0.9 Arcsec / Arcseg 0.7...7.2 Arcsec / Arcseg 3.2...21.6 Arcsec / Arcseg

ZEROTRONIC-SENSOR TYPE C TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SENSOR ZEROTRONIC TIPO C
ZEROTRONIC Type C / Tipo 3 ZERO 10 ZERO 30 ZERO 45 ZERO 60
Full-scale / Gama de Medição ±10º ±30º ±45º ±60º

Resolution/Resolução
depends on sampling rate / depende da taxa de amostragem

2.9...18 Arcsec / Arcseg 3.2...7.6 Arcsec / Arcseg 4...8.1 Arcsec / Arcseg 4.3...54 Arcsec / Arcseg

InclInatIon measurIng sensors          -           sensores de medIção de InclInação

DATA LOGGER
DATA LOGGER SPECIFICALLY ADAPTED TO WYLER INSTRUMENTS
DATALOGGER ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA INSTRUMENTOS WYLER

To meet the increasing demand for long-term monitoring, WYLER 
AG offers a data logger specifically adapted to WYLER instruments. 
High autonomy and integrated Bluetooth and GSM technology al-
lows users to handle even complex monitoring tasks.

O sensor LEVELMATIC é um sensor analógico com uma tensão 
analógica de voltagem de saída de sinal. Este sensor foi especifi-
camente desenvolvido para ser instalado em máquinas. Desde que 
o sensor é instalado numa estrutura estanque, impermeável e resi-
stente ao choque, as medições da inclinação são possíveis mesmo 
em condições difíceis. O sensor é fácil de utilizar. 

Os dois sensores dimensionais de medição da inclinação ZEROMA-
TIC 2/1 e 2/2 são perfeitamente adequados para qualquer aplicação 
onde é necessária a monitorização das mais pequenas mudanças 
em inclinações absolutas durante um longo período de tempo. Uma 
precisão muito elevada é garantida através da medição e compen-
sação de qualquer desvio do „zero“ absoluto ao aplicar o inverso 
de uma medição automática em determinados intervalos. O ZERO-
MATIC 2/1 é um sensor de inclinação. Cada medição de inverso irá 
fornecer um conjunto de valores de inclinação precisos e absolutos 
nos eixos X e Y. O ZEROMATIC 2/2 tem dois sensores de inclinação. 
Por conseguinte, pode fornecer valores contínuos para a inclinação 
nos eixos X e Y. Em intervalos definidos irá decorrer uma medição 
de inverso e compensação para qualquer deslocação.

Para responder à crescente procura de uma monitorização a longo 
prazo, a WYLER AG oferece um datalogger especificamente ad-
aptado para instrumentos WYLER. Elevada autonomia e Bluetooth 
integrado e tecnologia GSM permitem aos utilizadores lidar com ta-
refas de monitorização realmente complexas.

LEVELMATIC Type / Tipo C / ±15° LEVELMATIC Type / Tipo C / ±30°
031-+015-010 031-015-025 031-015-050 031-030-010 031-030-025 031-030-050

Full-scale / Gama de Medição ±15° ±30°
Output voltage /Tensão de saída [V] at 
/ a 100 kΩ

±1V ±2,5V ±5V ±1V ±2,5V ±5V

Resolution / Resolução:    1 mVolt = 0.015° 0.006° 0.003° 0.030° 0.012° 0.006°

Output current / Corrente de saída [mA] 4 … 20 mA 4 … 20 mA

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC 
Type / Tipo C



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, for example.

DYNAM II
Contrary to the software LabEXCEL which is a ready made application, 
DYNAM is a very flexible solution which can be adapted very precisely to 
the measuring task. This increased flexibility requires, however, that the 
user defines and pre-sets all the measuring parameters himself.

LEVELSOFT PRO
O software LEVELSOFT PRO  é o nosso software standard para medição, 
de linearidade, planicidade de superfícies e medições geométricas, e 
baseia-se na ISO 1101.

MT-SOFT  
O MT-SOFT é a versão alargada do LEVELSOFT PRO: MT-SOFT é 
uma ferramenta indicada para a medição e inspeção de qualidade em 
máquinas-ferramenta e nos seus componentes.

LabEXCEL
O software LabEXCEL é um pacote de software para visualização dos 
valores de  medição dos instrumentos de medição de inclinação WYLER 
e sensores. Os resultados da medição são automaticamente medidos 
num ficheiro .csv e podem posteriormente ser processados com EXCEL, 
por exemplo.

DYNAM II
Contrariamente ao software LabEXCEL que é uma aplicação pré-
fabricada, o DYNAM é uma solução muito flexível que pode ser adaptada 
de uma forma precisa à tarefa de medição. No entanto, este aumento 
de flexibilidade requer que o utilizador estabeleça e pré-defina todos os 
parâmetros em si.

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT / Nível de Bolha Magnético 48 SPIRIT

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,04 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m 0,30 mm/m

Dimensions / Dimensões 150 x 150 x 40 mm

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT / Nível de Bolha com Estrutura Quadrada de Precisão 58 SPIRIT

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,04 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m 0,30 mm/m

Dimensions / Dimensões 100 x 100 x 32 mm up to / até 300 x 300 x 50 mm

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT / Nível de Bolha Horizontal 55 SPIRIT

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,04 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m 0,30 mm/m

Dimensions / Dimensões 100 x 32 x 35 mm up to / até 500 x 60 x 57 mm

Inspection Spirit Level 61 / Nível de Bolha de Inspeção 61

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,04 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m

Dimensions / Dimensões 100 x 45 x 35 mm up to / até 200 x 45 x 35 mm

measurIng softWare          -           softWare de medIção

PrecIsIon sPIrIt levels          -           nIvel de Bolha de PrecIsão

Adjustable Spirit Level 52 / Nível de Bolha Ajustável 52

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m

Dimensions / Dimensões 200 x 40 x 41 mm, shaft / veio: Ø 19 ... 108 mm

Para medições verticais e horizontais com forte adesão magnética 
em superfícies verticais, seja plana ou cilíndrica com punho isolado, 
fornecido em caixa de madeira.

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

Com duas bases planas (lado inferior e superior) e duas bases pris-
máticas (base e lado esquerdo) para verificação de superfícies hori-
zontais e verticais, planas ou cilíndricas, com punho de isolamento e 
proteção do tubo, fornecido em caixa de madeira.

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.

Para medições em superfícies horizontais e cilíndricas com punho de 
isolamento e proteção do tubo, fornecido em caixa de madeira.

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

Com uma base prismática para medições em superfícies planas ou 
cilíndricas, com punho de isolamento e proteção do tubo, fornecido 
em caixa de madeira.

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

Para verificar as superfícies planas e cilíndricas não sendo totalmente 
horizontal, com um sistema de ajuste, fornecido em caixa de madeira.

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

softWare WYler, vIsão gloBal

Estão disponíveis os seguintes pacotes de software:



Adjustable Micrometer Spirit Level 68 / Nível de Bolha com Micrómetro Ajustável 68

Sensitivity / Sensibilidade
Vial sensitivity 0.02 mm/m

Sensibilidade do frasco 0.02 mm/m

Dimensions / Dimensões 150 x 45 mm / H = 80 mm

Micrometric Spirit Level 53 / Nível de Bolha com Micrómetro 53

Sensitivity / Sensibilidade 0,02 mm/m 0,05 mm/m 0,10 mm/m 4 Arcsec / Arcseg 10 Arcsec / Arcseg 20 Arcsec / Arcseg

Dimensions / Dimensões 150 x 45 x 80 mm

Magnetic Angle Spirit Level 47 / Nível de Bolha Magnético Angular 47

Sensitivity / Sensibilidade 0,3 mm/m

Dimensions / Dimensões 100 x 30 mm vertical prismatic base / 100 x 30 mm base vertical prismática, tubo a 100 mm desde a base

Universal Angle Spirit Level 64 / Nível de Bolha Angular Universal 64

Sensitivity / Sensibilidade 0,5 mm/m

Dimensions / Dimensões
150 x 40 mm vertical prismatic base, tube end at 165 mm from flat base surfaces / 150 x 40 mm base 

vertical prismática, tubo a 165 mm desde a base

clInometers          -           clInómetros

Clinometer 80 / Clinometer 80 / Clinómetro 80

Sensitivity / Sensibilidade 
1 Div. = 1 Arcmin, vial sensitivity 0,3 mm/m, (1 Arcmin)

1 Div. = 1 Arcmin, sensibilidade do tubo 0.3 mm/m, (1 Arcmin)

Dimensions / Dimensões 150 x 35 mm / H = 116 mm

Inclination Spirit Level 57 / Nível de Bolha de Inclinação 57

Sensitivity / Sensibilidade Vernier for reading at 10 Arcmin, vial sensitivity 0,3 mm/m
Nónio para leitura em 10 Arcmin, sensibilidade do tubo de 0,3 mm/m

Dimensões 150 x 150 mm x 40 mm

Frame Angle Spirit Level 79 / Nível de Bolha em Estrutura Quadrada 79

Sensitivity / Sensibilidade • Main scale:2 x 180 degrees / 1 division = 1 degree
• Vernier for fine adjustment: 1 division = 3 Arcmin; Vial sensitivity: 0.30 mm/m,  

corresponding to 1 Arcmin; Reading on vernier: 3 Arcmin

• Escala principal: 2 x 180 graus / 1 divisão = 1 grau 
• Nónio para um ajustamento preciso: 1 divisão = 3 Arcmin; Sensibilidade do tubo: 0,30 mm/m, 

correspondente a 1 Arcmin; Leitura no nónio: 3 Arcmin

Dimensions / Dimensões 150 x 150 mm x 40 mm

Utilizado para a medição do nível das superfícies, inclinações, cones 
ou conicidades, com uma medição de base prismática de aço tempe-
rado e retificado, uma sensibilidade de 0,02 mm/m, com proteções de 
isolamento e fornecido em caixa de madeira.

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or  
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and ground, 
vial sensitivity 0,02 mm/m, with insulating handles, with wooden box

Para a medição de irregularidades nas superfícies planas, a gama de 
medição ±5 mm, fornecido em caixa de madeira.

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

Para as medições na vertical, com grande aderência magnética para 
superfícies planas e cilíndricas, com proteção de plástico no tubo, a 
sensibilidade do tubo é de 0,3 mm/m, fornecido em caixa de madeira.

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, vial sensitivity  
0,3 mm/m, with wooden box.

Com nível tubular removível, medição de base prismática 150 x 40 
mm para medições verticais, face plana do nível tubular 150 x 10 mm 
para medições horizontais, sensibilidade do tubo de 0,5 mm/m, forne-
cido em caixa de madeira

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, vial sensitivity 0,5 mm/m, 
with wooden box.

Instrumento para medir desvio angular com precisão, com escala cir-
cular 2 x 180 graus, com fina base prismática de aço endurecido para 
uma medição de eixos e superfícies planas, com micrómetro gradu-
ado 1 Div. = 1 Arcmin, sensibilidade do tubo 0,3 mm/m, (1 Arcmin), 
fornecido em caixa de madeira.

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, vial sensitivity 0,3 mm/m, (1 Arcmin), 
with wooden box.

Com dispositivo de ajustamento fino, duas bases planas e duas bases 
prismáticas, com escala circular, divisão de 2 x 180 graus, calibrador 
para leitura até 3 Arcmin, sensibilidade do tubo de 0,3 mm/m, forneci-
do em caixa de madeira.

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, 
vial sensitivity 0,3 mm/m, with wooden box.

Com dispositivo de ajuste fino, com 2 bases prismáticas, permite uma 
fácil verificação dos ângulos até 90 graus, em graus e minutos, calib-
rador para leitura em 10 Arcmin, sensibilidade do tubo de 0,3 mm/m, 
fornecido em caixa de madeira.

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, vial sensitivity 0,3 mm/m, with wooden box.



For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. without vernier, 
prismatic cast iron base, vial sensitivity 2 mm/m.

Para verificar qualquer inclinação, divisão de 2 x 180 graus sem nónio, 
base prismática de ferro fundido, sensibilidade do tubo 2 mm/m.

Protractor spirit level 62 / Nível de Bolha Tipo Suta 62

Sensitivity / Sensibilidade Vial sensitivity 2 mm/m
Tubo 2 mm/m

Dimensions / Dimensões 180 x 22 mm / H = 80 mm

With flat measuring base, without box
Option No. 59 A:
length 80  and 150 mm are also available with 2 holes to screw-on

Disponível com base plana de medição, sem caixa.
Opção n.º 59 A:
Comprimento 80 e 150 mm estão também disponíveis com 2 furos 
para parafusos

Tabular Spirit Level 59 / Nível de Bolha Tabular 59

Sensitivity / Sensibilidade 0.10 / 0.30 / 1.0 mm/m 0.05 / 0.10 / 0.30 / 1.0 mm/m

Dimensions / Dimensões 80 x 9 mm up to / até 200 x 11 mm

For machines, apparatus and other technical applications. Para máquinas, aparelhos e outras aplicações técnicas.

Screw-on Spirit Level 66 / Nível de Bolha com Parafuso 66

Sensitivity / Sensibilidade 2-5 mm/m 1.0 / 2-5 mm/m 0.30 / 1.0 / 2-5 mm/m 0.10 / 0.30 / 1.0 / 2.0 mm/m

Dimensions / Dimensões 30 x 10 x 10 mm up to / até 150 x 18 x 22 mm

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Para fixar parafusos em máquinas, aparelhos, etc.

Cross Spirit Level 78 / Nível de Bolha em Cruz 78

Sensitivity / Sensibilidade 0.02 / 0.04 / 0.05 / 0.1 / 0.30 mm/m

Dimensions / Dimensões 78 x 65 x 17 mm / 148 x 147 x 30 mm

Available with flat or prismatic base, without box. Disponível com base prismática ou plana, sem caixa.

Horizontal Spirit Level 69 / Nível de Bolha Horizontal 69

Sensitivity / Sensibilidade 0,3 mm/m / 1.0 mm/m

Dimensions / Dimensões 100 x 30 x 35 mm up to / até 300 x 30 x 35 mm

varIous PrecIsIon sPIrIt levels          -           várIos níveIs de Bolha de PrecIsão

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Para fixar com parafusos em máquinas, aparelhos, etc.

Cross Spirit Level 76 / Nível de Bolha em Cruz 76

Sensitivity / Sensibilidade from / desde 0.30 mm/m up to / até 2-5 mm/m

Dimensions / Dimensões Ø 40 x 11 mm up to / até Ø 80 x 18 mm

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

For fitting on to machines, apparatus, etc. Para a montagem em máquinas, aparelhos, etc.

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74  /  Nível de Bolha Circular 72 / 73 / 74

MOD. 72 MOD. 73 MOD. 74

Sensitivity / Sensibilidade 8-12 up to / até 20-30 Arcsec / Arcseg 10-20 Arcsec / Arcseg 12-18 up to 20-30 Arcsec / Arcseg

Dimensions / Dimensões Ø 20 mm up to / até 60 mm Ø 16 mm up to / até 30 mm Ø 20 mm up to / até 40 mm

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.

Baseado na norma dos tubos comunicantes para a medição de 2 ou 
mais pontos distantes, não estando interligados diretamente entre 
si, com caixa de madeira. Apalpador profundo com micrómetro, com 
agulha disponível como acessório.

Communicating Water Level 77 / Nível de Comunicação de Água 77

Dimensions / Dimensões H (total) = 250 mm  /  Ø of / de base = 100 mm
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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.

Mais informações sobre os produtos WYLER podem ser encontrados no nos-
so website, www.wylerag.com ou através de um dos nossos distribuidores 
em todo o mundo. Obrigado pelo se interesse nos nossos produtos.
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