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InclInatIon measurIng Instruments เครื่องมือวัดความลาดเอียง

The BlueLEVEL-2D 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 

เครื่องมือวัดความลาดเอียง รุ่น BlueLEVEL-2D นี้เป็นรุ่นความละเอียดสูง
และมีขนาดกระทัดรัด สำาหรับวัดได้ทั้ง 2 แกน และสามารถเชื่อมต่อกันกับตัว
จอแสดงผลระยะไกล BlueSYSTEM SIGMAได้ด้วยระบบการส่งข้อมูลแบ
บไร้สาย

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การประหยัดเวลาด้วยการวัดความเรียบแบบ 2 แกน
• การวัดการหมุน ในลักษณะ พิทช์ กับ โรลล์

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด
/ (mm/m)

0.001 ±20

BlueSYSTEM SIGMA

BlueLEVEL-2D

App

For Android 3.0 and above สำาหรับระบบแอนดรอย 3.0 ขึ้นไป

ลิ้งค์:     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

… ประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดความลาดเอียง รุ่น BlueLEVEL และ ตัวจอแส
ดงผลระยะไกลรุ่น  BlueMETER SIGMA กับการส่งข้อมูลแบบไร้สาย

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การวัดความตรง
• การวัดความขนาน
• การวัดความเรียบผิว
• การวัดความตั้งฉาก
• การวัดการหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด
/ (mm/m)

0.001 ±20

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

App

For Android 3.0 and above สำาหรับระบบแอนดรอย 3.0 ขึ้นไป

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) 

… เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้เดี่ยวๆ

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

เครื่องจักร
• การวัดความตรง
• การวัดความขนาน
• การวัดความตั้งฉาก

Sensitivity
Empfindlichkeit

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด
/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด
/ (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

 … เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA ได้ด้วยระบบ
การส่งข้อมูลแบบไร้สาย

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การวัดความตรง
• การวัดความขนาน
• การวัดความเรียบผิว
• การวัดความตั้งฉาก
• การวัดการหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

BlueCLINO High Precision

App

For Android 3.0 and above สำาหรับระบบแอนดรอย 3.0 ขึ้นไป

ลิ้งค์:     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
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

… เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้เดี่ยวๆ

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

เครื่องจักร
• การวัดความตรง
• การวัดความขนาน
• การวัดความเรียบผิว
• การวัดความตั้งฉาก
• การวัดการหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด
/ (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

… เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้เดี่ยวๆ

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การเซ็ทของมุมลาดเอียงใหญ่ๆ

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ (mm/m)

Limits of error
ขอบเขตของความผิดพลาด

/ arcmin

Range
ช่วงการวัด

/ °

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

… เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA ได้ด้วยระบบ
การส่งข้อมูลแบบไร้สาย

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

เครื่องจักร
• การเซ็ทของมุมลาดเอียงใหญ่ๆ
• ค่าความแม่นยำาเท่ากันทุกแห่งทั่วโลก ด้วยตัวช่วยชดเชยค่าแรงโน้ม

ถ่วงของโลก

BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above สำาหรับระบบแอนดรอย 3.0 ขึ้นไป

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

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ arcsec

Limits of error
ขอบเขตของความผิดพลาด

/ arcsec

Range
ช่วงการวัด

/ °

5 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = ค่าที่วัดได้

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

Sensitivity
ความไวในการอ่าน (ขั้นบันไดแบบดิจิตอล)

/ arcsec

Limits of error
ขอบเขตของความผิดพลาด

/ arcsec

Range
ช่วงการวัด

/ °

5 0.04% MW / min. 5 arcsec ±45

… เป็นเครื่องมือสำาหรับใช้เดี่ยวๆ  ได้ด้วยระบบการส่งข้อมูลแบบไร้สาย

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การเซ็ทของมุมลาดเอียงใหญ่ๆ
• ค่าความแม่นยำาเท่ากันทุกแห่งทั่วโลก ด้วยตัวช่วยชดเชยค่าแรงโน้ม

ถ่วงของโลก

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

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

… เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA, BlueTC, 
MultiTC และ TC

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

เครื่องจักร
• การวัดความตรง
• การวัดความขนาน
• การวัดความเรียบผิว
• การวัดความตั้งฉาก
• การวัดการหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์
• การเซ็ทของมุมลาดเอียงใหญ่ๆ
• การเอาไปติดเข้ากับฐานวัดพิเศษอื่นๆ ได้
• การนำาไปใช้เฉพาะด้านอื่นๆ ที่มีขนาดจริง ด้านน้ำาหนัก หรือ ด้านการ

ป้องกันการกระแทก ได้

ZEROMATIC 2/1  +  2/2

… 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  

… เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA, BlueTC, 
MultiTC และ TC

การนำาไปใช้ได้ในงานหลักๆ ก็คือ
• การตั้งหรือปรับให้เป็นแนวเส้นตรงของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

เครื่องจักร
• การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์กับ

จุดศูนย์ถ่วงของโลก

Type
ชนิด

Resolution
ความละเอียด

/ arcsec

Range
ช่วงการวัด

/ °

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
ขอบเขตของความผิดพลาด

/ arcsec

Linearity
ความเป็นเส้นครง

Range
ช่วงการวัด

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = ค่าที่วัดได้

Type
ชนิด

Resolution
ความละเอียด

/ arcsec

Range
ช่วงการวัด

/ °

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, tempe-
rature, address and serial number. Setting of the address 
possible. 

เป็นเครื่องเชื่อมต่อสื่อสารสำาหรับเซ็นเซอร์ ZEROTRONIC เพื่อใช้
ในการอ่านค่าวัดความลาดเอียง อุณหภูมิ ที่อยู่และหมายเลขเครื่องของ  
ZEROTRONIC 
สามารถกำาหนดหมายเลขที่อยู่ของเครื่องได้ด้วย

ZEROMATIC Configurator

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

การตั้งค่าสำาหรับเซ็นเซอร์ ZEROMATIC
• ช่วงห่างระหว่างเวลาในการทำาการวัดแบบสลับข้างซ้ายขวา
• เวลาเปิดประตู
• การวัดแบบต่อเนื่อง
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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.

บริษัท WYLER AG มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเฝ้า
ระวัง (ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว) อาคารสูง สะพาน การเคลื่อนตัวของ
ดิน เขื่อนและอุโมงค์ เพื่อการดูความเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้น โดยการนำาค่า
วัดที่ได้มานั้นทำาการส่งเพ่ือทำาการวิเคราะห์และเพ่ือนำาไปทำาการนำาเสนอได้
โดยง่าย

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

ดาต้าล็อคเกอร์:

ด้วยการตั้งค่าแบบง่าย จึงช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่าย

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

ตัวเก็บข้อมูล:

เป็นตัวดาต้าล็อคเกอร์แบบยืดหยุ่นได้; สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยสะดวก

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

ระบบการเฝ้าระวังระยะไกล:

เหมาะสำาหรับใช้กับงานที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก

MONITORING / การเฝ้าระวัง
Long-Term moniToring of Dams, BriDges or BuiLDings 

เป็นการเฝ้าระวังระยะยาวนานๆ ของเขื่อน สะพาน หรือ อาคาร

DataLogger
DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To WyLer insTrumenTs

เป็นดาต้าล็อคเกอร์ที่ทำามาพิเศษใช้เก็บข้อมูลจากเครื่องมือของ Wyler

DataTaker

Geo-Monitoring Systems / ระบบการเฝ้าระวังระยะไกล
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external dIsplays มีจอแสดงผลภายนอก

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

หลอด LED แบบไขว้ เป็นหลอดไฟ LED แสดงแนว X-Y เหมาะสำาหรับ
การนำาเสนอของความลาดเอียงของแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง

แอพพลิเคขั่นที่ใช้ได้ มีดังนี้ :
• การควบการทำางานของเครนสินค้าที่ต้องมีการระมัดระวังอย่างมาก

ในเรื่องของความเอียง
• การช่วยดูสำาหรับการปรับระดับด้วยไฮดรอริกของวัตถุหรือแพล็ต

ฟอร์ม
• การควบคุมการทำางานของแพลตฟอร์ม: คอยระวังไม่ให้แพล็ตฟอร์ม

เอียงด้วยการตั้งโปรแกรมการเตือน

LED CROSS / LED-KREUZ

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

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

ด้วยระบบการส่งข้อมูลแบบไร้สาย
• ... สามารถนำาไปใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำาหรับดูค่าวัด สำาหรับ...
• 
• • BlueLEVEL
• • BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• • MINILEVEL NT
• • Clinotronic PLUS
• • ZEROTRONIC
• • ZEROMATIC

LED CROSS Configurator

Software for easy configuration of the LED CROSS มีซอฟท์แวร์สำาหรับการตั้งค่าของ หลอด LED แบบไขว้
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BlueTC (Transceiver/Converter)

With radio data transmission.

… can be used as transceiver/converter for …

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

ด้วยระบบการส่งข้อมูลแบบไร้สาย

... สามารถใช้เป็นตัวรับส่ง/ตัวแปลง สำาหรับ ...

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

MultiTC (Transceiver/Converter)

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

ด้วยการส่งข้อมูลแบบสายเคเบิ้ล

... สามารถใช้เป็นตัวรับส่ง/ตัวแปลง สำาหรับ ...

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

network components อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
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wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination measuring 
instruments as ZEROTRONIC sensors. These measuring results are au-
tomatically read in a csv file and can be further processed with EXCEL.

wylersoFt

measurIng soFtware ซอฟท์แวร์วัด

Monitoring การเฝ้าระวัง

wylerDYNAM offers a wide range of solutions adaptable to all measu-
ring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can be started. 
Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks can be solved.

ซอฟท์แวร์ wylerCHART สามารถเก็บค่าวัดที่ได้จากเครื่องมือวัดความลาดเอียง เช่น 
เซ็นเซอร์ ZEROTRONIC การอ่านค่าจะอยู่ในรูปของไฟล์ csv ซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้
ในการวิเคราะห์ด้วย MS Excel

ซอฟท์แวร์ wylerDYNAM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำาไปใช้ได้และ
ปรับเข้ากับงานที่หลากหลายมากๆ มีการใช้งานที่ง่ายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งก็เริ่ม
ทำาการวัดได้แล้ว 

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 อินเตอร์เฟส

ซอฟท์แวร์ wylerINSERT เป็นซอฟท์แวร์เครื่องมือที่ใช้ในการอ่านค่าจากเครื่องมือหรือ
เซ็นเซอร์และนำาค่าวัดที่ได้ไปใส่ไว้ในโปรแกรมซอฟท์แวร์ ตามตำาแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ 
ได้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ลงไป

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

Development การพัฒนา

ชุดช่วยพัฒนาซอฟท์แวร์ของ WYLER เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการพัฒนา
ซอฟท์แวร์วัดขึ้นมาเองในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าวัดที่ได้จากเครื่องมือวัดของ Wyler เช่น 
จะมีตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่หลากหลายในการอธิบายในการเชื่อมต่อโดยตรงหรือโดยผ่าน
ซอฟท์แวร์ของ Wyler เข้ากับเครื่องมือหรือเซ็นเซอร์อย่างไรบ้าง
ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยเสริมประสบการณ์ให้นักโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์
ของเขาเองให้ประสบความสำาเร็จในการเขียนได้

Geometry เรขาคณิต

wylerSOFT info center 
(all software products of WYLER AG 

for inclination measuring instruments 
and sensors)

ซอฟท์แวร์ wylerSOFT
(ซอฟท์แวร์รวมทั้งหมดสำาหรับใช้งานกับ
เคร่ืองมือวัดความลาดเอียงและเซ็นเซอร์
ทั้งหมด)
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precIsIon spIrIt levels ระดับน้ำาเครื่องกล

สำาหรับการวัดความลาดเอียงบนพื้นผิวราบเรียบหรือผิวโค้ง พร้อมกับมีการป้องกัน
หลอดระดับน้ำาและที่จับด้วยไม้ พร้อมกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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

สำาหรับการวัดทั้งในแนวนอนและแนวตั้งฉาก อีกทั้งยังมีแม่เหล็กที่ช่วยดูดในแนวตั้ง
ฉากอีกด้วย สามารถใช้วัดได้ทั้งผิวเรียบและผิวโค้ง มีด้ามจับแยก และมีกล่องไม้ใส่
ระดับน้ำา

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

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ 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 ระดับน้ำาเครื่องกลแนวนอนe

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT ระดบันำ้าเครือ่งกลตดิแมเ่หล็ก

มีฐานแบนสองด้าน (ด้านบนและด้านขวา) และฐานแบบร่องวีอีกสองด้าน (ด้านล่าง
และด้านซ้าย) สำาหรับตรวจเช็ควัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งฉาก ทั้งบนผิวเรียบและ
ผิวโค้ง พร้อมกับมีการป้องกันหลอดระดับน้ำาและท่ีจับด้วยไม้ พร้อมกล่องไม้ใส่ระดับ
น้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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 ระดบันำ้าเครือ่งกลทรงสีเ่หลีย่มชนิดละเอยีด

มีฐานวัดแบบร่องวีสำาหรับวัดบนผิวเรียบหรือบนผิวโค้ง พร้อมกับมีการป้องกันหลอด
ระดับน้ำาและที่จับด้วยไม้ พร้อมกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา ขนาดความกลมของท่อ: 

19… 120 มิลลิเมตร

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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 ระดบัน�้ำเครือ่งกลใชต้รวจงำน
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สำาหรับตรวจเช็คพื้นผิวเรียบและผิวโค้งในแนวนอน ที่ยังไม่ได้ระดับจริงๆ พร้อมกับ
ระบบปรับ พร้อมกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา ขนาดความกลมของท่อ: 

19… 108 มิลลิเมตร

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

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

 ใช้สำาหรับการวัดความเรียบของผิว ความลาดเอียง ทั้งแบบ taper หรือแบบกรวย ด้วย
ฐานเหล็กชุบแข็งขัดเรียบแบบร่องวี มีที่จับแยก มีกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

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

Adjustable Spirit Level 52 ระดบันำ้าเครือ่งกลมทีีป่รบัต ัง้ดว้ย

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 ระดบันำ้าเครือ่งกลมไีมโครมเิตอร์ทีป่รบัต ัง้ได้

สำาหรับวัดความไม่เรียบของผิวแบน มีช่วงการวัด ±5 มิลลิเมตร พร้อมกล่องไม้ใส่
ระดับน้ำา

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

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

มีร่องวีที่ฐานแบบตั้งฉากกันในแต่ละแกน จึงเหมาะสำาหรับการวัดบนผิวโค้ง ที่มีขนาด
ความกลม: 19… 108 มิลลิเมตร ขึ้นอยุ่กับขนาดของระดับน้ำา

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 ระดบันำ้าเครือ่งกลแบบสเกลไมโคร

Crankpin Spirit Level 56 ระดบันำ้าเครือ่งกลแบบเพลากลมเล็ก

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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

เป็นระดับน้ำาสำาหรับแนวนอน พร้อมกับช่วงที่สามารถมองเห็นจากด้านข้างได้ รุ่นปกติ
จะมีฐานวัดแบบร่องวี ตลอดแนว พร้อมกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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 ระดบันำ้าเครือ่งกลแบบเพลา
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Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x diameter
ขนาด - ยาว x กว้าง / เส้นผ่าศูนย์กลาง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

มีฐานวัดแบบแบน
ออพชั่น หมายเลข 59A:
รุ่นความยาว 80 และ 150 มม มีการเจาะรูสองรูสำาหรับการยึด

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 ระดบันำ้าเครือ่งกลแบบทอ่

For machines, apparatus and other technical applications. สำาหรับเครื่องจักรทั่วไป และการนำาไปใช้ในงานอื่นๆ

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ 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 ระดบันำ้าเครือ่งกลมรูีเกลียว

Available with flat or prismatic base. มีให้เลือกทั้งแบบฐานวัดแบนหรือแบบร่องวี

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

smallest 
เล็กที่สุด                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด

 
/ mm

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

1.00 ± 3.00

สำาหรับการวัดระดับในแนวตั้งฉาก มีแม่เหล็กดูดทั้งบนผิวแบนราบและบนผิวโค้ง มีที่
ป้องกันหลอดระดับน้ำาเป็นพลาสติก มีกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

มีแท่งระดับน้ำาที่สามารถถอดแยกออกจากฐานวัดขนาด 150 x 40 มม.สำาหรับวัดใน
แนวตั้งฉากได้ ตัวแท่งระดับน้ำามีฐานวัดแบบแบนขนาด 150 x 10 มม. สำาหรับการวัด
ในแนวนอน มีกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 ระดบันำ้าเครือ่งกลแนวนอน

Magnetic Angle Spirit Level 47 ระดบันำ้าเครือ่งกลวดัแนวต ัง้ตดิแมเ่หล็ก

Universal Angle Spirit Level 64 ระดบันำ้าเครือ่งกลวดัแนวต ัง้แบบครอบจกัรวาล
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. เหมาะสำาหรับยึดติดเข้ากับเครื่องจักร หรือ กับอุปกรณ์อื่นๆ

Cross Spirit Level 78 ระดบันำ้าเครือ่งกลตวัที

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า) 

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

/ 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. เหมาะสำาหรับยึดติดเข้ากับเครื่องจักร หรือ กับอุปกรณ์อื่นๆ

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

Range
ช่วงการวัด

Dimensions – diameter x height
ขนาด – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง

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

smallest 
เล็กที่สุด 

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด 
/ 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. สำาหรับยึดติดเข้ากับเครื่องจักร หรือ กับอุปกรณ์อื่นๆ

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

Dimensions – diameter x height
ขนาด – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง

/ arcmin

smallest 
เล็กที่สุด                       

/ mm

biggest 
ใหญ่สุด 
/ 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 ระดบันำ้าเครือ่งกลตวัที

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 ระดบันำ้าเครือ่งกลทรงกลม
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clInometers ไคลโนมิเตอร์

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.

รุ่น CLINORAPID-45 นี้เหมาะที่จะใช้วัดบนผิวแบนและผิวโค้ง ได้ทั้งหน่วยดีกรี
และนาที มีช่วงวัดถึง 180 ดีกรี รุ่นนี้ไม่ได้ใช้หลอดแก้วระดับน้ำา จึงเรียกได้ว่าไม่มี
ปัญหาเรื่องผลกระทบด้านอุณหภูมิ จึงสามารถนำาไปใช้วัดระดับภายนอกห้องหรือใน
ภาคสนามได้เป็นอย่างดี

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ arcmin

Range
ช่วงการวัด

/ °

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

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

สามารถวัดระดับความลาดเอียงได้หลากหลาย มีสเกลขีดละเอียดที่ 2 x 180 ดีกรี ไม่มี
เวอร์เนียร์ มีฐานวัดเหล็กหล่อแบบร่องวี

Sensitivity
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ °

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

เป็นเครื่องมือสำาหรับวัดการเบี่ยงเบนของมุมได้อย่างแม่นยำา มีสเกลหมุนที่ 2 x 180 
ดีกรี มีฐานวัดเป็นเหล็กชุบแข็งแบบร่องวีที่เหมาะกับการวัดบนผิวแบนและผิวโค้ง 
พร้อมกับสเกลไมโครมิเตอร์ความละเอียก 1 ขีด = 1 arcmin มีกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ °

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

มีที่ปรับตั้งละเอียด มีฐานวัดแบบแบนสองด้านและแบบร่องวีสองด้าน มีสเกลที่หลอด
ระดับน้ำา แบ่งช่องสเกล 2 x 180 ดีกรี มีเสอร์เนียร์สำาหรับอ่านที่ 3 arcmin มีกล่อง
ใม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ °

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

มีที่ปรับตั้งละเอียด มีฐานวัดแบบร่องวีสองด้าน เป็นรุ่นที่ช่วยในการวัดมุมกว้างได้ถึง 
90 องศา มีหน่วยทั้งองศาและนาที มีเวอร์เนียร์สำาหรับอ่านที่ 10 arcmin พร้อมกล่อง
ไม้ใส่ระดับน้ำา

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
ขีดความละเอียดของสเกล  
(ความไวในการอ่านค่า)

/ (mm/m)

Range
ช่วงการวัด

/ °

Dimensions – length x width x height
ขนาด – ยาว x กว้าง x สูง

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 เครือ่งมอืวดัความลาดเอยีง

Frame Angle Spirit Level 79 ระดับน้ำาเครื่องกลทรงสี่เหลี่ยม 

Inclination Spirit Level 57 ระดบันำ้าเครือ่งกลวดัความลาดเอยีง

CLINORAPID 45 CLINORAPID

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

สินค้าที่หลากหลาย
• สำาหรับวัดและติดตั้งแผ่นเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ
• สำาหรับวัดและติดตั้งแท่งมาตรฐานแนวเส้นตรง

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.

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับ SCS ของบริษัท Wyler
เคร่ืองมือวัดระดับความลาดเอียงความละเอียดสูงทั่วไปจะต้องได้รับ
การตรวจเช็คและการสอบเทียบเพื่อการควบคุมคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองมือวัดที่ควบคุมอุณหภูมิของเรามีเคร่ืองมือวัดที่มีความ
ละเอียดสูงเป็นพิเศษที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน METAS ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ช่วงระยะวัดของการสอบเทียบสามารถทำาได้ตั้งแต่ที่มุม
เล็กสุด (0.2 arcsec) ไปจนถึงมุมที่ใหญ่ที่สุด (360°) ห้องปฏิบัติการ
ของเราสามารถตรวจเช็คและสอบเทียบเคร่ืองมือวัดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 
นอกเหนือจากยี่ห้อ Wyler แล้ว

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

พื้นฐานความรู้และการอบรมความรู้เรื่องเครื่องมือ
• พื้นฐานด้านการวัดระดับความลาดเอียง
• การอบรมความรู้เรื่องเครื่องมือสำาหรับลูกค้าทั่วไป

varIous หลากหลายรุ่น

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.

เป็นรุ่นที่ใช้หลักการของท่อน้ำาในการเชื่อมต่อ สำาหรับการวัดตั้งแต่สองตำาแหน่งขึ้นไป 
ที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน มีกล่องไม้ใส่ระดับน้ำา มีอุปกรณ์เสริมสำาหรับวัดละเอียดแบบ
สเกลไมโครมิเตอร์แบบแท่ง

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

Communicating Water Level 77 ระดบันำ้าเชือ่มตอ่ดว้ยสายยาง



wyler@wylerag.com Videos WYLER AG
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Quality - Innovation - Service
คุณภาพ – นวตกรรม – บริการ

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.

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านสินค้า ท่านสามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ www.wylerag.com  หรือ จาก
ตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท Wyler AG จำากัด ในประเทศไทย ทาง บริษัท ขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าของเรา

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จ�ำกัด
โทร: 02 717 7199               แฟกซ์: 02 300 2272
อีเมล์: sales@maxvalue.co.th
http://www.maxvalue.co.th 

http://www.wylerag.com
http://www.wylerag.com

