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INclINatIoN MeasurINg INstruMeNts przyrządy do poMIaru pochyleNIa

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. 

BlueLEVEL, w połączeniu z BlueMETER SIGMA, jest niezwy-
kle przydatnym urządzeniem do precyzjnych pomiarów małych 
kątów. Obejmuje zwłaszcza pomiary płaskości powierzchni płyt 
oraz pomiary geometryczne cech więkoszości rodzajów ma-
szyn. BlueSYSTEM SIGMA, nazywany również Zestawem In-
zyniera, standardowo składa się z dwóch urządzeń pomiarowy-
ch BlueLEVEL oraz jednostki wskazującej BlueMETER SIGMA.

BlueLEVEL BASIC, w połączeniu z BlueMETER BASIC, jest 
mniej kosztowną wersją i niezwykle przydatnym urządzeniem 
do precyzjnych pomiarów małych kątów. Obejmuje zwłaszcza 
pomiary płaskości powierzchni płyt oraz pomiary geometrycz-
ne cech więkoszości rodzajów maszyn. BlueSYSTEM BASIC,  
nazywany również Zestawem Inzyniera, standardowo składa 
się z dwóch urządzeń pomiarowych BlueLEVEL BASIC oraz 
jednostki wskazującej 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 to niezwykle precyzyjne i kompaktowe 
urządzenie do pomiaru pochylenia w 2 osiach. Mimo niewielkich 
wymiarów zewnętrznych, przyrząd zawiera 2 sensory 
pochylenia, jeden w osi X i jeden w osi Y oraz dopracowany 
graficznie, kolorowy wyświetlacz. Dzięki swojej precyzji i 
rozmiarowi BlueLEVEL-2D w pełni nadaje się do ustawiania 
geometrii maszyn i ich części.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]
0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]
0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[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.

MINILEVEL NT został zaprojektowany specjalnie do  precy-
zyjnych pomiarów małych kątów. Obejmuje zwłaszcza pomiary 
płaskości powierzchni płyt oraz pomiary geometryczne cech 
więkoszości rodzajów maszyn. Zapieczętowana komora sen-
sora wypełniona azotem umożliwia bezproblemowe korzystanie 
z urządzenia, nawet w ekstremalnie niekorzystnych warunkach 
otoczenia takich jak wysoka wilgotność powietrza czy zanieczy-
szczone środowisko warsztatowe. Urządzenie MINILEVEL NT 
zostało zastąpione przez BlueLEVEL i będzie wykorzystywane 
jedynie w szczególnych przypadkach.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]
0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100

with or without radio transmission BlueSYSTEM SIGMA z lub bez łączności radiowej

with or without radio transmission BlueLEVEL-2D z lub bez łączności radiowej

with or without radio transmission BlueSYSTEM BASIC z lub bez łączności radiowej
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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

Zasilany bateryjnie elektroniczny inklinometr  z wyświetlaczem 
analogowym zamontowanym na wbudowanym galwanometrze. 
Nadzwyczajna stabilność punktu zerowego powoduje 
szczególną przydatność urządzenia w długotrwałych zadaniach 
pomiarowych oraz w regulacji prowadnic o dużych rozmiarach. 
nivelSWISS jest zamontowany na wytrzymałym korpusie z 
dokładnie obrobionego żeliwa.
nivelSWISS jest dostępny w dwóch wersjach:

• nivelSWISS 50-H / WERSJA POZIOMA
• nivelSWISS 50-W / WERSJA KĄTOWA

Zasilany bateryjnie elektroniczny inklinometr z cyfrowym 
wyświetlaczem z możliwością regulacji nachylenia, w celu 
uzyskania odpowiedniej czytelności wskazań. nivelSWISS-D 
może być w prosty sposób zintegrowany z systemem 
pomiarowym WYLER oraz  umożliwia połączenie z PC/
laptopem poprzez kabel USB. nivelSWISS-D jest następcą 
powstałym z rozwoju klasycznego nivelSWISS:

niveSWISS-D jest dostępny w dwóch wersjach:
• nivelSWISS-D / WERSJA POZIOMA 
• nivelSWISS-D / WERJA KĄTOWA

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[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.

BlueCLINO High Precision opiera się na bardzo 
udanym standardowym BlueCLINO, którego zakres pomiarowy  
wynosi ±60°. Tak duży zakres pomiarowy otworzył nowe, 
interesujące możliwości zastosowania urządzenia np. przy  
konstrukcji anten, dróg czy torów kolejowych. Jednak jeśli chodzi o  
precyzyjne ustawianie części przyrządów maszyn, standardowe  
BlueCLINO szybko dochodzi do granicy swoich możliwości.  
W tym momencie do gry wchodzi nowe BlueCLINO High  
Precision: z zakresem pomiarowym ±1°oraz dotartymi  
podstawami (lewą i dolną), urządzenie zapewnia niezbędną 
dokładność dla małych pochyleń co jest wymagane przy  
budowie precyzyjnych maszyn.

Sensitivity
Czułość
[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Limit ilości błędów (w ciągu 6 iesięcy)

[arcsec]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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.

CLINO 2000 jest podręcznym precyzyjnym inklinometrem 
spełniającym najwyższe standardy. CLINO 2000 jest 
zaprojektowany do pracy jak samodzielna jednostka, ale 
może współpracować też z drugim przyrządem do pomiarów 
wymagających użycia referencji.  Dodatkowo może być 
podłączony z komputerem PC/laptopem przez wbudowany 
interfejs RS232.  Zebrane wartości pomiarowe są porównywane 
z zapisaną w pamięci CLINO2000  krzywą referencyjną. 
Umożliwia to bardzo precyzyjne pomiary pochylenia.

Sensitivity
Czułość
[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Limit ilości błędów (w ciągu 6 iesięcy)

[arcsec]

Range
Zakres pomiarowy

[°]
5 5 + 0.03% Mw

±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = measured value Mw = Wartość zmierzona

CLINO 2000

with or without radio transmission BlueCLINO High Precision z lub bez łączności radiowej
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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. 

Clinotronic PLUS umożliwia pomiary w zakresie ±45°. Cztery 
precyzyjnie obrobione powierzchnie  zewnętrze zapewniają 
dokładność i powtarzalność pomiarów w każdej ćwiartce. 
Każda jednostka odpowiednia do pomiarów pochylenia może 
być ustawiona na wyświetlaczu poprzez wybór przyciskiem. 
Możliwy jest pomiar pochylenia względem bazy o wybranej 
długości. Prosta operacja wciśnięcia przycisku automatycznie 
ustawia wartość bezwzględnego i względnego zera. Interfejs 
RS485 pozwala na połączenie z innymi urządzeniami WYLER 
oraz z komputerem PC za pośrednictwem specjalnego kabla.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Limits of error
Limit ilości błędów

[arcmin]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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

BlueCLINO opiera się na sprawdzonym CLINO2000 i posiada 
następujące cechy:

• Duży i czytelny kolorowy wyświetlacz
• Możliwość wyboru różnokolorowych profili
• Różnorodne metody wyświetlania takie jak wykres 

słupkowy lub cyfrowa ampułka spirytusowa
• Możliwość wskazania wszystkich popularnych jednostek 

miary
• Wysoka dokładność w całym zakresie pomiarowym ±60° 

ze zintegrowaną kompensacją temperatury

Sensitivity
Czułość
[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Limit ilości błędów (w ciągu 6 iesięcy)

[arcsec]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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

Mw = measured value Mw = Wartość zmierzona

with or without radio transmission BlueCLINO z lub bez łączności radiowej

Clinotronic PLUS
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seNsors seNsory

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

Sensory ZEROTRONIC stały się rynku wyznacznikiem w 
dziedzinie bardzo precyzyjnych pomiarów pochylenia w 
wymagających zastosowaniach. Rodzina sensorów ZERO-
TRONIC cechuje się następującymi właściwościami:

• Duża rozdzielczość i wysoka precyzja
• Doskonała stabilność temperaturowa
• Wyjście cyfrowe: 

RS485 / asynchr., 7 DataBits, 2 StopBits, nieparzystość
• Zakresy pomiarowe od ±0.5 do ±60°
• Zsynchronizowana rejestracja mierzonych wartości z 

kilku sensorów równocześnie
• Duża odporność na wstrząsy
• Duża odporność na zewnętrzne pole elektromagnety-

czne

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.

Dwuwymiarowe sensory pomiarowe pochylenia ZEROMATIC 
2/1 i 2/2 nadają się doskonale do każdego zastosowania, gdzie 
wymagane jest obserwowanie najmniejszych zmian w pochy-
leniu bezwzględnym przez długi okres czasu. Niewiarygodnie 
wysoka dokładność została osiągnięta dzięki kompensacji 
każdego dryftu punktu zerowego przez zastosowanie automa-
tycznego odwróconego pomiaru w zdefiniowanych odstępach 
czasu. ZEROMATIC 2/1 wyposażony jest w jeden sensor po-
chylenia. Każdy pomiar odwrócony zapewnia jedno ustawie-
nie precyzyjnego i bezwzględnego pochylenia w osiach X i Y. 
ZEROMATIC 2/2 posiada dwa sensory pochylenia. W związku 
z tym daje ciągłą informację o pochyleniu w osiach X i Y. Wy-
konuje pomiar odwrócony w zdefiniowanych odstępach czasu i 
kompensuje dla każdego offsetu.

Type
Typ

Resolution
Rozdzielczość

[arcsec]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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
Limit ilości błędów

[arcsec]

Linearity
Liniowość

Range
Zakres pomiarowy

[°]

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Wartość zmierzona

Type
Typ

Resolution
Rozdzielczość

[arcsec]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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. 

LEVELMATIC to analogowy sensor z prądowo-napięciowym 
sygnałem wyjściowym. Został opracowany specjalnie do mon-
towania na maszynach. Kiedy sensor  zamontowany jest w sz-
czelnej, wodoodpornej i  wstrząsoodpornej obudowie, pomiar 
pochylenia jest możliwy nawet w trudnych warunkach. Sensor 
jest prosty w użyciu i niewymagający w odniesieniu do instrukcji.

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

Type
Typ

Resolution
Rozdzielczość

[µRad/mV]

Range
Zakres pomiarowy

[mRad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Type
Typ

Resolution
Rozdzielczość

[°/mV]

Output voltage / 
Napięcie wyjściowe 

[V] at/an 100 kΩ

Output current
Prąd wyjścowy

[mA]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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
Rozdzielczość

[°/mV]

Output voltage / 
Napięcie wyjściowe 

[V] at/an 100 kΩ

Output current
Prąd wyjścowy

[mA]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

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.

WYLER AG oferuje kilka rozwiązań do monitoringu  
(okresowego lub stałego) budynków, mostów, osuwisk, tam 
lub tuneli. Aby zwizualizować zmiany takich obiektów, dane  
pomiarowe muszą być nie tylko zebrane, ale także przekazane, 
przeanalizowane oraz zaprezentowane.

DataLogger:  
Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 
Łatwy w użyciu dzięki prostej parametryzacji.

DataTaker

DataTaker: 
Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 
Elastyczny rejestrator, dowolnie programowalny.

Geo-Monitoring Systems

Geo-Monitoring Systems: 
For more complex applications.

Geo-Monitoring Systeme: 
Dla bardziej kompleksowych zastosowań 

ANALOG INCLINATION MEASURING SENSOR LEVELMATIC ANALOGOWY SENSOR POMIAROWY POCHYLENIA

Long-Term moniToring of Dams,  
BriDges or BuiLDings

Monitoring Długookresowe oBserwowanie Tam,  
mosTów, BuDynków

DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To wyLer insTrumenTs DataLogger DaTaLogger specjaLnie DosTosowany Do urząDzeń wyLer
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exterNal dIsplays wyśwIetlacz zewNętrzNy

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 

BlueMETER SIGMA to ulepszony następca dobrze znanego 
BlueMETER, który został opracowany jako inteligentna jednost-
ka wyświetlacza dla elektronicznych urządzeń pomiarowych 
pochylenia:
• BlueLEVEL
• BlueCLINO i BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (jedynie przez kable)
• Clinotronic Plus
• ZEROMATIC
• Sensory ZEROTRONIC

BlueMETER BASIC

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

BlueMETER BASIC to inteligentny wyświetlacz cyfrowy opra-
cowany przez WYLER AG do systemu pomiarowego  BlueSY-
STEM 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 został opracowany jako inteligentny Termi-
nal Ręczny wraz z cyfrowymi sensorami z rodziny ZEROMATIC 
oraz jako jednostka wyświetlająca dla elektronicznych inklino-
metrów MINILEVEL NT i 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

LED-CROSS bardzo dobrze nadaje się do wizualizacji pochy-
lenia powierzchni.  
Typowe zastosowania:

• Nadzór nad dźwigarem towaru czułego na pochylenie
• Wsparcie optyczne dla ręcznego poziomowania hydrauli-

cznego obiektów
• Nadzór nad pracującymi platformami: przeciwdziałanie 

przechylaniu platform przy pomocy programowalnych 
alarmów

LED-CROSS
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TC (Transceiver/Converter)

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 

Urządzenie nadawczo-odbiorcze/konwerter TC to modułowy 
element dla wymagających rozwiązań z sensorami  
ZEROTRONIC:

• Pozwala na szybkość transmisji aż do 57’600 bodów
• Warunkuje wzbudzenie 5V DC dla sensorów  

ZEROTRONIC z nieuregulowanego wejścia od 12 do  
48V DC

• Warunkuje sygnał RS485 i wystosowuje moduł na 
długodystansowe przesyłanie danych (całkowita długość 
kabla do 1000 metrów)

• Zapewnia konwersję z RS485 na RS232 do połączenia z 
portem COM komputera

• Port danych jest galwanicznie odizolowany od pozostałych

BlueTC (Transceiver/Converter)

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. 

Dla zastosowań z przyrządami pomiarowymi pochylenia:
BlueTC z lub bez transmisji radiowej został opracowany jako 
alternatywny interfejs do BlueMETER i BlueMETER BASIC dla 
możliwości użycia urządzeń pomiaru pochylenia  BlueLEVEL i 
BlueLEVEL BASIC.

Zastosowania z sensorami ZEROTRONIC:
BlueTC jest wykorzystywany jako interfejs do transmisji dany-
ch przez kabel lub bezprzewodowo. Do każdego BueTC może 
zostać podłączonych do 8 sensorów. 

Istnieje możliwość przesyłania zmierzonych danych przez 
port RS232/485 do drukarki, PC/laptopa lub oprogramowania  
WYLER LEVELSOFT PRO i MT-SOFT bądź innego jak np. 
LabEXCEL.

MultiTC (Transceiver/Converter)

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 to sładnik systemu i interfejs łączący sensory WYLER 
(ZEROTRONIC lub ZEROMATIC) z laptopem.

• MultiTC daje prostą możliwość zasilania sensorów, 
zarówno przez port USB laptopa, jak i przez oddzielny 
zasilacz 24V

• Mierzone wartości są przesyłane z sensora poprzez 
MultiTC do RS232 lub portu USB, gdzie mogą być 
weryfikowane przez  oprogramowanie pomiarowe WYLER 
np. LEVELSOFT PRO, MT-SOFT lub LabEXCEL.

Network coMpoNeNts koMpoNeNty sIecIowe
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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
Oprogramowanie LEVELSOFT PRO jest naszym standardowym opro-
gramowaniem do pomiarów liniowości, płaskości powierzchni i geome-
trii, bazującym na ISO1101.

MT-SOFT
MT-SOFT jest rozszerzoną wersją LEVELSOFT PRO:
MT-SOFT jest idealnym narzędziem do pomiarów i kontroli jakości  
obrabiarek i ich części.

LabEXCEL
Oprogramowanie LabEXCEL jest łatwym w użyciu pakietem do 
wyświetlania wartości mierzonych przez urządzenia pomiaru pochyle-
nia i sensory WYLER. Wyniki pomiarów są automatycznie odczytywane 
do pliku csv i mogą być następnie przetwarzane w programie EXCEL.

DYNAM II
Oprogramowanie DYNAM II oferuje szeroki zakres rozwiązań dostoso-
wywalnych do wszystkich zadań pomiarowych. Proste zagadnienie po-
miarowe może zostać rozpoczęte poprzez jedynie kilka kliknięć. Dzięki 
ogromnej elastyczności można uzyskać rozwiązanie nawet komplek-
sowych zadań pomiarowych.

WYLER SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
Dla klientów zamierzających opracować swoje własne oprogramo-
wanie analizujące do urządzeń WYLER, WYLER AG dostarcza kilka 
przykładów oprogramowania, które wyjaśniają jak oddziaływać na 
urządzenia i sensory WYLER zarówno bezpośrednio jak i poprzez inter-
fejs oprogramowania opracowanego przez WYLER. Przykłady powinny 
pozwolić doświadczonemu programiście na bezproblemowe opracowa-
nie własnego oprogramowania.

wyLer-sofTware, przegLąD

DosTępne są nasTępujące pakieTy oprogramowania:

MeasurINg software oprograMowaNIe poMIarowe

precIsIoN spIrIt levels precyzyjNe pozIoMIce spIrytusowe

Dla pomiarów na poziomych powierzchniach i walcach, wyposażona w 
izolacyjny uchwyt i ochronę fiolki, w drewnianym pudełku.

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

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[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

Do pomiarów poziomych I pionowych z silną adhezją magnetyczną na 
poziomych powierzchniach, zarówno płaskich jak i cylindrycznych, z 
uchwytem izolacyjnym, w drewnianym pudełku. 

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

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[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 Poziomica płaska

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Poziomica kątowa, magnetyczna
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Składająca się z dwóch podstaw płaskich (górna i prawa ręka) i dwóch 
podstaw pryzmatycznych (spód i lewa ręka) do sprawdzania pozio-
mych i pionowych powierzchni, płaskich lub cylindrycznych, z  uchwy-
tami izolacyjnymi i ochroną fiolki, w drewnianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[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

Z pryzmatyczną podstawą do pomiarów na płaskich lub cylindrycznych 
powierzchniach, z uchwytem izolacyjnym i ochroną fiolki, w drewnia-
nym pudełku. 

Wał: 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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[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

Do sprawdzania płaskich lub cylindrycznych powierzchni, które nie 
są bezwzględnie poziome, z systemem regulowania, w drewnianym 
pudełku. 

Wałki: 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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Do pomiarów płaskości powierzchni, pochylenia, stożkowatości lub 
zbieżności, pryzmatyczna podstawa pomiarowa ze stali, utwardzana i 
szlifowana, z uchwytem izolacyjnym, w drewnianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

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

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Poziomica ramowa

Inspection Spirit Level 61 Poziomica kontrolna

Adjustable Spirit Level 52 Poziomica z regulacją

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Regulowana poziomica mikrometryczna
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Do pomiarów nieregularności powierzchni płaskich, zakres pomia-
rowy±5 mm, w drewnianym pudełku.

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

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[mm]

0.05 ± 0.10

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20

0.30 ± 0.60

Poziomica horyzontalna z gniazdami przelotowymi umożliwiającymi 
obserwację fioki z boku. Wersja standardowa z pryzmatyczną 
podstawą pomiarową, nie przedzieloną  w środkowej części, w drew-
nianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Z dwoma wzajemnie prostopadłymi pryzmatycznymi rowkami, odpo-
wiednimi dla wałków o średnicy Ø 19 … 108 mm, w zależności od wy-
miarów.

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

Z płaską podstawą pomiarową
Opcja nr 59 A:
Długość 80 i 150 mm są dostępne także z dwoma otworami do 
przykręcania.

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 Poziomica mikrometryczna

Crankpin Spirit Level 56 Poziomica dwupryzmowa

Shaft Spirit Level 63 Poziomica do wałów

Tubular Spirit Level 59 Poziomica rurowa
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For machines, apparatus and other technical applications. Do maszyn, aparatury i innych zastosowań technicznych.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[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. Dostępna z płaską lub pryzmatyczną podstawą.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

biggest 
największa

[mm]

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

1.00 ± 3.00

Do pomiarów pionowych, z dużym przyciąganiem magnetycznym do 
powierzchni płaskich I cylindrycznych, z plastikową ochroną fiolki, w 
drewnianym pudełku.

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

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Z wyjmowaną częścią rurową, pryzmatyczna podstawa pomiaro-
wa o wymiarach 150 x 40 mm do pomiarów pionowych, płasko-
powierzchniowy poziom rurowy o wymiarach 150 x 10 mm do  
pomiarów poziomych, w drewnianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Do przykręcania, dla maszyn, aparatury itp.

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[mm/m]

178-080-123-xxx                   
                              

[mm]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[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 Poziomica przykręcana

Horizontal Spirit Level 69 Poziomica pozioma

Magnetic Angle Spirit Level 47 Kątowa poziomica magnetyczna

Universal Angle Spirit Level 64 Uniwersalna poziomica kątowa

Cross Spirit Level 78 Poziomica kzyżowa
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MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Do przykręcania, dla maszyn, aparatury itp.

Sensitivity
Czułość

Range
Zakres omiarowy

Dimensions – diameter x height
Wymiary – średnica x wysokość

[mm/m] [mm/m]

smallest 
najmniejsza

[mm]

biggest 
największa

[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. Do montażu na maszynach, aparaturze itp.

Sensitivity
Czułość

Dimensions – diameter x height
Wymiary – średnica x wysokość

[arcmin]

smallest 
najmniejsza

[mm]

biggest 
największa

[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 Poziomica krzyżowa

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Poziomica oczkowa
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clINoMeters klINoMetry

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.

CLINORAPID 45 nadaje się do pomiarów  każdego pochylenia w sto-
pniach I minutach, na powierzchniach płaskich i wałkach. Zakres po-
miarowy ±180 stopni. Jako że przyrząd nie wykorzystuje do pomiarów 
szklanej fiolki, jest prawie niezależny od temperatury otoczenia i w 
związku z tym może doskonale mierzyć na zewnątrz.

Sensitivity
Czułość
[arcmin]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

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

Do sprawdzania dowolnego pochylenia, podział na 2 x 180 st. bez noni-
usza, pryzmatyczna podstawa żeliwna .

Sensitivity
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Przyrząd do dokładnego mierzenia odchylenia kątowego, ze skalą 
kołową 2 x 180 st., z wyszlifowaną pryzmatyczną podstawą z utward-
zanej stali do mierzenia wałków i powierzchni płaskich, z mikrometrem 
z działką elementarną 1 arcmin, w drewnianym pudełku. 

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Z precyzyjną regulacją, dwie płaskie i dwie pryzmatyczne podstawy, 
ze skalą kołową 2 x 180 st., noniusz do odczytu z działką 3 arcmin, w 
drewnianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Z precyzyjną regulacją, dwie pryzmatyczne podstawy, umożliwia łatwe 
sprawdzanie kątów do 90 st. w stopniach i minutach, noniusz do odczy-
tu z działką 10 arcmin, w drewnianym pudełku.

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
Czułość
[mm/m]

Range
Zakres pomiarowy

[°]

Dimensions – length x width x height
Wymiary – długość x szerokość x wysokość

[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Klinometr

Frame Angle Spirit Level 79 Kątowa poziomica  ramowa

Inclination Spirit Level 57 Poziomica pochylenia

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Kątomierz spirytusowy
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Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Różne produkty
• Stoły pomiarowe do laboratoriów
• Liniały granitowe

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.

Laboratorium kalibracyjne SCS WYLER
Wysoce precyzyjne urządzenia do pomiaru pochyłu muszą być 
regularnie sprawdzane i rekalibrowane. Nasze klimatyzowane 
laboratorium kalibracyjne jest wyposażone w specjalne, 
bardzo precyzyjne  przyrządy kalibrujące certyfikowane przez 
METAS Switzerland. Zakres kalibracji dla urządzeń i sensorów 
pomiarowych zawiera się od małych kątów (0.2 arcsec), aż 
do kąta pełnego (360°). Nasze laboratorium jest wyposażone 
tak, by sprawdzać i kalibrować urządzenia WYLER jak i innych 
producentów.

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

Podstawy i szkolenia
• Podstawowe informacje na temat pomiarów pochylenia
• Szkolenia dla klientów

varIous różNe

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

Opiera się na prawie naczyń połączonych, do pomiaru dwóch lub więcej 
odległych punktów nie będących w bezpośrednim połączeniu, w drew-
nianym pudełku. Mikrometryczny czujnik głębokości z igłą dostępną 
jako akcesoria.

Dimensions / Wymiary H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm

Communicating Water Level 77 Poziomica wodna



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

Wideo WYLER AG
Jakość  - Innowacyjność - Serwis

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.

Więcej informacji o produktach firmy WYLER można znaleźć na naszej stro-
nie www.wylerag.com lub uzyskać od naszych partnerów dystrybucyjnych. 
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami.
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PL - 02-401 Warszawa

Tel:  +48 22 877 15 48      Fax: +48 22 877 15 50
Web: www.oberon.com.pl        Email: oberon@oberon.com.pl


