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InclInatIon measurIng Instruments mätInstrument för lutnIng och planhet

The BlueLEVEL, in combination with BlueMETER SIGMA, is ex-
tremely 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 preci-
sion 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, i kombination med BlueMETER SIGMA, är extremt 
lämplig för precisionsmätningar av små vinklar. Detta inklu-
derar i synnerhet planhetsmätning av planskivor och mätningar 
av geometriska egenskaper på maskiner av alla slag. BlueSY-
STEM SIGMA, även kallad Engineer Set, består normalt av två 
stycken BlueLEVEL mätinstrument samt en indikerande enhet, 
BlueMETER SIGMA.

BlueLEVEL BASIC, i kombination med BlueMETER BASIC, är 
en mindre dyr variant och extremt lämplig för precisionsmät-
ningar av små vinklar. Detta inkluderar i synnerhet planhets-
mätningar av planskivor och mätningar av geometriska egens-
kaper på maskiner av alla slag. Blue SYSTEM BASIC, även 
kallad Engineer Set, består normalt av två BlueLEVEL BASIC 
mätinstrument samt en displayenhet 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 är ett kompakt högprecisionsinstrument för 
lutningsmätning av 2 axlar. Trots dess kompakta utförande 
innehåller instrumentet 2 lutningssensorer, en i X- och en i 
Y-riktning tillsammans med en 2D färgdisplay. Tack vare dess 
precision och storlek är BlueLEVEL-2D lämplig för uppriktning 
av maskiner och maskindelar.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[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 humidity or in the rough environment of a workshop. The 
instrument MINILEVEL NT was replaced by the BlueLEVEL and 
will only be used in special cases.

MINILEVEL NT är särskilt konstruerad för precisionsmätningar 
av små vinklar. Sådana mätningar är bland annat planhetsmät-
ningar av planskivor eller mätningar av geometriska egenska-
per på maskiner av alla slag.
Den kvävefyllda, förseglade libellen utför perfekta applikatio-
ner även under extremt svåra miljöförhållanden med hög luft-
fuktighet eller i tuffa miljöer som en verkstad. Instrumentet 
MINILEVEL NT har ersatts av BlueLEVEL och kommer endast 
användas i specifika fall.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100

with or without radio transmission BlueSYSTEM SIGMA med kabel eller trådlöst

with or without radio transmission BlueLEVEL-2D med kabel eller trådlöst

with or without radio transmission BlueSYSTEM BASIC med kabel eller trådlöst
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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

Batteridriven lutningsmätare med digital display på en 
inbyggd galvanometer. Den anmärkningsvärda stabiliteten av 
nollpunkten gör instrumentet särskilt lämpligt för långvariga 
mätningar samt för justering eller anpassning av stora gejder. 
nivelSWISS är monterad i ett robust hölje som försiktigt 
behandlats med gjutjärn.

nivelSWISS finns tillgänglig i två versioner:
• nivelSWISS 50-H/HORISONTELL VERSION
• nivelSWISS 50-W/VINKLAD VERSION

Batteridriven lutningsmätare med digital display som kan 
vridas för att uppnå optimal avläsning ovanifrån. nivelSWISS-D 
kan enkelt integreras till WYLERs mätsystem och kopplas till 
en PC/laptop via en USB-kabel. nivelSWISS-D är en konsekvent 
vidareutveckling av den klassiska nivelSWISS.

nivelSWISS-D finns tillgänglig i två versioner:
• nivelSWISS-D/HORISONTELL VERSION
• nivelSWISS-D/VINKLAD VERSION

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

BlueCLINO High Precision is based on the successful 
standard BlueCLINO. 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 ±20 mm/m 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 är baserad på den framgångsrika 
standarden BlueCLINO. Detta enorma mätområde har öppnat 
upp nya och intressanta tillämpningar för BlueCLINO som t.ex. 
konstruktionen av antenner eller väg- och järnvägskonstrukti-
oner. Men, när det kommer till en mer precis anpassning av 
delar av en verktygsmaskin, så når standard BlueCLINO snab-
bt sin gräns. Det är här den nya BlueCLINO High Precision 
kommer in i bilden: med ett mätområde på ±20 mm/m och 
skrapade baser (vänster och under), erbjuder detta instrument 
den nödvändiga precisionen för små lutningar som krävs för en 
precis konstruktion av verktygsmaskiner.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

0.005 ±20

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 är ett handhållet precisionsinstrument för 
lutningsmätning som uppfyller de högsta kraven. CLINO 2000 
är utformad som en fristående enhet, men kan också användas 
tillsammans med ytterligare ett instrument vid mätningar där 
en referens är nödvändig. Vidare kan den anslutas till en PC/
laptop via inbyggd RS232 gränssnitt. De uppmätta primära 
värdena jämförs med en lagrad kurva i CLINO 2000. Detta ger 
en väldigt exakt uträkning av lutningen.

Sensitivity
Känslighet

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Största tillåtna fel (inom 6 månader)

[arcsec]

Range
Mätområde

[°]

5 5 + 0.03% Mw
±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = measured value Mw = Uppmätt värde

CLINO 2000

with or without radio transmission BlueCLINO High Precision med kabel eller trådlöst
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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 erbjuder en mätkapacitet av ±45°. Fyra exakt 
maskinbearbetade yttre referensytor säkerställer noggrannhet 
och repeterbarhet av mätningar i varje kvadrant. Med 
hjälp av en tryckknapp kan alla enheter som är lämpliga för 
lutningsmätning visas på displayen. Även en lutningsindikation 
baserad på en relativ bas med valbar längd är möjligt. En 
enkel knapptryckning ställer automatiskt in absolut och relativ 
nollpunkt. RS485 gränssnittet gör det möjligt att ansluta 
instrumentet till andra WYLER instrument eller, med hjälp av 
en speciell kabel, till en PC.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Limits of error
Största tillåtna fel

[arcmin]

Range
Mätområde

[°]

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 är baserad på den beprövade CLINO 2000 och har 
följande egenskaper:

• Stor och lättläst färgdisplay
• Olika färgteman kan väljas
• Olika grafiska metoder såsom stapeldiagram eller vatten-

pass kan väljas
• Alla aktuella enheter kan indikeras
• Hög precision över hela mätområdet på ±60° med inte-

grerad temperaturkompensation.

Sensitivity
Känslighet

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Största tillåtna fel (inom 6 månader)

[arcsec]

Range
Mätområde

[°]

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Uppmätt värde

with or without radio transmission BlueCLINO med kabel eller trådlöst

Clinotronic PLUS
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sensors sensorer

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

ZEROTRONIC sensorer har etablerat sig på marknaden som ett 
riktmärke när det kommer till lutningsmätning med hög precisi-
on i krävande applikationer. ZEROTRONIC-familjen av sensorer 
har följande egenskaper:

• Hög upplösning och hög precision
• Utmärkt temperaturstabilitet
• Digital utgång:

RS485 / asynchr., 7 DataBits, 2 StopBits, ingen paritet
• Mätområdet sträcker sig mellan ±0.5 och ±60°
• Synkroniserad registrering av mätvärden från flera sen-

sorer
• Stötsäker
• Okänslig mot elektromagnetiska fält

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.

De tvådimensionella lutningssensorerna ZEROMATIC 2/1 och 
2/2 är perfekt lämpade för applikationer där övervakning av de 
allra minsta förändringarna i absoluta lutningar under en längre 
period är nödvändig. Den extremt höga noggrannheten uppnås 
genom mätningar och kompensationer av varje förändring av 
den absoluta nollpunkten genom att tillämpa en automatisk 
omvänd mätning vid fastställda intervaller. ZEROMATIC 2/1 
har en lutningssensor. Varje omvänd mätning förser ett set 
av precisa och absoluta lutningsvärden i X- och Y-axlarna. ZE-
ROMATIC 2/2 har två lutningssensorer, den kan därför förse 
kontinuerliga värden för lutning i X- och Y-axlarna. I fastställda 
intervaller utförs en omvänd mätning som kompenserar för 
eventuell offset.

Type
Typ

Resolution
Upplösning

[arcsec]

Range
Mätområde

[°]

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
Största tillåtna fel

[arcsec]

Linearity
Linjäritet

Range
Mätområde

[°]

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Uppmätt värde

Type
Typ

Resolution
Upplösning

[arcsec]

Range
Mätområde

[°]

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 sensorn är en analog sensor med en analog 
spänning/ström utsignal. Denna sensor har specifikt utveck-
lats till att monteras på maskiner. Då sensorn är monterad i ett 
vattentätt och stöttåligt hölje så kan lutningsmätningar utföras 
även i svåra förhållanden. Sensorerna är enkla att använda och 
kräver minimala instruktioner.

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

Type
Typ

Resolution
Upplösning
[µRad/mV]

Range
Mätområde

[mRad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Type
Typ

Resolution
Upplösning

[°/mV]

Output voltage / 
Utgående spänning 

[V] at/an 100 kΩ

Output current
Utgångsström

[mA]

Range
Mätområde

[°]

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
Upplösning

[°/mV]

Output voltage / 
Utgående spänning 

[V] at/an 100 kΩ

Output current
Utgångsström

[mA]

Range
Mätområde

[°]

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 tun-
nels. 

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 erbjuder ett flertal lösningar för att övervaka (tillfäl-
ligt eller permanent) byggnader, broar, jordskred, dammar eller 
tunnlar. 

För att kunna visualisera sådana förändringar behöver den upp-
mätta datan inte bara vara insamlad, men också överförd för att 
analyseras och presenteras.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Enkelt att använda tack vare dess enkla parametrar

DataTaker

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Flexibel dataloggare, fritt programmerbar

Geo-Monitoring Systems

Geo-Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Geo-Monitoring Systems: 

För mer komplexa applikationer

ANALOG INCLINATION MEASURING SENSOR LEVELMATIC ANALOG LUTNINGSSENSOR

Long-Term moniToring of Dams,  
BriDges or BuiLDings

Monitoring                                    Övervakning
LångTiDsövervakning av Dammar,  

Broar eLLer ByggnaDer

DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To WyLer insTrumenTs DataLogger DaTaLogger specieLLT anpassaD för WyLer insTrumenT
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external dIsplays externa dIsplayer

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 är en förbättring av den välkända BlueME-
TER och har utvecklats som en intelligent visningsenhet för de 
elektroniska lutningsmätarna
• BlueLEVEL
• BlueCLINO och BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT (endast med kablar)
• Clinotronic Plus
• ZEROMATIC
• ZEROTRONIC sensorer

BlueMETER BASIC

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

BlueMETER BASIC är en intelligent digital visningsenhet ut-
vecklad av WYLER AG för mätsystemet BlueSYSTEM BASIC.

LEVELMETER 2000

The LEVELMETER 2000 has been developed as an in-
telligent 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 har utvecklats som en intelligent Hand 
Terminal tillsammans med den digitala sensorn från ZEROTRO-
NIC-familjen och som en visningsenhet för de digitala lutnings-
mätarna MINILEVEL NT och 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 är mycket lämpad för att tillhandahålla en visuell 
representation av lutningen av en plattform.

Typiska applikationer är:
• Övervakning av en kran för varor som är känsliga mot 

lutning
• Optiskt stöd för manuell hydraulisk utjämning av fö-

remål eller plattformar 
• Övervakning av arbetsplattformar: förhindrar platt-

formen från att välta med hjälp av programmerbara larm

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 

Sändaren/omvandlaren TC är en buss-komponent för krävande 
lösningar med ZEROTRONIC sensorer:

• Tillåter en överföringshastighet på upp till 57’600 baud
• Output 5V DC, oreglerad input 12 till 48V DC.
• RS485 förstärkare över långa kabeldistanser.
• Omvandlar från RS485 till RS232 vid anslutning till COM-

ingång till dator
• Dataportar med galvaniska isolationer mellan varandra.

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. 

För tillämpningar med lutningsinstrument:
BlueTC med eller utan radiosändning utvecklades som ett al-
ternativt gränssnitt till BlueMETER och BlueMETER BASIC vid 
användning av BlueLEVEL och BlueLEVEL BASIC lutningsins-
givare.

Tillämpningar med sensorerna ZEROTRONIC:
BlueTC används som ett gränssnitt för dataöverföring via ka-
bel eller trådlöst. Upp till åtta sensorer kan anslutas till varje 
BlueTC-enhet.

Det är möjligt att sända mätdata via en RS232/485 port till en 
skrivare, en PC/laptop eller till WYLER LEVELSOFT PRO och 
MT-SOFT mjukvaror eller till andra mjukvaror såsom 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 är ett komponentsystem och ett gränssnitt som 
ansluter WYLER-sensorer (ZEROTRONIC eller ZEROMATIC) till 
en laptop.

• MultiTC förser ett enkelt sätt att ladda sensorer genom 
antingen USB-porten på en dator eller via ett separat 24V 
eluttag.

• Mätvärdena överförs från sensorerna via MultiTC till en 
RS232- eller USB-port på en laptop, där värdena kan 
utvärderas med hjälp av ett av WYLERS mätprogram som 
t.ex LEVELSOFT PRO, MTY-SOFTeller LabEXCEL.

network components nätverkskomponenter
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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
Mjukvaran LEVELSOFT PRO är vår standard mjukvara vid mätning av 
linjer, planhet av yta och geometriska mätningar och är baserad på ISO 
1101.

MT-SOFT
MT-SOFT är en expanderad version av LEVELSOFT PRO:
MT-SOFT är ett idealt verktyg för mätning och kvalitetskontroll av verk-
tygsmaskiner och dess komponenter.

LabEXCEL
Mjukvaran LabExcel är ett lättanvänt mjukvarupaket för visning av mät-
värden från WYLER lutningsgivare och sensorer. Mätresultaten inläses 
automatiskt i en csv-fil och kan därefter bearbetas i EXCEL.

DYNAM II
Mjukvaran DYNAM II erbjuder ett brett område av lösningar anpassade 
för alla sorts mätuppgifter. Med bara några klick kan enklare mätuppgif-
ter startas. Tack vare dess flexibilitet kan även mer komplexa mätningar 
lösas.

WYLER SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
För kunder som har för avsikt att utveckla sin egen programvara för 
WYLER instrument, erbjuder WYLER AG ett flertal mjukvaruexempel 
som visar hur man integrerar med WYLER instrument eller WYLER 
sensorer antingen direkt eller via ett mjukvarugränssnitt utvecklat av 
WYLER. Dessa exempel bör ge en erfaren programmerare möjlighet 
att framgångsrikt utveckla sin egen programvara.

wyler-mjukvara, överblIck

föLjanDe mjukvarupakeT finns TiLLgängLiga:

measurIng software programvara

precIsIon spIrIt levels precIsIonsvattenpass

För mätningar av horisontella ytor och cylindrar, med isolerande hand-
tag och libellskydd Levereras i trälåda.

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

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största 
[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

För horisontella och vertikala mätningar med stark magnetisk vidhäft-
ning för vertikala ytor, både plant eller cylindriskt, med isolerat hand-
tag. Levereras i trälåda.

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

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd 

[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 Horisontella vattenpass

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Vattenpass med magnet
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Med två plana baser (övre och högra) och två prismatiska baser (nedre 
och vänstra) mäter man på horisontella och vertikala ytor, plana eller 
cylindriska, med isolerat handtag och libellskydd. Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största 
[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

Med en prismatisk bas för mätningar av plana ytor eller cylindrar, med 
isolerat handtag och libellskydd. Levereras i trälåda.

Axel 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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största 
[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

Vid kontroll av plana och cylindriska ytor som inte är helt horisontella, 
med justeringssystem. Levereras I trälåda.

Axel: 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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Används till att mäta planhet på ytor, lutning, avsmalning eller konici-
tet, med prismatisk mätbas av stål, härdat och slipat, med isolerade 
handtag. Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

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

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Ramvattenpass

Inspection Spirit Level 61 Inspektionsvattenpass

Adjustable Spirit Level 52 Justerbart vattenpass

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Justerbart mikrometervattenpass
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För mätning av oegentligheter av plana ytor, mätområde ±5 mm. Le-
vereras i trälåda.

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

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största 
[mm]

0.05 ± 0.10

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20

0.30 ± 0.60

Horisontellt vattenpass med slitsfönster som möjliggör vy av libellen 
från sidan. Standardversionen har prismatisk bas, ej infälld i mellersta 
delen. Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största 
[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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width / diameter
Dimensioner – längd x bredd / diameter

[mm]

biggest 
största
[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Med två vinkelräta prismatiska spår som är lämplig för axeldiametrar Ø 
19 … 108 mm, beroende på dimension. 

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

Med en plan mätbas.
Alternativ Nr. 59A:
Längd 80 och 150 mm, finns även med 2 skruvhål.

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 Mikrometervattenpass

Crankpin Spirit Level 56 Dubbelprismatiskt vattenpass

Shaft Spirit Level 63 Axelvattenpass

Tubular Spirit Level 59 Tubvattenpass
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For machines, apparatus and other technical applications. För maskiner, apparater och andra tekniska tillämpningar.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största
[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. Tillgänglig med plan eller prismatisk yta.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

biggest 
största
[mm]

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

1.00 ± 3.00

För vertikala mätningar med starkt magnetiserad vidhäftning för plana 
och cylindriska ytor. Med libellskydd i plast. Levereras i trälåda.

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

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Med avtagbart tubformat vattenpass med prismatisk mätbas 150 x 40 
mm för vertikala mätningar, plan yta på vattenpasset 150 x 10 mm för 
horisontella mätningar. Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. För skruvmontering på maskiner, apparater etc.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[mm/m]

178-080-123-xxx                   
         
[mm]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[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 Vattenpass med skruvinfästning

Horizontal Spirit Level 69 Horisontellt vattenpass

Magnetic Angle Spirit Level 47 Magnetiskt vinkelvattenpass

Universal Angle Spirit Level 64 Universalt vinkelvattenpass

Cross Spirit Level 78 Kors vattenpass
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MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. För skruvmontering på maskiner, apparater etc.

Sensitivity
Känslighet

Range
Mätområde

Dimensions – diameter x height
Dimensioner – diameter x höjd

[mm/m] [mm/m]

smallest 
minsta                                 
[mm]

biggest 
största
[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. För montering på maskiner, apparater etc.

Sensitivity
Känslighet

Dimensions – diameter x height
Dimensioner – diameter x höjd

[arcmin]

smallest 
minsta                                 
[mm]

biggest 
största
[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 Kors vattenpass

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Cirkulärt vattenpass
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clInometers klInometrar

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 therefore very well be used for outdoor measurements.

CLINORAPID 45 lämpar sig för mätning av lutning i grader och minuter, 
på plana ytor och axlar. Mätområde ±180°. Eftersom detta instrument 
inte mäter med hjälp av en libell är den nästan helt oberoende av den 
omgivande temperaturen och kan därför mycket väl användas i utom-
husmätningar.

Sensitivity
Känslighet
[arcmin]

Range
Mätområde

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

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

För kontroll av all lutning, uppdelad på 2 x 180° utan nonieskala,  
prismatisk gjutjärnsbas.

Sensitivity
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Instrument för att mäta exakt vinkelavvikelse, med cirkulär skala  
2 x 180°, med skavd prismatisk bas av härdat stål för mätning av  
axlar och plana ytor. Med mikrometer gradering 1 Div. = 1 arcmin. 
Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Med fininställning, två plana och två prismatiska baser, med cirku-
lär skala, uppdelad på 2 x 180°, nonieskala med avläsning 3 arcmin.  
Levereras i trälåda.

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Med fininställning, med två prismatiska baser, tillåter en enkel kontroll 
för vinklar upptill 90° i grader och minuter. Nonieskala med avläsning 
10 arcmin. Levereras i trälåda. 

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
Känslighet

[mm/m]

Range
Mätområde

[°]

Dimensions – length x width x height
Dimensioner – längd x bredd x höjd

[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Klinometer

Frame Angle Spirit Level 79 Ram vinkelpass

Inclination Spirit Level 57 Lutningsvattenpass

CLINORAPID 45 CLINORAPID

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

Övriga Produkter
• Mät- och inställningsplattor för laboratorier
• Mätning och inställning av raka kanter

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.

Kalibreringslaboratoriet SCS WYLER
Höga precisionsinstrument för lutningsmätning bör 
testas och kalibreras regelbundet. Vårt luftkonditionerade 
kalibreringslabb är utrustat med speciell högprecisons mät- 
och kalibreringsutrustning certifierade av METAS Schweiz. 
Kalibreringen täcker instrument och sensorer med väldigt 
små vinklar (0.2 arcsec) till hela cirkeln (360 grader). Vårt 
laboratorium är utrustat för att kontrollera och kalibrera 
WYLERs produkter såväl som andra tillverkares produkter.

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

Kriterier och produktutbildning
• Grunderna i vinkelmätning
• Produktutbildning för kunder

varIous övrIgt

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 availa-
ble as accessory.

Baserad på lagen om kommunicerande kärl: för mätning av två  
eller flera distanspunkter som inte är sammanlänkade, med trälåda.  
Djupmikrometer med nål är tillgänglig som tillbehör

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

Communicating Water Level 77 Kommunicerande vattennivå



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

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.

Mer information om WYLERs produkter hittar du på www.wylerag.com eller 
hos någon av våra återförsäljare.
Tack för visat intresse för våra produkter.

KmK Instrument AB
Regattagatan 8a
SE - 723 48 Västerås
Tel: +46 21 150 160   Fax: +46 21 150 165
info@kmk-instrument.se   http://www.kmk-instrument.se


