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INCLINATION MEASURING INSTRUMENTS PRZYRZĄDY DO POMIARU POCHYLENIA

… is consisting of inclination measuring instruments 
BlueLEVEL BASIC (no integrated display) and a remote display 
BlueMETER BASIC. With data transmission by cable.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

... składa się z przyrządów do pomiaru nachylenia BlueLEVEL BA-
SIC (bez zintegrowanego wyświetlacza) i zdalnego wyświetlacza 
BlueMETER BASIC, z transmisją danych za pomocą kabla.

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar płaskości
• pomiar prostopadłości
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL

... is a high precision and compact inclination measuring instrument 
for 2 axes and is compatible with the BlueSYSTEM SIGMA. With 
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• time saving 2-axis flatness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL 

... jest wysoce precyzyjnym i kompaktowym przyrządem do 
pomiaru nachylenia dla 2 osi. Jest kompatybilny z BlueSYSTEM 
SIGMA. Wyposażony w bezprzewodową transmisję danych

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• 2-osiowy pomiar płaskości skraca czas pomiaru. 
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.001 ±20

0.005 ±100

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.001 ±10

0.005 ±50

BlueSYSTEM SIGMA

   BlueLEVEL-2D

BlueSYSTEM BASIC

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 i wyżej

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel2D

… is consisting of inclination measuring instruments 
BlueLEVEL and a remote display BlueMETER SIGMA, with 
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurements
• rotation measurement PITCH and ROLL

… sklada się z przyrzadów do pomiaru pochylenia BlueLEVEL wraz 
ze zdalnym wyświetlaczem  BlueMETER SIGMA z bezprzewodową 
transmisją danych

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar płaskości
• pomiar prostopadłości
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.001 ±20

0.005 ±100

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 i wyżej
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   nivelSWISS ( Niveltronic) 

… is a standalone measurement Instrument.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

   nivelSWISS-D ( Niveltronic) 

... jest samodzielnym instrumentem pomiarowym

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar prostopadłości

Scale graduation (Sensitivity)
cyfrowy krok

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

…is compatible with the BlueSYSTEM SIGMA. With 
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

... jest kompatybilny z BlueSYSTEM SIGMA. Wyposażony w 
bezprzewodową transmisję danych

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar płaskości
• pomiar prostopadłości
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL

BlueCLINO High Precision

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 i wyżej

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

… is a standalone measurement instrument

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

... jest samodzielnym instrumentem pomiarowym

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar prostopadłości

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

0.005 ±20

… is a standalone measurement instrument.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles

... jest samodzielnym instrumentem pomiarowym.

Główny obszar zastosowania
• poziomowanie obiektów
• ustawianie dużych kątów nachylenia

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ arcsec

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

/ arcsec

Range
Zakres pomiarowy

/ °

5 10 + 0.03% Mw
±45

M
w 

= measured value Mw = Wartość zmierzona

CLINO 2000
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… is a standalone measurement instrument.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles

... jest samodzielnym instrumentem pomiarowym.

Główny obszar zastosowania
• poziomowanie obiektów
• ustawienie dużych kątów nachylenia

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

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

/ arcmin

Range
Zakres pomiarowy

/ °

0.020 1...2 +1 digit ±45

… is compatible with the remote display BlueMETER SIGMA. With 
radio data transmission.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles
• same accuracy worldwide due to built-in gravity 

compensation

... jest kompatybilny z BlueSYSTEM SIGMA. Wyposażony w 
bezprzewodową transmisję danych

Główny obszar zastosowania
• poziomowanie obiektów
• ustawianie dużych kątów nachylenia
• taka sama dokładność na całym świecie dzięki wbudowanej 

kompensacji grawitacji

   BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 i wyżej

Link:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ arcsec

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

/ arcsec

Range
Zakres pomiarowy

/ °

2 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Wartość zmierzona
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SENSORS SENSORY

ZEROTRONIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER 
SIGMA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL
• setting of large inclination angles
• special measuring-base-adaptions
• special adaptions, through size, weight or shock resistance

... czujniki są kompatybilne ze zdalnym wyświetlaczem BlueME-
TER SIGMA, a także z BlueTC, MultiTC i TC.

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar prostoliniowości
• pomiar równoległości
• pomiar płaskości
• pomiar prostopadłości
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL
• ustawianie dużych kątów nachylenia
• specjalne adaptacje baz pomiarowych
• specjalne przystosowania pod względem rozmiaru, ciężaru 

lub odporności na wstrząsy

ZEROMATIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER SIG-
MA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• long term monitoring of objects in relation to absolute zero 

position  

... czujniki są kompatybilne ze zdalnym wyświetlaczem BlueME-
TER SIGMA, a także z BlueTC, MultiTC i TC.

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• długoterminowe monitorowanie obiektów w stosunku do ab-

solutnego położenia.

Type
Typ

Resolution
Rozdzielczość

/ arcsec

Range
Zakres pomiarowy

/ °

ZEROTRONIC 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC 3 3.2...21.6 ±30

Limits of error
Limit ilości błędów

 / arcsec

Linearity
Liniowość

Range
Zakres pomiarowy

/ °

1 0.5% MW
±1

M
w 

= 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

ZEROTRONIC Communicator

Communication tool for ZEROTRONIC sensors, to read the 
data from the ZEROTRONIC sensor as inclination, temperature, 
address and serial number. Setting of the address possible. 

Narzędzie komunikacji dla czujników ZEROTRONIC, 
odczytujące dane z czujnika ZEROTRONIC takich jak nachy-
lenie, temperatura, adres i numer seryjny. Możliwe ustawienie 
adresu.

ZEROMATIC Configurator

Confi guration tool for ZEROMATIC sensors. 
• Time interval of a reversal measurement
• Gate time 
• Continues measurement

Narzędzie konfi guracyjne dla czujników ZEROMATIC.
• Przedział czasowy pomiaru odwrócenia
• Brama czasowa
• Stały pomiar
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… sensors are read through their analog voltage or current output 
signal.

Main application area
• precise alignment of objects
• rotation measurement PITCH and ROLL
• setting of large inclination angles
• special measuring bases 
• special adaptions, regarding size, weight or shock resistance

... czujniki są odczytywane przez ich analogowe napięcie lub 
prądowy sygnał wyjściowy.

Główny obszar zastosowania
• precyzyjne poziomowanie obiektów
• pomiar skoku i skrętu - PITCH AND ROLL
• ustawianie dużych kątów nachylenia
• specjalne bazy pomiarowe
• specjalne przystosowania pod względem rozmiaru, ciężaru 

lub odporności na wstrząsy

LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

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: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Elastyczny rejestrator danych; swobodnie programowalne.

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Geo-Monitoring Systeme: 

Dla bardziej kompleksowych zastosowań 

   LEVELMATIC

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 wyjściowy

/ 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 wyjściowy

/ 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

MONITORING / MONITORING
LONG-TERM MONITORING OF DAMS, BRIDGES OR BUILDINGS

DŁUGOTERMINOWE MONITOROWANIE ZAPÓR, MOSTÓW LUB BUDYNKÓW

DataLogger
DATALOGGER SPECIFICALLY ADAPTED TO WYLER INSTRUMENTS

DATALOGGER SPECJALNIE PRZYSTOSOWANY DO INSTRUMENTÓW WYLER

DataTaker

Geo-Monitoring Systems
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EXTERNAL DISPLAYS WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY

  BlueMETER SIGMA

  BlueMETER BASIC

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

Dioda LED-CROSS bardzo dobrze nadaje się do wizualnego 
przedstawienia nachylenia platformy/stołu.

Typowe zastosowania to:

• Nadzór dźwigu dla towarów wrażliwych na nachylenia
• Wizualizacja do ręcznego poziomowania obiektów lub plat-

form
• Nadzór nad platformami roboczymi: zapobieganie przechyla-

niu się platformy za pomocą programowalnych alarmów

   LED CROSS / LED-KREUZ

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Z bezprzewodową transmisją danych

... może być używany jako zdalny wyświetlacz ...

• BlueLEVEL
• BlueCLINO und BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

With data transmission by cable.

… can be used as a remote display for …

• BlueLEVEL BASIC

Z transmisją danych za pomocą kabla

... może być używany jako zdalny wyświetlacz ...

• BlueLEVEL BASIC

LED CROSS Configurator

Software for easy confi guration of the LED CROSS Oprogramowanie do łatwej konfi guracji LED CROSS
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BlueTC

With radio data transmission.

… can be used as transceiver/converter for …

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Z bezprzewodową transmisją danych

... może być używany jako zdalny odbiornik ...

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

MultiTC

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Z transmisją danych za pomocą kabla

... może być używany jako transceiver / konwerter dla ...

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

NETWORK COMPONENTS NETZWERKKOMPONENTEN
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MEASURING SOFTWARE OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination measuring instru-
ments as ZEROTRONIC sensors. These measuring results are automatically 
read in a csv fi le and can be further processed with EXCEL.

 WYLERSOFT

Monitoring Monitoring

wylerDYNAM 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.

wylerCHART zbiera dane pomiarowe z przyrządów pomiarowych  fi rmy Wy-
ler takich jak sensory ZEROTRONIC. Wyniki pomiarów są automatycznie 
odczytywane w pliku csv i mogą być dalej przetwarzane za pomocą EXCEL.

wylerDYNAM oferuje szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do ws-
zystkich zadań pomiarowych. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można 
rozpocząć proste zadania pomiarowe. Dzięki dużej elastyczności można 
również rozwiązywać złożone procedury pomiarowe.

wylerINSERT is an easy to use yet powerful tool to read inclina-
tion values from WYLER sensors and insert them into any pro-
gram at the current position of the cursor just like the values were 
typed in.

Interface Interface

wylerINSERT jest łatwym w użyciu, ale potężnym narzędziem do odczytu 
wartości pochylenia z sensorów i wstawiania ich do dowolnego programu w 
bieżącej pozycji kursora.

Wyler Software Development Kit is for customers intending to develop their 
own analyzing software for WYLER instruments. WYLER AG provides several 
software examples that explain how to interact with WYLER instruments eit-
her direct or via a software interface developed by WYLER. These examples 
should allow an experienced programmer to successfully develop their own 
application software 

Development Rozwój

Zestaw do programowania WYLER jest przeznaczony dla klientów, którzy 
chcą opracować własne oprogramowanie analityczne do instrumentów 
WYLER. WYLER AG dostarcza kilka przykładów oprogramowania, które 
wyjaśniają, jak współdziałać z instrumentami WYLER lub sensorami WYLER 

- bezpośrednio lub za pośrednictwem interfejsu oprogramowania opraco-
wanego przez WYLER. Te przykłady powinny umożliwić doświadczonemu 
programiście pomyślne opracowanie własnego oprogramowania aplikacyj-
nego.

Geometry Geometria

wylerSOFT info center 
(all software products of WYLER AG for 

inclination measuring instruments and 
sensors)

Przegląd wylerSOFT
(wszystkie produkty oprogramowania 
WYLER AG dla przyrządów do pomi-
aru nachylenia i sensorów)
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PRECISION SPIRIT LEVELS PRECYZYJNE POZIOMICE SPIRYTUSOWE

Do pomiarów na poziomych powierzchniach i cylindrach, z izolowanym uchwy-
tem i zabezpieczeniem fi olki, z drewnianym pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 wkładką magnetyczną na po-
wierzchniach pionowych/płaskich lub cylindrycznych, z izolowanym uchwytem, 
z drewnianym pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Z dwiema płaskimi podstawami (górna i prawa strona) i dwiema pryzma-
tycznymi podstawami (dolna i lewa strona) do sprawdzania powierzchni 
poziomych i pionowych, płaskich lub cylindrycznych, z izolacyjnymi 
uchwytami i zabezpieczeniem fi olki, z drewnianym pudełkiem.

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.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 powierzchniach lub 
cylindrach, z izolacyjnym uchwytem i zabezpieczeniem fi olki, z drewni-
anym pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Poziomica ramowa

Inspection Spirit Level 61 Poziomica kontrolna
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Do sprawdzania powierzchni płaskich i cylindrycznych, które nie są 
całkowicie poziome, z systemem regulacji, z drewnianym pudełkiem.
 

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Adjustable Spirit Level 52 Poziomica z regulacją

Stosowany do pomiaru płaskości powierzchni, nachyleń, zbieżności lub 
stożkowatości, z pryzmatyczną podstawą pomiarową ze stali hartowanej 
i szlifowanej, z uchwytami izolacyjnymi, z drewnianym pudełkiem

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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)

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Regulowana poziomica mikrometryczna

Do pomiaru nieregularności powierzchni płaskich, zakres pomiarowy ± 
5 mm, z drewnianym pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Pozioma poziomica z gniazdami, które umożliwiają widok z boku na 
fi olkę. Wersja standardowa z pryzmatyczną podstawą pomiarową, nie 
przedzieloną w środkowej części, z drewnianym pudełkiem.

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.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Z dwoma pryzmatycznymi bazami prostopadle do siebie. Pryzmatyczne 
bazy nadają się do wałów o średnicy Ø  19 ... 108 mm, w zależności od 
wymiarów.

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

Micrometric Spirit Level 53 Poziomica mikrometryczna

Crankpin Spirit  Level 56 Poziomica dwupryzmowa

Shaft Spirit Level 63 Poziomica do wałów
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Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (mm/m)

Range
Zakres pomiarowy

/ (mm/m)

smallest
najmniejsza

/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Wymiary – długość x szerokość x średnica

/ 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 płaską bazą pomiarową
Opcja nr 59 A:
Dostępne są również długości 80 i 150 mm 
z 2 otworami do przykręcenia

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

Tubular Spirit Level 59 Poziomica rurowa

For machines, apparatus and other technical applications. Do maszyn, aparatury i innych zastosowań technicznych.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 fl at or prismatic base. Dostępna z płaską lub pryzmatyczną podstawą.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 silną wkładką magnetyczną, do powierzchni 
płaskich i cylindrycznych, z plastikową ochroną fi olki, z drewnianym 
pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 częscią rurową, pryzmatyczna podstawa pomiarowa 150 
x 40 mm do pomiarów pionowych, płaska baza  powierzchnia pomia-
rowa na poziomnicy rurowej  150 x 10 mm do pomiarów poziomych, z 
drewnianym pudełkiem.

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.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Cross Spirit Level 78 Poziomica kzyżowa

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

Range
Zakres pomiarowy

Dimensions – diameter x height
Wymiary – średnica x wysokość

/ (mm/m) / (mm/m)

smallest najmniejsza

/ mm

biggest największa

/ mm

± 0.60 0.30 60 x 13

80 x 18± 2.00 1.00 50 x 12

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

For fi tting on to machines, apparatus, etc. Do montażu na maszynach, aparaturze itp.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

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 fl at 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 pomiaru dowolnego nachylenia w stop-
niach i minutach, na płaskich powierzchniach i wałach. Zakres pomiaru 
± 180 stopni. Ponieważ przyrząd ten nie mierzy za pomocą szklanej 
fi olki, jest prawie niezależny od temperatury otoczenia i dlatego może 
być bardzo dobrze stosowany do pomiarów zewnętrznych.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ 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.

W celu sprawdzenia dowolnego nachylenia, podział na  2 x 180 st. Bez 
noniusza, pryzmatyczna podstawa z żeliwa.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 precyzyjnego pomiaru odchyłki kątowej, ze skalą okrągłą 2 
x 180 °, z drobno szlifowaną pryzmatyczną podstawą ze stali hartowa-
nej, do pomiaru na wałach i płaskich powierzchniach, z mikrometrem z 
podziałką  1 arcmin, z drewnianym pudełkiem.

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

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Urządzenie do precyzyjnego ustawiania, z dwiema płaskimi i dwiema 
pryzmatycznymi podstawami, z okrągłą skalą, podziałką 2 x 180 °, noni-
uszem z podziałką 3 arcmin, z drewnianym pudełkiem.

With fi ne 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.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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

Urządzenie do precyzyjnego ustawiania, z 2 pryzmatycznymi podsta-
wami, umożliwia łatwe sprawdzenie kątów do 90 st. w stopniach i mi-
nutach, noniusz z działką 10 arcmin, z drewnianym pudełkiem.

With fi ne 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.

Digit increments (Sensitivity)
Czułość (cyfrowy krok)

/ (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 certifi ed 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 urzadzenia do pomiaru pochyłu muszą być 
regularnie sprawdzane i rekalibrowane. Nasze klimatyzowane 
laboratorium kalibracyjne jest wyposażone w specjalne, 
bardzo precyzyjne przyrzady kalibrujące certyfi kowane przez 
METAS Switzerland. Zakres kalibracji dla urządzeń i sensorów 
pomiarowych zawiera się od małych kątów ( 0.2 arcsec) aż 
do pełnego kąta (360°). Nasze laboratorium jest wyposażone 
tak, by sprawdzać i kalibrować urzadzenia 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



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 na temat produktów WYLER można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.wylerag.com lub uzyskać od jednego z naszych światowych part-
nerów dystrybucyjnych. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami.

OBERON Sp. z.o.o.
ul. Świerszcza 76
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

Website

www.wylerag.com

Videos WYLER AG
Quality - Innovation - Service

Wideo WYLER AG
Jakość  - Innowacyjność - Serwis

Facebook Channel WYLER AG

www.facebook.com/wylerSWISS


