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Inclination measuring instruments Ferdeségmérő berendezések

... 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 

... nagy pontosságú, kompakt 2 tengelyes ferdeségmérő, amely 
kompatibilis a BlueSYSTEM SIGMA rendszerrel. Vezeték nélküli 
adatátvitellel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Időt takarít meg a 2 tengelyes síklapúság méréssel
• PITCH és ROLL forgásmérések

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

0.001 ±20

BlueSYSTEM SIGMA

BlueLEVEL-2D

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 vagy újabb verzió

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

…tartalmazza a BlueLEVEL ferdeségmérő berendezést és a 
BlueMETER SIGMA távoli kijelzőt és vezeték nélküli adatátviteli 
kapcsolatot

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Egyenesség mérés
• Párhuzamosságmérés
• Síklapúságmérés
• Merőlegesség mérés
• PITCH és ROLL forgásmérések

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

0.001 ±20

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

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 vagy újabb verzió

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

…az “önálló” mérőberendezés

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Egyenesség mérés
• Párhuzamosságmérés
• Merőlegesség mérés

Scale graduation (Sensitivity)
Empfindlichkeit

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (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

... kompatibilis a BlueSYSTEM SIGMA rendszerrel. Vezeték nélküli 
adatátvitellel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Egyenesség mérés
• Párhuzamosságmérés
• Síklapúságmérés
• Merőlegesség mérés
• PITCH és ROLL forgásmérések

BlueCLINO High Precision

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 vagy újabb verzió

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

…az “önálló” mérőberendezés

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Egyenesség mérés
• Párhuzamosságmérés
• Merőlegesség mérés

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

0.005 ±20

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino
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… is a standalone measurement instrument.

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

…az “önálló” ferdeségmérő berendezés

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Nagy dőlésszögek beállítására

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ (mm/m)

Limits of error
Hibahatár
/ arcmin

Range
Méréstartomány

/ °

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

... kompatibilis a BlueMETER SIGMA távoli kijelzővel. Vezeték né-
lküli adatátvitellel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Nagy dőlésszögek beállítására
• Világszerte azonos pontosság a beépített gravitáció kom-

penzációnak köszönhetően

BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 vagy újabb verzió

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

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ arcsec

Limits of error
Hibahatár
/ arcsec

Range
Méréstartomány

/ °

2 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Mért érték

Clinotronic S 

… is a standalone measurement instrument.  With radio 
data transmission

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

compensation

Digit increments (Sensitivity)
Kijelzési érték lépésköz (érzékenység)

/ arcsec

Limits of error
Hibahatár
/ arcsec

Range
Méréstartomány

/ °

5 0.04% MW / min. 5 arcsec ±45

…az “önálló” ferdeségmérő berendezés.  Vezeték nélküli 
adatátvitellel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Nagy dőlésszögek beállítására
• Világszerte azonos pontosság a beépített gravitáció 

kompenzációnak köszönhetően

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

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

... érzékelői kompatibilisek a BlueMETER SIGMA távoli kijelzővel, 
valamint a BlueTC, MultiTC és TC eszközökkel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Egyenesség mérés
• Párhuzamosságmérés
• Síklapúságmérés
• Merőlegesség mérés
• PITCH és ROLL forgásmérések
• Nagy dőlésszögek beállítására
• Speciális mérési felhasználásokhoz
• speciális alkalmazhatóság: különböző méreten, súlyon és 

ütéssekkel szembeni ellenállóságán keresztül

ZEROMATIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER SIGMA, 
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  

... érzékelői kompatibilisek a BlueMETER SIGMA távoli kijelzővel, 
valamint a BlueTC, MultiTC és TC eszközökkel

Fő felhasználási területek
• Tárgyak pontos beállítása
• Tárgyak abszolút helyzetváltozásának hosszú távú  

megfigyelésére

Type
Típus

Resolution
Felbontás
/ arcsec

Range
Méréstartomány

/ °

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
Hibahatár
/ arcsec

Linearity
Linaritás

Range
Méréstartomány

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Mért érték

Type
Típus

Resolution
Felbontás
/ arcsec

Range
Méréstartomány

/ °

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. 

Kommunikációs eszköz ZEROTRONIC érzékelőkhöz. Kiolvassa a
következő adatokat: ferdeség szöge, hőmérséklet, cím, sorozatszám.
Ezáltal új cím adható meg.

ZEROMATIC Configurator

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

Konfigurációs eszköz ZEROMATIC érzékelőkhöz. 
• Időintervallum programozott időszakokhoz
• Időablak
• Folyamatos mérés
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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.

A WYLER AG többféle megoldás kínál épületek, hidak, dombolda-
lak, duzzasztógátak, alagutak ideiglenes vagy folyamatos felügye-
letére.

Ezáltal megfigyelhetők az objektumokkal kapcsolatos változások, 
az adatok nem csak rögzíthetők, hanem tetszőlegesen továb-
bíthatók, elemezhetők és megjeleníthetők.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Egyszerűen használható a felhasználóbarát paraméterezésnek 
köszönhetően.

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Rugalmas adatrögzítő; szabadon programozható.

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Geo-Monitoring rendszerek

Komplex alkalmazásokhoz

MONITORING / Megfigyelés
Long-Term Monitoring of Dams, Bridges or Buildings 
Völgyzárak, hidak és épületek hosszú távú felügyelete

DataLogger
DataLogger specifically adapted to WYLER instruments
A WYLER mérőberenedésekhez optimalizált adatrögzítő

DataTaker

Geo-Monitoring Systems
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External displays Külső kijelző eszközök

BlueMETER SIGMA

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

A LED-CROSS kiválóan alkalmas egy platform mozgásának optikai 
megfigyelésére.

Tipikus alkalmazások:

• Ferdeségérzékeny daruk felügyeletéhez
• Tárgyak vagy nagyobb felületek hidraulikus beállításának 

vizuális támogatására 
• Munkafelületek felügyeletére: felbillenés megakadályo-

zására a programozható riasztási pontnak köszönhetően

LED CROSS / LED-KERESZT

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

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

Vezeték nélküli adatátvitel

… távoli kijelzőként használható …

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

LED CROSS Configurator

Software for easy configuration of the LED CROSS A LED-CROSS egyszerű konfigurálását segítő szoftver.
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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

Vezeték nélküli adatátvitellel

… használható adatfogadóként / adatkonvertálóként …

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

MultiTC

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Vezeték nélküli adatátvitellel.

… használható adatfogadóként / adatkonvertálóként …

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Network components Hálózati komponensekkel
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Measuring software Mess-Software

wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination measuring in-
struments as ZEROTRONIC sensors. These measuring results are automatical-
ly read in a csv file and can be further processed with EXCEL.

wylerSOFT

Monitoring Felügyelet

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.

A wylerChart rögzíti a Wyler ferdeségmérő érzékelők mért értékeit (pl. ZE-
ROTRONIC érzékelő). A mérési értékek automatikusan egy CSV-fájlba lesz-
nek beolvasva, ezáltal EXCEL-el könnyen feldolgozhatók

A wylerDYNAM a megoldások széles választékát kínálja minden mérési fel-
adathoz. Egyszerűen elvégezhetők a mérések, néhány kattintással. Nagy 
rugalmasságának köszöhetően összetett mérési feladatok is megoldhatók.

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 Interfész

A wylerINSERT erőteljes, ugyanakkor könnyen használható segédeszköz 
WYLER érzékelők adatainak kiolvasásához, aktuális értékek más tetszőleges 
programba való automatikus beillesztéséhez, gyorsabban, mintha kézzel 
adná meg.

Wyler Software Development Kit / SDK
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 Fejlesztés

SZOFTVER FEJLESZTŐ KÉSZLET / SDK
A WYLER szoftver fejlesztő készlet azoknak az ügyfeleknek készült, akik a 
WYLER készülékekhez saját kiértékelő szoftvert kívánnak fejleszteni. A 
WYLER AG többféle szoftvert kínál, amelyek megmutatják, hogyan lehet 
kommunikálni a WYLER berendezésekkel közvetlenül, vagy a WYLER által 
fejlesztett interfész-szoftveren keresztül. Ezek példák mutatnak tapasztalt 
programozóknak a sikeres saját szoftver-megoldás kifejlesztésében. 

Geometry Geometria

wylerSOFT info center 

(all software products of WYLER AG for 
inclination measuring instruments and 

sensors)

wylerSOFT áttekintés
(tartalmazza a WYLER AG minden 
szoftverét ferdeségmérő berendezés-
hez és érzékelőhöz)
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Precision spirit levels Precíziós szintezők

Vízszintes hullámos és sík felületek méréséhez, szigetelt fogantyúval és 
libellavédelemmel, fadobozban.

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

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ 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

Vízszintes és függőleges mérésekhez, teljesen mágneses rögzítés 
függőleges, hullámos és sík felületeken, szigetelt fogantyúval, fado-
bozban.

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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ 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 Vízszintes vízmérték

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Mágneses vízmérték

Két lapos mérőfelület (fent és jobbra) és két prizmás mérőfelület (lent és 
balra) a vízszintes és függőleges hullámos és sík felületeken történő mé-
réshez, libellavédelemmel és szigetelt fogantyúval, fadobozban.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases (bot-
tom 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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ 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

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Precíziós keretes vízmérték

Prizmás mérőfelület hullámos és sík felületek méréshez,  libellavédelem-
mel és szigetelt fogantyúval, fadobozban.

Tengelyátmérö: Ø 19 ... 120 mm

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

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ 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

Inspection Spirit Level 61 Ellenőrző vízmérték
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Nem pontosan vízszintes hullámos és sík felületek ellenőrzéséhez, 
beállítórendszerrel, fadobozban

Tengelyátmérö: 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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Felületek síklapúságának, ferdeségi szögének és kúposságának méré-
séhez, edzett és köszörült prizmás mérőfelülettel, szigetelt fogantyúval, 
fadobozban

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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

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

Adjustable Spirit Level 52 Állítható vízmérték

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Állítható mikrométeres vízmérték

Kis mérési felületi egyenetlenségek vagy bemélyedések kiegyenlítéséhez, 
méréstartomány ±5 mm , fadobozban

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

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Két egymásra merőleges, prizmatikus mérési felület. A prizmák alkalma-
sak Ø 19 … 108 mm közötti tengelyátmérő ellenőrzésére.

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 Finombeállítós mikrométeres vízmérték

Crankpin Spirit Level 56 Bütyök vízmérték

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ mm

A) B) A) B)

0.05 ± 0.10 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20 ± 0.30

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Tengely vízmérték oldalsó bevágásokkal a libella megtekintéséhez. Alape-
setben teljesen prizmatikus mérőfelület, fadobozban

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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ 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

Shaft Spirit Level 63 Tengely vízmérték
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Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Méretek - Hossz x Szélesség x Átmérő

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Lapos mérőfelülettel
Opció 59 A:
80 és 150 mm hosszban, akár furatokkal is kapható csavaros rögzítéshez

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 Csőformájú vízmérték

For machines, apparatus and other technical applications. Gépekhez, berendezésekhez és más hasonló célra

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ 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

Screw-on Spirit Level 66 Felcsavarozható vízmérték

Available with flat or prismatic base. Lapos és prizmás mérőlapokkal is kapható

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

smallest 
legkisebb                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

biggest 
legnagyobb

 
/ mm

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

1.00 ± 3.00

Függőleges ellenőrzéshez, mágnesesen rögzíthető hengeres és sík felüle-
teken, műanyag libellavédelemmel, fadobozban

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

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Csövekbe helyezhető függőleges vízmérték, prizmás mérőfelület, 150 x 
40 mm függőleges mérésekhez, cső mérési felület 150 x 10 mm vízszintes 
mérésekhez, fadobozban

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)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 Vízszintes vízmérték

Magnetic Angle Spirit Level 47 Mágneses függőleges vízmérték

Universal Angle Spirit Level 64 Univerzális függőleges vízmérték
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. Felcsavarozható gépekre, berendezésekre, stb.

Cross Spirit Level 78 Kereszt-vízmérték

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

/ mm

178-150-123-xxx

/ mm

A) B)

B)
148 x 147 x 30

0.02 ± 0.06 ---------

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.20 ± 0.30 A)
78 x 65 x 170.30 ± 0.60 ± 0.90

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Felcsavarozható gépekre, berendezésekre, stb.

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

Range
Méréstartomány

Dimensions – diameter x height
Méretek - Átmérő x magasság

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

smallest 
legkisebb 

/ mm

biggest 
legnagyobb 

/ 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. Felszerelhető gépekre, berendezésekre, stb.

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

Dimensions – diameter x height
Méretek - Átmérő x magasság

/ arcmin

smallest 
legkisebb                       

/ mm

biggest 
legnagyobb 

/ 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 Kereszt-vízmérték

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Vízszintjelzők
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Clinometers Clinometer

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in degrees 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.

A CLINORAPID 45 alkalmas minden ferde felület mérésére szög és perc le-
olvasással, hullámos és sík felületen, ±180 fok méréstartománnyal. Mivel a 
berendezésben nincs libella, független a környezeti hőmérséklettől, ezért 
például szabadban is használható. 

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ arcmin

Range
Méréstartomány

/ °

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

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

Ferdeség méréshez, 2 x 180 fok osztással, nóniusz nélkül, öntvény prizmás 
alappal

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ °

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Ferdeségmérő minden ferde felület pontos méréséhez, forgatható 
körosztással 2 x 180 fokkal, edzett és köszörült prizmás mérőfelület hul-
lámos és sík felületek méréséhez, 1 részosztás = 1 szögperc, fadobozban

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular sca-
le 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.

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ °

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Finombeállítóval, két prizmás és és két lapos mérőfelülettel. 2 x 180 fok 
osztással, 3 szögperces nóniusz skála a leolvasáshoz, fadobozban 

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.

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ °

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Finombeállítóval, két prizmás mérőfelülettel, szögek ellenőrzéséhez leg-
feljebb 90 fokig, szög és szögperc leolvasás, nóniusz 10 szögperces leol-
vasással, fadobozban

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy  
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for rea-
ding at 10 arcmin, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Skálázás értéke (érzékenység)

/ (mm/m)

Range
Méréstartomány

/ °

Dimensions – length x width x height
Méretek - Hossz x Szélesség x Magasság

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinometer

Frame Angle Spirit Level 79 Szögmérős keretes vízmérték 

Inclination Spirit Level 57 Állítható szögmérős vízmérték

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Szállító vízmérték
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Various Products

• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Különböző termékek

• Mérő- és ellenőrző lapok laborok részére
• Mérő- és ellenőrző szögmérő eszközök

Calibration Laboratory SCS WYLER 

High precision inclination measuring instruments have to be tested 
and recalibrated on a regular base. Our air-conditioned calibration 
lab is equipped with special high precision measuring and calibration 
equipment certified by METAS Switzerland. The calibration range 
for instruments and sensors reaches from very small angles (0.2 
arcsec) to the full circle (360°). Our laboratory is equipped to test and 
calibrate WYLER as well as non-WYLER products.

SCS kalibrálólabor WYLER AG

A precíziós ferdeségmérő berendezéseket rendszeresen 
ellenőrizni és kalibrálni kell. Klimatizált kalibrálólaborunk speciális, 
nagy pontosságú, a METAS Svájci intézet által tanúsított mérő- 
és kalibrálóeszközökkel van felszerelve. A kalibrálás tartománya 
átfogja a a berendezéseket és érzékelőket, a legkisebb szögtől (0.2 
szögperc) a teljes körig (360 fokig). A labor képes mind WYLER, 
mind egyéb gyártó eszközeinek ellenőrzésére és tanúsítására. 

BASICS and Product Training 

• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers

Alapismeretek és termék oktatások

• Ferdeség-méréstechnika alapjai
• Termékoktatások ügyfelek részére

Various Egyebek

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.

A közlekedőedények törvényét használva, az eszköz két vagy több, egymással 
nem kapcsolatban levő, távoli ponton képes mérni, fadobozban. Mélységmérő 
mikrométer kiegészítőként szállítható.

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

Communicating Water Level 77 Precíziós tömlős vízmérték



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.

További információk a WYLER AG termékeiről weboldalunkon, a www.wylerag.com címen 
található, vagy vegye fel a kapcsolatot képviseleteinkkel, amelyek világszerte megtalálhatók. 
Köszönjük érdeklődését termékeink iránt.

Website

www.wylerag.com

WYLER AG videók

Minőség - Innováció - Szolgáltatások

Facebook Channel WYLER AG 

www.facebook.com/wylerSWISS


